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Valga valla uus arengukava
ootab elanike arvamusi
Juba aasta algusest peale on
vallavalitsuses oluliseks tööks valla
uus arengukava. Selle koostamise
ja täitmise nõue tuleneb seadusest
ja arengukavas sõnastatud
eesmärgid ning tegevused on
aluseks erinevatele projektidele.
Arengukava peamine eesmärk
on aga valla jätkusuutlikkuse
tagamine ja elanike rahulolu,
et vallarahval oleks ühtviisi
hea elu nii maal kui linnas.
Igal Valga vallaks liitunud omavalitsusel oli
aasta alguse seisuga olemas kehtiv arengukava.
Uue ühise dokumendi koostamine algas seniste
plaanide läbivaatamisega, et ära märkida kõigi
piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja
tegevused ning koos asjaosalistega hinnata
nende jätkuvat tähtsust. Oluline on tagada, et
varasemalt planeeritud tegevused erinevates
piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades. Valga valla arengukava koostamiseks moodustati juhtrühm, mille ülesandeks
on olulisemate otsuste tegemine. Juhtrühm
vastutab ka arengukava elluviimise ja selles
vajalike muudatuste tegemise eest. Loodud
meeskonda kuuluvad nii volikogu kui vallavalitsuse liikmed, samuti teenistuste juhid, vallasekretär ning ettevõtjate esindaja. Tööd juhib
vallavanem Margus Lepik.
Arengu planeerimisel on olulised kolm
küsimust: kus me oleme? kuhu me tahame
jõuda? kuidas me seda teeme? Nende küsimustega tegeleti mais ja juunis toimunud
aruteludel. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kogunesid kahel korral erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad,
ettevõtjad ning aktiivsed vallaelanikud, et
arutada selle üle, mis on Valga vallas hästi, mis
halvasti ning mida peaks kindlasti muutma.
Aktuaalsemateks teemadeks kujunesid teede
ja tänavate seisukord, haridus ja noorsootöö,
piiriülese koostöö võimalused, ettevõtluse
arendamine ning piirkonna maine. Lisaks
kohtumistele korraldas vallavalitsus ideekorje internetis, mille tulemusena laekus
elanikelt huvitavaid mõtteid ning kaardistati
probleeme. Küsitlusele vastanud väärtustasid
Valga valda kui rohelist, turvalist ja lastesõbralikku elukeskkonda. Rõhutati tugevat kogukonnatunnet ja ilusat loodust. Leiti, et valla
ilu ja selle inimesi tuleks rohkem märgata ja
hoida.

Kevadel läbiviidud arengukava ideekorje põhjal tekkis sõnapilv vallaelanikele olulisematest märksõnadest

Suve jooksul viidi läbi kogutud info analüüs, järjestati olulisemad teemad ja ülesanded. 31. augustil toimunud juhtrühma kohtumisel vaadati läbi arengukava tööversioon
ning valla arenguks planeeritud investeeringud, tehti vajalikud täiendused ja parandused. Lõplik versioon esitati kinnitamiseks
vallavalitsusele ning avalikustati seejärel valla
kodulehel.
Nüüd on kõik vallaelanikud oodatud kodulehel arengukavaga tutvuma ning uurima,
millised eesmärgid ning tegevused on koduvalla arenguks planeeritud. Oma arvamused

ja ettepanekud saab vallvalitsusele edastada
posti või e-posti teel. Laekunud ettepanekud
vaadatakse üle ning vajadusel tehakse arengukavas vastavad muudatused. Valga Vallavolikogu kinnitab valminud arengukava oktoobri
istungil. Edaspidi toimub arengukava läbivaatamine iga aasta maikuus ning vajalikud
parandused dokumendis kinnitatakse volikogu poolt.
Samaaegselt Valga vallaga teevad tulevikuplaane ka Tõrva ja Otepää vallad. Lisaks
on valmimas Valgamaa arengustrateegia.
Iga valla arengukava peab olema kooskõlas

kogu maakonna arenguplaanidega. Selle
tagamiseks on Valgamaa kolm valda pidanud
tähtsaks lähtuda arengukava koostamisel
sarnastest põhimõtetest. Koos Omavalitsuste
Liiduga, kes vastutab maakonna arengukava
koostamise eest, otsustati protsessi kaasata
konsultant. Sellele tööle valiti Geomedia OÜ
juht, Valgamaalt pärit Rivo Noorkõiv, kelle
eestvedamisel on tagatud, et arengukava koostamine oleks tõhus ja tulemuslik.
Triin Roo
Ettevõtlusspetsialist

Veevärgi ja
kanalisatsiooniga
liitumiseks saab
toetust küsida
Valga linnas on palju majapidamisi,
mis ei ole veel liitunud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga ning kasutavad
reovee kogumiseks mahuteid. Kogumismahutid on sageli juba vanad ning
võivad saada ohuks keskkonnale.
Sellistest mahutitest levivad pinnasesse ja põhjavette erinevad mikroorganismid, bakterid ja viirused, mis
võivad kahjustada inimeste tervist.
Põhjus, miks liitumine läbi viimata,
on sageli selles, et vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine on kallis. Seetõttu
on säilitatud olemasolev kogumismahuti või kuivkäimla lahendus. Täna
kehtivate seaduste järgi on ühiskanalisatsiooniga liitumine tiheasustusaladel
kohustuslik. See on ka majanduslikult
kasulikum ning eelistatuim variant
reovee kogumiseks. Valga linnas on
kõigile kinnistutele loodud ka liitumise
võimalus.
Keskkonnainvesteeringute keskus
jagab Valga linna reoveekogumisalal
elavatele isikutele toetust ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust saab taotleda kinnistule veevärgi
ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks liitumispunktist kuni elamuni.
Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Põhjalik info toetuse kohta on saadaval KIK-i koduleheküljel: www.kik.ee
Liitumise alustamiseks tuleb esmalt pöörduda AS Valga Vesi poole (aadress: Metsa 30 Valga,
koduleht: www.valgavesi.ee, tel. 766 1159) tehniliste tingimuste saamiseks. Liitumistingimuste
väljastamine on taotlejale tasuta. Ühtlasi on Valga Vesi töötajad valmis taotlejat nõustama veevärgiga liitumise küsimustes.
Valga vallas kehtib reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis sätestab reoveesüsteemide
planeerimise, ehitamise ja kasutamise, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee
äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta. Vallavalitsus teostab
eeskirja täitmise üle järelvalvet. Kinnistuomanikud, kes kasutavad reovee kogumiseks
mahuteid, peavad veenduma, et nende kogumismahuti oleks lekkekindel, ning tagama, et
mahuteid tühjendaks selleks õigust omav isik. Samuti on kohustuslik säilitada vähemalt
2 aastat reovee äraveo dokumente ning vajadusel esitada need järelevalve teostajale.
Anni Teetsmann
Keskkonnaspetsialist

Eakaid oodatakse
terviseseminarile
3. oktoobril 2018 algusega kell 10.00 toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses valla
eakate terviseseminar. Toimuvad terviseteemalised loengud: perearst Tatjana Laadi räägib
tervislikust toitumisest ja toidulisanditest ning füsioterapeut Nele Laurimaa annab praktilisi näpunäited oma keha virgena hoidmiseks ja juhtnööre, kuidas valmistuda sügiseks.
Toimuvad erinevad õpitoad ning kaetud on suupistelaud tervislike sügisandidega.
Transpordi korraldamiseks väljaspoolt Valgat palume võtta ühendust oma piirkonna
sotsiaaltöö spetsialistiga!
Seminari korraldavad: Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Arenguagentuur, Valga
vald, Valgamaa Puuetega Inimeste Koda.

Detailplaneeringute
koostamise lõpetamine
Lähtudes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikest 4
on Valga Vallavalitsus võtnud vastu korraldused lõpetada järgmiste detailplaneeringute koostamised, mis on algatatud enne
01.07.2015, kuid nende kehtestamiseni ei
ole jõutud hiljemalt 01.07.2018:
1. Valga vallasiseses linnas asuva Viljandi tn
64 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 280;
2. Valga vallasiseses linnas asuva Nurme tn
24 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 281;
3. Valga vallasiseses linnas asuva Võru tn
110 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 282;
4. Valga vallasiseses linnas asuva Võru tn
42 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 283;
5. Valga vallasiseses linnas asuva Vabaduse
tn 26 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 284;
6. Valga vallasiseses linnas asuva Kirsipuu tn
15 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 01.08.2018. a korraldus nr 285;
7. Valga vallasiseses linnas asuva Lai tn 6b
krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 309;
8. Valga vallasiseses linnas asuva Tartu tn
107 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 310;
9. Valga vallasiseses linnas asuva Transpordi
tn 9 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 311;
10. Valga vallasiseses linnas asuva Vabaduse
tn 20 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 312;
11. Valga vallasiseses linnas asuva Tuule tn
1 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldus nr 313;

12. Valga vallasiseses linnas asuva Mesipuu
tn 1 krundi detailplaneering – Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldud nr 314.
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.
Detailplaneeringu kehtestamine
Valga Vallavalitsuse 15.08.2018. a korraldusega nr 315 kehtestati Valga vallas Raavitsa külas asuva Tulbi tn 11 krundi detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on
planeerida olemasolevale suvilakrundile
väikeelamu ehitusõigus koos tehnovõrkude
lahendusega. Planeeringuala suurus on
1724 m 2 . Planeeringu järgi on elamumaa
kasutamise sihtotstarbega krundile lubatud ehitada 1 elamu ja 2 abihoonet suurima
lubatud ehitusaluse pinnaga kokku 340
m2. Elamu maksimaalne kõrgus on lubatud kuni 9 m (kuni 2 korrust), abihoonetel
4,5 m (kuni 1 korrus). Detailplaneering on
kooskõlas kehtiva Karula valla üldplaneeringuga. Eeldatavalt ei kaasne selle elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke,
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega
mõjusid looduskeskkonnale. Planeeritud
tegevused sobituvad väljakujunenud keskkonda. Kehtestatud detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda valla kodulehel (www.
valga.ee) või Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga).

Valga vallas on
bussisõit tasuta nii
maal kui linnas
Valga Vallavolikogu otsustas 17. augusti istungil Valga linnaliinibussidel minna üle tasuta
bussisõidule, kehtestades sarnaselt maakonnaliinidega piletihinnaks 0 eurot. Alates 1.
septembrist 2018 pole sõitjal tarvis Valga linnaliinibussis sõidupiletit osta, samuti pole vajalik
valideerimiskaardi soetamine.
Tasuta bussisõidu kehtestamise tingis vajadus teha ühistranspordi kasutamine nii maal
kui linnas elanikele soodsamaks ja mugavamaks. „Maakonnaliinid on tasuta, neid teenindavad bussid peatuvad ka osades linnaliinide
peatustes. Hindade ühtlustamisega välditakse
segadust, mis võib tekkida busside kasutamisel,“ selgitas asevallavanem Enno Kase. Valga
linnaliine teenindab AS ATKO Bussiliinid .

Alates sellest õppeaastast pole Valga vallas ka eraldi õpilasliine. Endised kooliliinid
ühildati maakonna bussiliinidega ning õpilased saavad kooli ja koju tasuta maakondliku ühistranspordiga. Neid liine teenindavad bussid on märgistatud sildiga TASUTA.
Kuna veokorraldajad vajavad bussiliinide
kasutuse kohta statistikat, peab tasuta bussisõit olema registreeritud. Maakonnabussi
sisenejal (kaasa arvatud õpilastel) tuleb bussijuhile öelda, millisesse peatusse soovitakse
sõita ning bussijuht väljastab 0-eurose pileti.
Õpilaskaarte ega muid dokumente bussisõidul
ei nõuta. Õpilastel, kellel olemas veel kehtivad
kaardid, saavad neid bussides kasutada, kuid
uusi kaarte tänavu soetama ei pea.
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Sotsiaalteenused toetavad abivajajaid
Eelmises Valga Teataja numbris tutvustasime
lähemalt erinevaid toetusi. Seekord anname
ülevaate Valga valla pakutavatest sotsiaalteenustest.
Vald osutab abivajajatele teenuseid n-ö
hällist hauani. Alaealistele suunatud teenustest pakutakse asendushooldust lastele, kelle
vanemad ei suuda tagada nende hoolitsust,
turvalisust ja arengut. Turvakodu on mõeldud
lastele-noortele (ja täisealistele, eelkõige naistele), kelle kodune elu ja suhted on puntrasse
läinud ning vajavad selginemist või spetsialisti
sekkumist. Järelhooldus toetab aga iseseisvat
elu alustavat asenduskodunoort. Vald toetab
ka raske ja sügava puudega lapse lapsehoidu.
Täiskasvanutele suunatud teenuste hulka

kuuluvad hooldaja määramine abivajaja pereliikmete või lähedaste hulgast, samuti hooldajatoetuse maksmine. Pakutakse ka koduteenust ja üldhooldekodu kasutamise võimalust
puudega või eakatele elanikele. Tugiisik toetab
aga erinevaid abivajajaid (lapsed ja noored,
puudega isikud või eakad, pered) ning juhendab, õpetab ja innustab neid. Isikliku abistaja
teenus on suunatud ennekõike liikumis- või
nägemispuudega inimestele. Puudega inimeste
kooli, tööle või arsti juurde jõudmise tagab sotsiaaltranspordi teenus.
Kes vajab abi eluasemega, seda toetab eluruumi tagamise teenus ehk võimalus üürida
vallale kuuluvat ruumi. Neid, kelle kulud on
mingil perioodil olnud tuludest suuremad

ja kes vajavad võlakoormast vabanemiseks
õpetust ja abi, toetab võlanõustamisteenus.
Lisaks eelnevale pakub vald kodanikele
tuge, jagades infot ja nõustades sotsiaalhoolekandealastest õigustest ning võimalustest.
Samuti aidatakse erinevate toimingute läbiviimisel ja asjaajamisel.
Seega jagunevad sotsiaalteenused laias laastus kolmeks: esmalt teenused, mida kodanikud
teavad ja taotlevad (koduhooldus, hooldekodu
koht, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse
maksmine, sotsiaaleluruum ja sotsiaaltransport). Siis teenused, mida pigem soovitavad
või määravad sotsiaaltöötajad (tugiisikuteenus, puudega lapse hoid, asendushooldus jms)
ning lõpuks valikud, mida tehakse siis, kui ise

enam probleemide lahendamisega toime ei
tule (varjupaik, turvakodu, võlanõustamine,
perelepitus jms).
Selgitamaks, milliste raskuste lahendamine
ja kulude kandmine on kodanikule enesele jõukohane ning millises mahus saab aidata vald,
tuleks pöörduda kas Valga valla sotsiaaltööteenistuse (Puiestee 8, Valga) või piirkondliku sotsiaaltöötaja poole. Nagu vallakeskuseski, saab ka
piirkondlikes teeninduskeskustes esitada kõiki
asjassepuutuvaid taotlusi. Täpsemat infot leiab
valla kodulehelt www.valga.ee
Jüri Kõre
Sotsiaaltööteenistuse juhataja

Rohelised Rööpad
kutsuvad matkama
Jalutades Valga, Kaagjärve, Koikküla,
Taheva ja Hargla ümbruses, võib hoolas vaatleja märgata metsade, põldude
ja külade vahel kulgevaid kruusavallide
liine. Kohalikud elanikud on ikka neid
sirgeid trasse oma jalavaeva vähendamiseks kasutanud ja teavad, et tegemist
on endiste raudteetammidega – mälestusega vanadest kitsarööpmelistest
raudteeliinidest.
Liivimaa Juurdeveoraudteede Selts
rajati 1898. aastal põhiliselt kohalike
saksa päritolu mõisnike ja ettevõtjate
poolt eesmärgiga pikendada juba olemasolevat Pärnu-Valga raudteeliini.
Selts hak kas Valgast üle Koik küla
Mõnistesse kulgevat kitsarööpmelist
raudteeharu ehitama, mis avati ametlikult 1903. aastal. Raudtee-ehitus tõi
elu seni asustamata kohtadesse. Teede
äärde tekkisid talud, asulad ja tööstus,
rongidega veeti kaupa ning ka inimesed said võimaluse kodust kaugemale
liikuda. Raudtee olemasolu tähendas
arengut. Nii kujunes Valga oma viie
raudteeharuga Riia, Tartu, Pihkva,
Pärnu ja Aluksne suundadel Tallinna
järel teiseks suuremaks raudteesõlmeks
Eestis.
Seitsmekümnendate aastate alguses suleti Eestis kõik kitsarööpmelised
raudteed ning nende äärsed jaamad,
et asendada sealne rongiliiklus oluliselt odavama maanteeliiklusega. Ka
Valga-Mõniste-Ape lõik suleti ja lammutati 1970. aastal. Raudteetammid
võsastusid ja tühjaksjäänud jaamahooned lagunesid.
Ligi 50 aasta jooksul loodusega
kokku kasvanud vanad raudteetammid
on ajale siiski üsna hästi vastu pidanud
ja nii tekkis idee luua ajaloolisele trassile keskkonnasõbralik turismimarsruut
Green Railways ehk Rohelised Rööpad.
Idee pole iseenesest uus, sest nii Euroopas kui Ameerikas on ühtse nimetaja
Greenways all hüljatud ja kasutusena

seisvaid maanteid ning raudteid juba
1990. aastate algusest alates matkaradadeks või kogukondi ühendavateks
kergliiklusteedeks muudetud.
2016. aasta lõpus esitasid 24 partnerit Lõuna-Eestist ja Põhja-Lätist endiste
kitsarööpmeliste raudteede piirkonnast
projektitaotluse Eesti-Läti piiriülese
koostöö programmi. Valgamaalt kaasatud kaks projektipartnerit – Taheva
vallavalitsus ja Valga linnavalitsus – on
nüüdseks ühinenud ja projekti viib alates käesolevast aastast ellu Valga vald.
Projekti eesmärk on luua uus ja
huvitav turismimarsruut korrastatud
vanadel kitsarööpmelistel raudteetammidel. Ühelt poolt on tegu vana ja huvitava kultuuripärandi taaselustamisega,
teisalt on piki raudteetammi kulgev
rada igas vanuses ja vormis seiklejatele
sobiv, kuna puuduvad järsud tõusud ja
langused. Mitmekesise looduse keskel
kulgev rada sobib hästi nii jalgsi, rattaga kui suuskadel liikujatele, samuti
ratsa läbimiseks. Matkatee pikkuseks
kujuneb umbes 700 kilomeetrit, millest
ligi 290 kilomeetrit kulgeb mööda vanu
raudteetrasse. Loodav turismimarsruut
saab olema osa European Greenway
võrgustikust.
Va lga va l la s luu a k se projek t i
kaudu Roheliste Rööbaste matkarada, mis on viitadega tähistatud ja
põneva ajaloolise info- ning fotomaterjaliga pikitud. Selleks korrastatakse
vanad raudteetammid ja sillad ning

paigaldatakse infotahvlid. Kogu endisaegset raudteetammi pole kahjuks võimalik kasutusele võtta ja nii on rada
osaliselt ümber suunatud Valga-Mõniste-Võru maanteele. Nendel lõikudel,
mis kulgevad ajaloolisel raudteeliinil,
hakkavad rändurile suunda näitama
vanad raudteeliiprid, millelt saab lugeda
raudtee ajaloo kohta mõndagi põnevat.
Lisaks investeeritakse raja läheduses
asuvate külastuspaikade parendamisse
– nii on Hargla külaplatsile ehitatud
matkajate puhkekoht ja Hargla oja sild
ning valmimas on Valga raudteejaamas
asuv näituse- ja seminariruum.
Lõpetuseks üleskutse kõigile! Marsruudi põnevamaks muutmiseks on eriti
oodatud kohalike elanike fotod raudteest, jaamadest ja inimestest, lood värvikatest juhtumitest ning mälestused
kitsarööpmelise raudtee kohta. Võtke
julgesti ühendust Valga vallavalitsuse
välisprojektide juhtivspetsialistiga ja
andke oma panus turismimarsruudi
arendamisse! Lea Vutt, telefon 5887
4836, e-post lea.vutt@valga.ee
See artikkel väljendab autori vaateid.
Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse
kasutada.
Lea Vutt
Välisprojektide juhtivspetsialist

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
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Elva Koolituskeskus kutsub koolitusele

MÄLUTREENING 50+
alates 3. oktoobrist 2018
kolmapäeviti kell 15.30-18.00
Valga Keskraamatukogus Aia 12
Koolitaja: mälutreener Pille Rekker
Koolituse läbinu teab, kuidas hoida oma aju
töökorras, kasutab erinevaid mälutehnikaid ja
kogeb, et õppimine on kõigi jaoks. Koolitus on
tasuta.
Õppima on oodatud vanuses 50 ja vanemad
majanduslikult mitteaktiivsed (töötud, kodused,
pensionärid) jt koolitustest eemale jäänud elanikud.
Info ja registreerimine: eeva.kumberg@gmail.com
või tel 5251 852 http://www.elvakoolitus.ee/
Koolitusi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti riik

Õnnitleme septembrikuu eakaid juubilare!
80. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Peeter Berkis
Dina Gudz
Zinaida Kikkas
Silvi Sirol
Valve Enog
Helgi Raudsepp
Viktor Paranko
Elvi Müürsepp
Nina Veyzgeym
Galina Obelchakova
Zinaida Smolkina
Ilmar Tõlner
Vaike-Laine Koval
Valjo Kängsepp

85. SÜNNIPÄEVA
TÄHISTAVAD:
Sinaida Roosimäe
Ljubov Romanova

90. SÜNNIPÄEVA
TÄHISTAVAD:
Lydia Kekkonen
Luule-Vaike Undla
Klavdiya Frolova
Valentina Zubkova
Õie Vähi
Rosalie Purgats
Lev Bebeshin
Anna Hrabrova
Maimu Järvmägi

95. SÜNNIPÄEVA
TÄHISTAB:
Lorita Gorbatšjova
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