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Esimene aasta pärast haldusreformi
– Valga valla väljakutsed
Suurvalla käivitamine
Oktoobris möödub aasta haldus-ja riigireformist, mille käigus sündis Valga vald. Tänane
suurvald moodustus väga eripalgelistest omavalitsustest, millest igaüks oli omanäoline nii
senistelt juhtimisviisidelt kui elanike ootustelt. Aasta tagasi lõhuti struktuurid, mis olid
toiminud kaks aastakümmet. Nende uuesti
ülesehitamiseks oli 2017. aasta lõpus aega vaevalt kuu. Algus oli raske ja keeruline, kõike ei
suudetud ette näha ja mitmete teenuste käivitamisel esines tõrkeid.
Valga vallavalitsuse esimeseks väljakutseks oli personali leidmine. Liitunud omavalitsuste töötajatele pakuti üldiselt võimalust uues asutuses jätkata, kuid paljud neist
kasutasid seadusest tulenevat õigust lahkuda
uutele väljakutsetele. Nii tuli eelmise aasta
lõpus ja uue alguses esmalt läbi viia palju
konkursse mitmetele ametikohtadele. Oli
värbamisi, mis õnnestusid kohe ja leiti pädevad ametnikud, kuid oli ka konkursse, mis
tuli uuesti välja kuulutada. Täna võib heameelega tõdeda, et peamised ametikohad on
Valga vallas täidetud ning tööle on asunud
asjalik ja motiveeritud meeskond.
Suurvalla käimatõmbamise esimestel kuudel ilmnes teisigi takistusi. Esimesed palgamaksed vallaasutuste töötajatele hilinesid,
ehkki raamatupidajad töötasid hiliste õhtutundideni, et kõik kanded tehtud saaksid.
Samuti takerdus talvel korraks prügivedu,
kuna teenuse pakkuja vahetus. Suve alguses viibis mõnedes piirkondades niitmine,
sest hange ebaõnnestus. Pisemaid tõrkeid on
olnud siin ja seal. Iga selline juhtum on olnud
õpetlik ja aidanud vallal oma tööd tõhustada,
et saaksime järjest sujuvamalt ja efektiivsemalt edasi tegutseda.
Eri piirkondade liitmine
Valga vald koosneb mitmetest erinäolistest
piirkondadest. Selle keskmeks on piiriga
poolitatud Valga, mille omapära tuleneb
kaksiklinna staatusest ja paljurahvuselisest
elanikkonnast. Hõreda asustusega ning peamiselt põllumajanduslikud maapiirkonnad
kulgevad oma tööde ja tegemisega teises
rütmis. Iga piirkond erineb oma väärtustelt
ja vajadustelt. Et vald püsiks ja areneks, on
oluline, et kõik suurvalla osad leiaksid ühise
keele ja teeksid tihedat koostööd. Kogu vallavalitsus, nii valitsuse liikmed kui vastava
valdkonna töötajad, teenivad ühtemoodi

nii linna- kui maapiirkonda. Vallavalitsus
on suhtluse tõhustamiseks moodustanud
küla- ja asumikomisjoni, kuhu on kaasatud
esindajad kõigist piirkondadest. Julgustame
tublide kohalike inimeste algatusi ning oleme
alati valmis kogukondade projekte toetama.
Pakume nõu ja asjaajamistuge, selleks töötab vallas kogukonna- ja koostööprojektide
spetsialist. Valla eelarves on projektide omaosaluse toetamiseks ette nähtud rahalised
vahendid ja tänaseni pole vald vist küll ühegi
projekti toetamisest keeldunud. Lisavahendid on ette nähtud külade ja kogukondade
tegevuste elluviimiseks. Kui tänavu toetatakse sellelt eelarverealt vaid maa-asumeid,
siis järgmisel aastal planeerime võimaluse
laiendamist ka linnalistele kogukondadele.
Vastav taotlusskeem jõuab loodetavasti
rakendusse veel oktoobrikuu jooksul.
Kas võim on kaugel?
Valga valla moodustamise juures on suurimad
hirmud olnud ääremaastumine, võimu kaugenemine ning ressursside jagunemine linna
ja maa vahel. Just nende murede ja hirmude
leevendamine on vallavalitsuse suurim väljakutse. Üheks oluliseks võtmeks on tihe suhtlus kõigi piirkondadega. Asjaajamise tõhustamiseks oleme töösse rakendamas mitmeid
e-lahendusi, aga on selge, et vahel on vajalik
ka otsesuhtlus. Minu kolleeg Mailis Koger
Rõuge vallast kirjutas hiljuti Lõuna-Eesti
Postimehes väga hästi – viie vallavanema
(Valga puhul oli viiendaks linnapea) asemel
on nüüd üks. Nagu enne haldusreformi, on ka
nüüd ööpäevas 24 tundi, seega vallavanem ise
igale poole ei jõua. Valga vallas pakuvad siiski
tuge neli valdkonnapõhist abivallavanemat. Et
muuta suhtlust vallavõimuga lihtsamaks, on
endistes valdades töösse rakendatud ka teeninduskeskused. Lihtsamaid asjaajamistoiminguid ja esmast nõu on võimalik saada piirkonnasekretäride käest. Selleks, et elanikega
kontakti leida ning nende mured ja rõõmud
ära kuulata, on vallavolikogu ja -valitsus oma
istungeid pidanud erinevates piirkondades.
Sel viisil oleme kogunud palju teavet lahendamist vajavate probleemide kohta. Aktiivsed
on olnud inimeste murede edastamisel erinevatest piirkondadest valitud volinikud. Kuna
keskvõim paratamatult on pisut kaugemal kui
varem, siis toetame igati kohalike inimeste
omaalgatusi. Mida on tarvis ära teha külades,
teavad kõige paremini külaelanikud ise. Hea

Uue näo saanud Valga kreisihoone pärineb ajast, mil tänast kaksiklinna ümbritsevad alad olid
ühendatud Valga kreisiks. Foto: Anastasya Kikkas

näide sellest on Taheva kogukonna aktiivsus.
Kokkuleppel vallaga parandati seal äsja omal
jõul bussijaama katus ning arve tehtud tööde
eest esitatakse vallale.
Tulevikus soovime sel moel delegeerida teisigi ülesandeid, mida küladel on võimekus,
aga eelkõige soov ise täita - näiteks niitmised ja hooldustööd. Ühine tegutsemine ja
oma elukeskkonna parandamine aitab säilitada kogukonna sidusust. Vald aga suunab
piirkonda vajalikke rahalisi ressursse ning
pakub pisut töölisa. Seni on pea kõik valla
piirkonnad aktiivselt tegutsenud, olgu siis
heakorratalgute ja ürituste korraldamise näol
või piirkonna arengu kavandamisel. Oluline
on sõbralik ja eesmärgistatud koostöö.
Vallakeskus Valga linn
Valga linnale on 2018 olnud märgiline aasta.
Augustis avasime uue keskväljaku, mida on
oodatud juba ammu. Kunagi kõle ja hüljatud
tühermaa kajab nüüd igal õhtul mänguväljakul
lustivate laste kilgetest ning mugavatel pinkidel
puhkavad jalga jalutajad. Värske ilme on saanud

ka linna üks sümboleid, veel hiljuti trööstitu
välimusega kreisihoone. Juba on väljakul toimunud esimesed kontserdid ja turud, uus linnaruum täitub tasapisi tegevuse ja sisuga. Õhtuti
platsile kogunevad noorteseltskonnad näitasid
aga peagi kätte ka ühe puudujäägi – neile pole
kesklinnas piisavalt tegevust. Loodame selleks
tulevikus rohkem võimalusi luua. Loodavas
Valga valla arengukavas on noortele tegevuste
pakkumiseks kavandatud mitmeid investeeringuid, kuid palju sõltub ka nende endi soovidest.
Ootame noori oma vajadustest teada andma!
Mitmed ideed on ka juba vallavalitsusse jõudnud – näiteks skatepargi või treeningväljakute
rajamine. Keskväljak on siiski vaid esimene
etapp Valga kesklinna uuendamisest, mille
eesmärgiks on kaasaegne ja hubane linnaruum
meile kõigile. Koostöös Valka omavalitsusega
on käivitatud projekt, millega korrastatakse ka
Konnaoja kaldad, Ramsi veski ümbrus ning
rajatakse Valga Jaani kirikut ja Valka Luke kirikut ühendav jalakäijate tänav. Valmib piiriülene
linnasüda, mis pea sada aastat tagasi lahutatud
linna uuesti üheks seob. Loe edasi lk 2

Algab lk 1
Valga valla arengukava ja
üldplaneering.
Täna on koostamisel kaks valla edasise arengu
seisukohalt olulist dokumenti. Lõpusirgel on
lähiaastate arengukava ja eelarvestrateegia valmimine. Hiljuti algatati valla tervikliku üldplaneeringu koostamine. Esimene käsitleb valla
arengusuundi ja planeeritavaid investeeringuid,
teine ruumilist kujundamist. Nende tegutsemiskavadega seame oma sihid tulevikuks.
Valla arengustrateegiat on koostatud pool
aastat ning nii erinevatel kohtumistel ja aruteludel kui interneti vahendusel on selle loomisel
kaasa rääkida saanud kõik vallaelanikud. Tänan
teid kõiki antud panuse eest! Teeme tööd selle
nimel, et esitatud ettepanekud ka rahalise katte
leiaksid. Paljud loodetavad investeeringud sõltuvad meie oskustest erinevatest fondidest lisarahastust saada. Selleks oleme kirjutanud projekte
ja jätkame sellega ka edaspidi. Panustame ka
elukeskkonna parandamisse, et igas valla paigas oleks meeldiv elada. Selleks on arengukavas
planeeritud puhke- ja rohealade korrastamised,
uute kergliiklusteede rajamine ning paremate
ajaveetmise võimaluste loomine igas vanuses
elanikele. Osa ressursse suunatakse avalike
hoonete renoveerimiseks, et muuta nad soojapidavaks ja energiasäästlikuks ning vähendada
ülalpidamiskulusid. Valga vald on vananeva ja
väheneva rahvastikuga, nagu see on täna pea
kõikjal Eestis peale Tallinna ja Tartu. Vallaruum
peab sellega kohanema. Praegu on meie asulad
koormatud hoonetega, mis on tühjad ja lagunenud. Kasutuskõlblikele hoonetele püüame leida
uue sisu ja rakenduse, amortiseerunud majad
aga võimaluste piires lammutada. Mitmed hooned on müügis, et neile uute omanike käe läbi
võimalus anda.
Suured muutused võtavad aega.
Soovin täna korrata vallavanemaks saamisel
väljaöeldut – edu ei saavutata üksi. Vajame
kogukonna abi, nii ideede kogumisel kui tegevuste elluviimisel. Tugev ja tormidele vastupidav puu saab oma jõu sügavatest, omavahel
tihedalt läbipõimunud juurtest. Eri kogukondade panus suurvalla ellu on hädavajalik. Ka
asjakohane kriitika valitsuse tegevuse kohta
on teretulnud. Veel tänagi seisab ees palju väljakutseid ja ületamist vajavaid tõkkeid, mis
puudutavad erinevate piirkondade koostööd ja
ühist soovi ehitada üles ja elada Valga vallas.
Kurb on vahel kogeda kategoorilist ja igakülgset vastandumist ükskõik millisele vallavalitsuse kavatsusele või tegevusele. Tegelikult on
meie vald hea koht elamiseks – märkame selle
võimalusi ja hoolime sellest!
President Kaljulaid ütles hiljuti Valgas
toimunud kohtumisel õpetajatega: “Suured
protsessid võtavadki aega.” Haldusreform ei
lõpe 2018. aastaga, vaid on pikaajaline protsess. Meie maanurk on viimase aastaga läbi
teinud suure muutuse – kõigi tõrgete ületamine ja konaruste lihvimine võib võtta veel
aastaid. Peame selle paratamatusega leppima
ja kohanema. On inimlik ja mõistetav, et uue ja
tundmatu olukorraga kaasnevad hirmud ning
kõhklused. Kuid hirmude ületamisest on palju
võita – liigume professionaalsema ja tõhusama
asjaajamise poole. Teeme endiselt iga päev kõik
selleks, et panna Valga valla eripärane kooslus
tegutsema ühiste eesmärkide nimel, ja seda nii,
et arvestatud saaksid kõigi kogukondade soovid ja vajadused.
Margus Lepik
Vallavanem

Parimad haridustöötajad
said tunnustuse
Valga vald tunnustas 5. oktoobril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
kahesaja viiekümne pealise auditooriumi ees 21 erilist haridusinimest.
Aprillist maini oli kõigil, nii haridustöötajatel endil kui ka õpilastel ja
lapsevanematel võimalik esitada kandidaate kaheteistkümnes erinevas
kategoorias. Lisaks oli esmakordselt võimalik kandidaate esitada ka
elutööpreemiale.

Aasta gümnaasiumiõpetaja
nominent:
Annemarie Gerassimov on Valga Gümnaasiumi valikkursuse „Inimene ja õigus“ õpetaja, tema põhitööks aga kohtunikuks olemine
ning Valga kohtumaja juhtimine. Ta on võtnud
vastutuse õpetada noori inimesi tegusateks ja
seaduskuulekateks ühiskonnaliikmeteks, väärtustades üldkehtivate normide ja tavade selgitamise olulisust noorte õpetamisel.

Tuuli Mekk

Kairi Voode

Õnne Naaris

Aasta hariduse sõbra nominendid:
Tuuli Mekk ja haridusmess „Vali nutikalt!“
meeskond. Juba kuus korda toimunud maakondlik õppimise väärtustamisele suunatud
üritus kaasab koole, ettevõtteid, organisatsioone
ning elab tänu kogukonna ühistegevusele ja
tahtele, olles suurepärane näide vabatahtlikust
koostööst. Tuuli Mekk on Valgamaa haridusmessi „Vali nutikalt!” idee autor ja algataja.
Meelis Kivi ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon väärivad erilist esiletõstmist, kuna nende panus isamaalise kasvatuse
edendamisel nii kohalikus kogukonnas, Valga
Gümnaasiumis kui Eestis ja väljaspool on märkimisväärse tähendusega.
AS Valga Puu on Valga Põhikooli üks toetajatest. Mitmekülgselt haridusse panustav ettevõte, kes aastaringselt toetab ja rikastab kooli
õppetööd ning kingib õpilastele hindamatuid
praktilisi kogemusi tutvustades "päriselu" ning
õpetades väärtustama loodust.
Aasta klassijuhataja nominendid:
Katrin Timakova on Valga Põhikooli noor,
energiline ja väga pühendunud klassijuhataja
ning aineõpetaja, kelle jaoks on oluline olla iga
õpilase jaoks igal ajal olemas ning läbi ühiste
ettevõtmiste luua koolis ja klassis „meie-tunne“.
Anneli Malleus on Valga Põhikooli ettevõtlik ja
särtsakas noor klassijuhataja, kes teab hea tuju
valemit, oskab lahti muukida „kahtlaste saladuste“ koodid ja suudab kõiki panna tantsima
oma pilli järgi.
Aasta klassiõpetaja nominendid:
Kairi Voode on Valga Põhikooli alati särasilme, innovaatiline ja mitmekülgne klassiõpetaja, kes innustab õpilasi, vanemaid ja kolleege,
nautides nii õpetamist kui ise õppimist. Pühendumuse, teotahte ja rõõmsameelse avatud suhtumisega on ta eeskujuks kõigile. Õpetaja Kairi
õpilased õpivad kõikjal: klassiruumis, õues,
õppekäikudel, läbi projektide ja konkursside.
Heda Hansson on Tsirguliina Kooli õpetaja,
kes on alati õpilaste poolt, alati valmis õpilase
ära kuulama ja kui vaja, siis aitama. Õpetaja
järjepidevus ja sihikindlus on toeks õpilaste
heade õpitulemuste saavutamisel. Heda õpilased on õpihuvilised, üksteist toetavad ja õpetaja
poolt hästi motiveeritud.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
nominendid:
Katrin Uffert on Valgamaa Kutseõppekeskuse
õpetaja, kes on arendanud teenindusvaldkonda
kogu Lõuna-Eestis, õpetades ja juhendades
piirkonna lapsi, noori ja ka vanemate inimeste
gruppe. Ta oskab ühendada ja liita erinevatest
kogukondadest õpilasi pingutuma ühise eesmärgi nimel.
Klaire Vaher on Valgamaa Kutseõppekeskuse
hea, abivalmis ja innovatiivne toitlustusvaldkonna õpetaja. Ta pakub alati ülesande teostamiseks häid ideid ning oskab kasutada tänapäeva nutikaid lahendusi, näitlikustades oma
tunde alati erinevate materjalidega.
Aasta tugispetsialisti nominendid:
Sirle Veider on Valga Põhikooli õpetaja, kes on
toetanud oma kõrgetasemeliste eripedagoogiliste
oskustega nii väikeklassi, õpiraskustega õpilaste
klassi kui ka õpiabirühmade õpilasi ning õpetajaid, aidates luua lapse individuaalsusest lähtuvad
tingimused õppimiseks ja kasvamiseks.
Õnne Naaris on SA Innove Valgamaa Rajaleidja
hariduse tugiteenuste spetsialist, kes on silmapaistval viisil toetanud ja aidanud kaasa lapse või
noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule
ja organisatsioonisisese koostöö kujundamisele.
Nadežda Selivjorstova on Valga Põhikooli
tähelepanelik, vastutustundlik ja professionaalne psühholoog, kes on aidanud ja toetanud
väga paljusid peresid.
Aasta põhikooli aineõpetaja
nominendid:
Kalle Kornel on Valga Priimetsa Kooli poiste
tööõpetuse õpetaja, kelle innovaatilisus, õpihimu, uued ideed ja metoodikad, avatus ja positiivsus on kõigile õpilastele andnud eluks vajalikke oskusi ning muutnud tunnid huvitavaks.
Olga Rubtsova on Valga Priimetsa Kooli
staažikas õpetaja, kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist. Tegemist on väga kohusetundliku ja oma tööd armastava vene keele,
kirjanduse, ajaloo, ühiskonna ja saksa keele
õpetajaga. Olga Rubtsova on õpetaja, kes käib
ajaga ühte sammu.
Merike Madal on Valga Põhikooli sihikindel, järjepidev ja kohusetundlik õpetaja. Tema
õppetunnid on sisukad, praktilised, elulised
ning läbi mõeldud. Tunnis valitseb alati kord
ja töine töökeskkond omapärase huumoriga.
Aasta lasteaiaõpetaja nominent:
Eve Tõnissoo on Valga Lasteaed Kaseke õpetaja, kellel on suurepärane võime lapse isiksust
märgata ja analüüsida. Ta oskab igale lapsele
läheneda individuaalselt, lähtudes lapse individuaalsest eripärast.
„Eestimaa õpib ja tänab“ piirkondliku
elutööpreemia nominendid 2018
Asta Tammeorg - Valga Põhikooli õpetaja
Reet Sprenk - Hargla Kooli endine õpetaja
Siiri Anier - Õru Lasteaed-Algkooli õpetaja
Anne Juust - Tsirguliina Kooli õpetaja

Ivi Tigane
Haridusspetsialist
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Valga haigla ravijuht Agnes Aart:
„Töötame selle nimel, et haigla saaks
pakkuda teenuseid kodule lähedal.”
Valga haigla uus ravijuht Agnes Aart asus haiglas tööle tänavu suvel. Samaaegselt tööga Valgas
jätkab dr Aart ravijuhina ka Lõuna-Eesti haiglas. Läbi ja lõhki lõunaeestlane, pärit Valgamaalt
ja sündinud Otepääl, elab ta praegugi isakodus
Otepää vallas. „19 aastat olen olnud Lõuna-Eesti
haigla ravijuht. Mul on hea meel, et saan varasemaid kogemusi rakendada nüüd Valga haiglas. Kuigi olen siin veel vähe olnud ja alles õpin
tundma siinset elu ja inimesi,“ räägib ta.
Ravijuhina peab dr Agnes Aart Valga haiglas oluliseks arendada edasi neid tegevusi, mida
saab inimesele lähemal teha. „Eks Valga tulevik
ongi päevaravi ja ambulatoorsed vastuvõtud,
pakkudes kõiki neid teenuseid, mida maakonna
elanikul on võimalik kodu juures saada. Raviteenuste iseloom muutub ajas ja vastavalt ajale
tuleb neid ka kohendada.“ Erialalt on dr Aart
anestesioloog, mistõttu on talle eriti südamelähedased intensiivraviga seotud küsimused.
Kogenud eksperdina on teda kutsutud mitmesse
üleriigilisse projekti, samuti on ta haigekassale
nõuandva ravijuhendite nõukoja liige.
Üks väikehaigla väljakutseid on arstide leidmine, seega on ka noorte arstide järelkasv dr
Aarti südameasjaks. „Mõne aasta eest kutsuti
mind arstiõppe programmnõukogu liikmeks,
et noorarstide praktikavõimalused tööandjate
parema tähelepanu all oleksid. Kindlasti ma
väga armastan noori ja mul on hea meel, et Lõuna-Eesti haiglas oleme noorte arstide töö ja praktika käima saanud. Oluline on tuua noored tohtrid ka Valka. See on pikk protsess, kuid tahaksin
loota, et 2019. aasta sügisel saame mõne kuuenda
kursuse praktikandi Valgas tööle rakendada.
Mõni neist, kes praktika läbi teeb, tuleb tõenäoliselt siia ka juba residentuuri tegema. See ongi
mu põhimõte ja eesmärk,“ selgitas Aart.
Sel sügisel on Valga haiglas alustatud töödega esmatasandi tervisekeskuse loomiseks. Dr

Aarti sõnul loob valmiv tervisekeskus perearstidele ja patsientidele kaasaegsema keskkonna
tervishoiuteenuste osutamiseks. „Ehitus on
juba käivitunud ja mõnda aega tuleb sellega
seoses üle elada väikesed ebamugavused. Kuid
tulemus korvab kõik. Loodavasse tervisekeskusesse koonduvad perearstid ja pereõed, koduõed ja ämmaemandad – mugavam saab olema
nii patsiendil kui arstil-õel.“ Tervisekeskuse
ehituse käigus rekonstrueeritakse vastuvõtukabinetid. Toetavatest teenustest ehitatakse
eraldi ruumid eriarstiabile ning ortopeediliste
ja teiste abivahendite jagamiseks.
Dr Aart lisab, et jätkuvalt on Valga piirkonna naistel võimalus mistahes murega
pöörduda naistearsti või ämmaemanda vastuvõtule naistenõuandlasse ja vajadusel teha
kõiki olulisi uuringuid ning pisioperatsioone.
„Meie ämmaemandad teevad iseseisvat vastuvõttu, mis võimaldab tulevastel emadel Valga
haigla naistenõuandlasse pöörduda raseduse planeerimiseks ja nõustamiseks, samuti

sünnitusjärgseks kontrolliks. Vastseid emasid ootame sünnitusejärgselt koos imikuga
meie perekeskusesse. Neid võtavad vastu
ämmaemand ja lastearst. Nõu saab imetamise, vastsündinu hooldamise, vaktsineerimise ja paljudel muudel olulistel teemadel.
Ämmaemand tuleb ka koduvisiidile, kui
naine seda vajab. Kaks korda nädalas on meil
vastuvõtud ka noortekabinetis, kus nõustame
11-24-aastaseid noori seksuaalsuse ning lähisuhete, aga ka paljudel teistel tundlikel teemadel.“
Ravijuht kinnitab, et koostöös TÜ kliinikumi ja Lõuna-Eesti haiglaga püütakse oma
maakonna rahvale pakkuda kõiki erialasid.
„Juba lähimal ajal on kavas sisse seada kardioloogi, endokrinoloogi ja pulmonoloogi
vastuvõtt. Jätkuvalt toimuvad ambulatoorsed
vastuvõtud kirurgia ja sisehaiguste erialal. Ja
kindlasti teeme tööd, et päevakirurgia maht
suureneks. Ka alkoholitarvitamise häire probleem on siinses suures piirkonnas tõsine ja
vaimse tervise õdesid vähe. Lõuna-Eesti haiglas
oleme jõudnud koostöös Tervise Arengu Instituudi programmiga “Kainem ja tervem Eesti”
sinnani, et pakume nii esmast nõustamist kui
ka statsionaarset teenust. Programm toimib
euroraha toel. Valgaski on suur vajadus selle
järele. Praegu otsingi Valgas õde, kes võiks olla
patsientide esmasest nõustamisest huvitatud.“
Lõpetuseks lisab dr Agnes Aart, et kuna erialasid ja eriarste on palju ja inimene ei pruugi neis
orienteeruda, siis tasub meeles pidada kaht telefoninumbrit. Haigla registratuuri telefoni 766 5100,
kust saab kogu info kõikide pakutavate teenuste
ja järjekordade kohta ning kuhu helistades saab
inimene endale ka vastuvõtuaega broneerida. Ja
muidugi töötab endiselt ämmaemanda ööpäevaringne nõuandetelefon 766 5150.
Svea Talving

Lüllemäe ja Tsirguliina lapsed saavad
uued mänguväljakud
Lüllemäe külas on lastele valminud kaasaegne
ja võimalusterohke mänguväljak. Lähiajal alustatakse uue mänguväljaku rajamist ka Tsirguliina keskusesse.
Lüllemäe uus mänguväljak kajab igal õhtul
laste kilgetest. Külakeskuse kortermajade
vahelisele alale ehitatud väljak pakub mitmeid
atraktsioone. Seal leidub nii liivakastiga mängumaja ja vedrukiiged pisematele kui mängulinnak, trossrada ja koguni välitrenažöörid
suurematele. Puudust pole ka liumägedest ja
kiikedest. Haljasala on varustatud pinkide,
laudade ja prügikastidega, muutes selle
mõnusaks vaba aja veetmise paigaks nii lastele
kui nende vanematele. Lüllemäe mänguväljaku projekti rahastas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Leader-meetmest
27 000 euroga. Valga vallavalitsuse omaosalus
oli 5105 eurot.
Peagi alustatakse laste mänguväljaku

rajamisega Tsirguliina Valga maantee 4 kinnistule. Ala ümbritsevad 2- ja 3-korruselised
kortermajad, mille vahetus läheduses puudub
lastele sobiv mänguatraktsioonidega mänguplats. Tsirguliina mängualale paigaldatakse
vedrukiik, karussell, mängulinnak ja pargipink ning prügikast. Mänguvahendid paigaldatakse betoonvundamendile ning kukkumise
pehmendamiseks rajatakse mänguvahendite
alla liivakattega turvaalused. Et vältida laste
ja mänguvahendite sattumist sõiduteele, piiratakse sõiduteepoolne mänguväljaku osa
võrkaiaga. Ala saab ka valgustuse. Tsirguliina
lastele vaba aja veetmise võimaluste loomisesse
panustab vallavalitsus ligi 16 000 eurot. Kui
ilmaolud ehitustöid ei sega, peaks mänguväljak
valmima käesoleva aasta lõpuks.
Sirje Lemmik
Meediaspetsialist

Detailplaneeringute
koostamise
lõpetamine
Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest
4 on Valga vallas otsustatud lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamised,
mis on algatatud enne 01.07.2015. a, kuid
nende kehtestamiseni ei ole jõutud hiljemalt 01.07.2018. a:
1. Valga vallasiseses linnas asuva Pärna pst
13 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 05.09.2018. a korraldus nr 322;
2. Valga vallas Jaanikese külas asuva
Jaanikese motokompleksi krundi
detailplaneering – Valga Vallavolikogu
28.09.2018. a otsus nr 73.
Nimetatud detailplaneeringute koostamine
on veninud ebamõistlikult pikaks. Kohalikule omavalitsusele teadaolevalt ei ole
peale algatamise tehtud ühtegi teist menetlustoimingut. Planeeringu algatamise ettepaneku teinud isikud on kaotanud huvi
planeeringut koostada majandusliku olukorra muutumise või planeeringu koostamise eesmärgi muutumise tõttu.

Valga Vallavalitsus
õnnitleb
oktoobrikuu
eakaid juubilare!
80. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD
Aime Lõhmus
Mihhail Verbin
Vaike Ahk
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Pjotr Voron
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Ivan Dolgikh
Valentine Tann
Toivo Sillaste
Linda Jänes
Eha-Elvi Koide
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Meeta Kalistratova
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90. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD
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Alla Lauk
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Kujundame ühiselt valla
ruumilise arengu põhimõtted
Valga Vallavolikogu tegi 28. septembril Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise otsuse. Sellega võeti lähiaastateks ülesanne koostada
haldusreformi käigus moodustunud uuele Valga vallale
üldplaneering, milles lepitaks kokku valla ruumilise arengu
põhimõtted ja suundumused. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on siduda Valga linna ja endiste valdade taristud,
keskkonnad ja territooriumid ühtseks tervikuks ja koostoimivaks süsteemiks.
Üldplaneeringut võib nimetada ka tulevikutegevusi
kaardistavaks kavaks. Planeerimise kaudu luuakse valla
elanike, ettevõtjate ja külaliste vajaduste ja huvide rahuldamiseks eeldused, mis arvestavad tasakaalustatud ning
majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku
arenguga ning soodustavad keskkonnahoidlikku lähenemist. Valga valla üldplaneeringu koostamisel seatakse
keskseks väärtuseks valla elanik. 750 km2 suuruse territooriumi planeerimisel tuleb elu- ja majanduskeskkond kohandada praegusele rahvaarvule vastavaks. Alakasutatud või
kasutusest välja langenud hoonestus on eriti silmapaistev
asustusega aladel – linnas, alevikes või külakeskustes. Üldplaneeringuga tuleb seada võimalikult paindlik reeglistik,
mis võimaldaks kohalikul omavalitsusel ja teistel arengusse
panustajatel samm-sammult elukeskkonda ja asustust
suunata, väärtustades samas valla looduslikku rikkust ja
kultuuripärandit. Kuna kogu üldplaneeringu koostamine
on avalik protsess ja selle tulemus puudutab rohkemal
või vähemal määral igat valla elanikku ja ettevõtjat, siis

Kutsume üles esitama
kandidaate aasta isa tiitlile!
Valga Vallavalitsus alustab sellest aastast uue traditsiooniga
ning kutsub kõiki esitama kandidaate aasta isa tiitlile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 2. november 2018.
„Tunnustamaks pereväärtusi ja vanemate rolli nii laste elus
kui ühiskonnas, algatame Valga vallas uue traditsiooni. Maikuus
kutsusime ellu Valga valla aasta ema valimise. Selleks sai 32-aastane nelja lapse ema Annaliisa Matus, kelle esitas nominendiks
lastead Kaseke juhtkond. Nüüd, isadepäeva ajal, tahame ellu
kutsuda ka ülevallalise aasta isa valimise. Varasematel aastatel
Valga linnas aasta isa valitud pole, kuid meile laekunud kirjade
põhjal saame öelda, et soov tekitada selline kaunis traditsioon
on olemas. Olen kindel, et meil on palju imelisi isasid, kelle kiitmiseks sõnu ei jätku. Andke meile nendest teada, et saaksime
tublimaid tunnustada,” sõnas vallavanem Margus Lepik.
Valga valla aasta isa tiitliga tunnustatakse pereisa, kes on
pühendunud ja hea isa ühele või enamale lapsele, andes
neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Esitatud kandidaat
ei pea olema abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.
Aasta isa konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes
on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas, samuti on
ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool pereringi. Aasta isa
aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.
Taotluse võivad teha kõik, kes on märganud häid ja eeskujulikke isasid. Oodatud on pildid ning lähedaste (laste,
abikaasa, töökaaslaste) iseloomustused kandidaadi kohta.
„Meile saadetud iseloomustused peaksid olema põhjalikud,
millega on võimalusel kaasas erinevad fotod ning laste ja
sõprade iseloomustused nominendi kohta. Kandidaadist
parema ülevaate saamiseks on komisjonil rõõm lugeda just
üksikasjalikumat iseloomustust,” täpsustas vallavanem.
Taotlused „Valga valla aasta isa” konkursile tuleb esitada
kirjalikult e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal Valga vallavalitsusse aadressile Puiestee 8, Valga.
Ankeedi leiad aadressilt: www.valga.ee
Aunimetus antakse üle Valga Jaani kirikus 16. novembril,
kus toimub pidulik tänujumalateenistus-kontsert, mil esinevad vennad Johansonid ja Krista Citra Joonas.

aktiivne kaasarääkimine planeeringu koostamisel, dokumentide kommenteerimine või küsimustikele vastamine
aitab ühiselt parima lahenduseni jõuda. Koos planeerides
on võimalik kokku leppida meile parim elu-, töö- ja vaba
aja veetmise ruum.
Üldplaneeringu koostamise järgmise sammuna on valmimas Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, milles lepitakse kokku üldplaneeringu koostamise
peamised eesmärgid ja ülesanded ning keskkonnamõju
hindamise ulatus ja üldplaneeringu rakendamisega eeldavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju. Üldplaneeringu
etapid, eelnõud ja valminud dokumendid avalikustatakse
Valga valla kodulehel, vallavalitsuses ja teeninduskeskustes. Infoteated avaldatakse ajalehtedes Valga Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning kogu menetluse leiab kajastamist
Valga valla kodulehel koostatava üldplaneeringu rubriigis.
Samuti on võimalik Valga Vallavalitsusele teada anda oma
kontakt, sooviga olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse.
Planeeringu koostamise menetlust korraldab Valga Vallavalitsuses planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla
(lenna.hingla@valga.ee, telefon 5680 1234).
Valga valla üldplaneeringu algatamise teade
Valga Vallavolikogu 28. septembri 2018. a otsusega nr 74
algatati Valga valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatatud planeeringu peamine eesmärk on kogu Valga valla territooriumi ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Valga valla
piirkondade sidumine ühtselt toimivaks keskkonnaks, mis
tagab elu võimalikkuse ja looduskeskkonna tasakaalustatud
püsimise kõigis valla osades ning moodustaks terviklikult
toimiva elu-, majandus-, loodus- ja kultuurilise keskkonna
süsteemi.
Valga valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Valga Vallavolikogu (Kesk tn 11, Valga linn, Valga
vald) ja koostamise korraldaja Valga Vallavalitsus (Puiestee
tn 8, Valga linn, Valga vald).
Valga valla üldplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise õigusaktiga on võimalik
tutvuda alates 28. septembrist Valga valla kodulehel www.
valga.ee ja Valga Vallavalitsuses.
Lenna Hingla
Planeeringute juhtivspetsialist
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