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Pikaajaline noorsoopolitseinik
Linda Oks:
lapsed on igal ajal toredad
Aprillikuus täitus Valgamaa noorsoopolitseinik Linda Oksal 20 aastat
ametis. Teda on iseloomustatud kui Valga politsei hinge, kes on
paljudele lastele oma töös ema eest olnud. Kolleege on rõõmustanud
Linda korraldatud toredad vabaajaüritused. Nüüd on aktiivne ja
tegus 61-aastane naine otsustanud hakata nautima pensionipõlve.
Miks niisugune otsus sündis?
5. aprillil täitus mul 20 aastat noorsoopolitseiniku ametis. Selle aja jooksul on muutunud
küll ametinimetused, kuid töö on põhiliselt
jäänud samaks, tegelda on tulnud laste ja
noortega. Olen juba aasta algusest vanaduspensionär ning otsustasin, et kui täitub
politseis 20 tööaastat, lähen ära nn politseiniku pensionile. Töölt lahkumine ei tähenda
kindlasti seda, et ma kodus diivanil istuma
hakkaksin. Olen niisugune rahutu hing, et
tegevusplaane on juba hulgaliselt.
Ehk tõstate veidi saladuskatet ja
räägite, mis lähiajal plaanis on?
Suve võtan tööst vabaks. Mulle meeldib näpud
mulda pista ja kuna meil on oma maja, siis
tegemisi jagub. Kuni oktoobrikuuni osalen
perelepituskoolitusel ja saan sealt kätte perelepitaja sertifikaadi, mis võimaldab mul hakata
sel alal abivajajaid koolitama ja nõu andma.
Te olete olnud lisaks põhitööle
ka ühiskondlikult väga aktiivne.
Millega antud hetkel veel hõivatud
olete?
Kuulun Punase Risti Valgamaa Seltsi juhatusse, olen TANKLA liige ja seotud veel OLE
(Operation Lifesaver Estonia ) ehk raudteeohutuse tegemistega. Suvel plaanin liituda ka
tantsu- ja laulupeo Valgamaa korraldusmeeskonnaga. Ma arvan, et igav mul küll ei hakka.
Kus oma töömeheteed alustasite?
Olen pärit Pärnumaalt Häädemeestelt. Kasvasin kuuelapselises peres noorima lapsena.
Kooliteed alustasin kohalikus koolis. Peale
keskkooli läksin õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kus lõpetasin algklasside õpetaja erialal, lisaerialana kasvatustöö metoodik. Peale keskkooli lõpetamist

töötasin Audru koolis. 1983. aastal alustasin
tööd Pärnu rajooni Pioneeride Maja direktorina. Töötasin aastaid ühes ametiasutuses,
kuigi ametinimetused muutusid, oli mu töö
igal pool sama - tegelemine noortega. Juba
kooliajast peale meeldib ka organiseerida ja
üritusi korraldada.
Kuidas teist valgalane ja
politseiametnik sai?
Valka elama tõi mind elumuutus isiklikus elus
ja juhus. Sain tuttavaks oma praeguse elukaaslasega ühel koolitusel Soomes, tema elas Valgas.
Varem polnud ma Valgas käinudki. 1993. aastast elan siin, esialgu käisin veel Pärnusse tööle.
Mingil hetkel hakkasin Valgas tööd otsima,
kohe ei leidnudki sobivat, kuid siis tehti Valga
politseist mulle pakkumine ja nii minust noorsoopolitseinik sai. Aasta oli siis 1999.
Kui vaatate tagasi 20 tööaastale,
mis on selle ajaga muutunud?
Puutun oma töös kokku kuni 18-aastaste laste
ja noortega. Lapsed on tegelikult igal ajaperioodil olnud toredad ja head, vahel teevad
lihtsalt halbu tegusid. Tohutult on muutunud aga võimalused ja elu meie ümber. Kõik
probleemid said 20 aastat tagasi ja nüüdki
alguse ikka kodust. Laps ei sünni halvana.
Esmalt tuleb õpetada lapsevanemaid, kuidas
nad suudaksid olla lapsesõbralikud, oskasid
ennetada pahandusi ja leiaksid põhjused,
miks laps pahandustesse satub. Väga oluline
on lastele nende vanemate, hiljem ka õpetajate
ja kaaslaste eeskuju. Karistamine on aastatega
üha enam tagaplaanile jäänud, ennetustöö on
noorsoopolitseiniku töös väga olulisel kohal.
Noortele ja lastele tuleb pakkuda huvitavaid tegevusi ja rakendust, siis ei jää aega ka
rumaluste tegemiseks. Selleks on ka politsei
oma panuse andnud: korraldasime laagreid,

Linda Oks

spordiüritusi, koolitusi, õppepäevi, ennetusüritusi, viisime ellu erinevaid projekte. Kuigi
minu töö on aastate jooksul olnud ja jäänud
enam-vähem samaks , on muutunud oluliselt
teod, millega kokku puutume. Nüüd on päevakorral küberturvalisuse teemad, internetikiusamine, üksteise alavääristamine, mõnuained. Kuigi Valga linnapildis ei ole märgata, et
noored narkootikume tarbiksid, on mõnuainete tarbimine levinud noorte hulgas ka siin.
Facebookis võib konto avada noor alates 13.
eluaastast, kuid olen kohanud I klassi lapsi,
kellel on konto. Vanemad ei kontrolli, millega
lapsed arvutis tegelevad ja sealt saavad alguse
paljud probleemid.

Mis teile enam rõõmu ja mis muret
valmistanud?
Kõige enam teeb rõõmu, kui mõnest väänikust on saanud tubli inimene. Tore hetk on
see, kui mõni endine „kaak“, kellega oli mul
palju tegemist, tuleb hiljem linna peal vastu
ja tänab mind selle eest, et aitasin teda õigele
teele suunata. Neid juhtumeid ikka on. Hea
meel on tõdeda, et üha enam pööratakse tähelepanu lähisuhtevägivallale, mis aastaid tagasi
oli tabuteema. Muret valmistavad probleemsed
lapsed, keda ei õnnestu aidata.
Sirje Lemmik
Meediaspetsialist

VALLAVALITSUSE VEERG
Veebruari lõpus, märtsis ja aprilli alguses
toimunud viiel Valga Vallavalitsuse istungil
otsustati:

MAKSTA:

• kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühendustele tegevustoetuseks baastoetust, mille suuruseks 2019. a on 500 eurot;
• 2019. aastal kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetust 5 500 eurot 11-le MTÜ-le igale 500 eurot.

ERALDADA:

• ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga linnas, Aasa tn 1 kinnistul asuva korterelamu
lammutamiseks 8 400 eurot;
• spordieelarve reservist mittetulundusühingule Valga Spordiklubi 150 eurot Valga XI
lahtiste maadlusvõistluste korraldamiseks;
• neljale sotsiaalvaldkonna MTÜ-le tegevustoetust 2019. aasta tegevuskulude katteks
kokku 4815 eurot;
• reservfondist Eesti Geograafiaõpetajate
kevadpäevade korraldamiseks Valga vallas
350 eurot;
• reservfondist vallale kuuluva eluruumi
Pärna pst 4-32 remondi kulude katmiseks
927 eurot;
• kaheteistkümnele spordiklubile 2019. aastaks tegevustoetust kokku 9150 eurot;
• kolmeteistkümnele spordiklubile 2019. aastaks treenerite tasustamise toetuseks kokku
99 986 eurot;
• MTÜ-le Sooru Arendus seoses kahe sportlase osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot;
• Valga Turniiribridži ja Mälumängu Klubile
seoses 2019. a turniirbridži meistrivõistluste
korraldamisega 50 eurot;
• Eesti Kurtide Spordiliidule seoses kahe
sportlase osalemisega rahvusvahelistel
võistlustel 150 eurot;
• spordiklubile „Maret-Sport" seoses Hispaania treeninglaagris osalemisega 300 eurot;
• spordieelarve reservist Tsirguliina Koolile seoses kahe sportlase osalemisega Rahvusvahelise
Koolispordi Föderatsiooni koolide orienteerumise maailmameistrivõistlustel 300 eurot;
• huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraisikutele kokku 6240 eurot;
• MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Valga Peetri-Luke Kogudus 2019. aasta
tegevuskulude katteks 9 000 eurot;
• noorte omaalgatuslike projektide „Valga
linna koolide õpilasesinduste meeskonnatreening", „Tervist!" ja „Jookse Jüri, jookse"
läbiviimiseks kokku 1196 eurot;
• spordiürituste II kvartali korraldustoetusi 7-le
MTÜ-le ja spordiklubile kokku 2500 eurot;
• Valga muuseumile 380 eurot projekti "Voorimehesaani taastamine" omaosaluse tasumiseks;
• reservfondist kultuuri- ja haridusteenistusele
400 eurot Valgamaa Pensionäride Ühenduse
ühisürituse transpordikulude katteks;
• reservfondist Lüllemäe Kultuurimajale ja
MTÜ Stuudio JOY´le tantsutruppide osalemiseks Koolitantsu finaalis Paides transpordikulude katteks vastavalt 364 eurot ja
828 eurot;
• Valga Motoklubile nelja spordiürituse läbiviimiseks kokku 3000 eurot;
• Sportlik Eesti MTÜ-le triatloni Eesti meistrivõistluste 2019 läbiviimiseks 3000 eurot;

• üheksale noorsportlasele igaühele 150 eurot
treeninglaagrites osalemiseks;
• Valga Priimetsa koolile 150 eurot Valga
koolide õpilasesinduste koostööpäeva läbiviimiseks;
• MTÜ-le Valga Abikeskus 2019. aasta tegevuskulude katteks tegevustoetust 11 000 eurot;
• MTÜ-le Valgamaa Puuetega Inimeste
Koda 2019. aasta tegevuskulude katteks
tegevustoetust 21 000 eurot;
• kaheteistkümnele kogukonna arendamisega tegelevate MTÜ-le projektitoetusi
kokku 5 682 eurot;
• kahekümne kolmele kultuurivaldkonna
MTÜ-le I jaotusest projektitoetusi kokku
13 097 eurot.

MITTE ERALDADA:

• MTÜ-le Habitus toetust sotsiaalvaldkonna
MTÜ-de tegevustoetuse eelarvest;
• 2019. aastaks kogukonna arendamisega tegelevale mittetulundusühendusele MTÜ EELK
Valga praostkond tegevustoetust, kuna ühenduse asukoht ei ole äriregistris Valga vald;
• toetust MTÜ Tasakaal taotlusele „Tark tee terviseni", kuna taotlus ei vastanud tingimustele;
• noorterojektidele:„Valga Miss 2019 võistlejate ettevalmistus" ja „Valga Miss 2019
Gala", kuna taotlejal on heakskiit, kasutamaks projekti läbiviimiseks varasemalt
eraldatud raha;
• projektile „Vastlapäeva programm koos
kohtumisõhtuga", kuna projekti ei olnud
komisjoni toimumise hetkeks läbi viidud,
mistõttu kadus sidusus kalendripühaga.

MÄÄRATA:

• ehitiste 111019824 ja 111019828 teenindamiseks vajaliku maa aadressiks Tartu tn 2,
sihtotstarbega ärimaa, pindalaga 3750 m2;
• tuletõrje veevõtu koha teenindamiseks vajaliku maa aadressiks Mooni tn 12, sihtotstarbega üldkasutatav maa, pindalaga 950 m2.

KINNITADA:

• vallavalitsuse alatise komisjonina tegutseva
riigihangete komisjoni koosseis;
• 05.03. 2019 toimunud enampakkumise
tulemused ja võõrandada järgmine vallavara: Kesk 18-6 ja Kesk 18-10 Valga linnas
ning Kesk 6 Laatre alevikus;
• 25. 03. 2019 toimunud enampakkumisel
tulemused ja võõrandada Valga Puu OÜ-le
metsamaterjali;
• huvitegevuse toetusfondi taotlusvooru
perioodiks 08.04-03.05.2019;
• Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja
Valga Vallavalitsuse hallatavate asutuste
alaeelarved, millega antakse hallatavate
asutuste juhtidele luba kinnitada majandamiskulude detailsem jaotus ning tunnistatakse kehtetuks Valga Vallavalitsuse
27.02.2019 korraldus nr 107 "Valla struktuuriüksuste 2019. aasta alaeelarvete kinnitamine".

293,055 tm metsamaterjali;
• avaliku suulise enampakkumise korras
korteriomand Uus 2a-18, Laatre alevikus
alghinnaga 250 eurot.

VABASTADA:

• SA Eesti Tantsuagentuur Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning
valgustehnika rendist 80 % ulatuses seoses
Valgamaa maakondliku tantsupäeva korraldamisega;
• Valga Saalihoki klubi spordihalli rendist
kuni 300 euro ulatuses seoses BorderCup
2019 korraldamisega;
• Eesti Töötukassa Valgamaa osakond Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri,
heli- ja valgaustehnika rendist 50% ulatuses seoses Liivimaa Töö- ja Karjäärimessi
korraldamisega.

VÄLJASTADA:

• kasutusluba Tsirguliina püstitatud laohoonele
ja Rebasemõisa külasse püstitatud laudahoonele;
• kasutusluba Valga linna Võru tn 5 kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaamale.
• Teha Valga Vallavalitsuse struktuuris ja
teenistujate koosseisus muudatus, millega
luuakse laste hoolekande spetsialisti ametikoha asemele lastekaitsespetsialisti ametikoht.

ANDA:

• Tramburai ja Bamba MTÜ-le luba suvise
noortelaagri korraldamiseks;
• MTÜ Liivimaa Koolituskeskusele otsustuskorras kasutusse ruum Valga raudteejaama hoones;
• MTÜ Valgamaa Noortekeskus Tanklale
otsustuskorras üürile eluruumid aadressil
Metsa tn 18-29 ja J. Kuperjanovi tn 3a-26,
Valgas.

VÕTTA VASTU:

• eraisikult kinkena korteriomand Valgas,
Jakobi tn 7;
• nelja eraisiku pärandvarad.
• Omandada vallale korteriomandid Valga
linnas, Vahtra tn 5.

NÕUSTUDA:

• Valga linnas hoonete 111018159 ja 111018158
teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil;
• Elektrilevi OÜ'le isikliku kasutusõiguse
seadmiseks maakaabelliini, alajaama ja
elektrikilbi paigaldamiseks 17-le kinnistule;
• Elektrilevi OÜ'le sundvalduse seadmiseks
7-le katastriüksusele tehnovõrgu (maakaabelliini) talumiskohustuse kehtestamiseks;
• Valga vallas asuva 16 maaüksuse jätmisega riig i oma ndisse ning määrata neile aadressid ning sihtotstarbed.

VOLIKOGU
VEERG
Valga Vallavolikogu I koosseisu 17.
istung toimus 29. märtsil 2019 kell 13
Valga spordihallis. Kohal olid 23 volikogu liiget, vallavalitsuse liikmed ja
kustutud vallavalitsuse spetsialistid ning
allasutuste juhid.
Vallavolikogu istungil otsustati:
Kinnitada:
• puu raieks ja hoolduslõikuseks loa
andmise kord. Määrusega kehtestati
Valga valla tiheasustusaladel asuvate
üksikpuude, välja arvatud viljapuude
ja metsa metsaseaduse tähenduses,
raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord. Vastavalt kehtivatele
ü ldpla neering utele on t i heasustusalad Valga vallas: Laatre alevik,
Tsirguliina alevik, Valga linn, Õru
alevik;
• Valga Muuseumi põhimäärus.
Lõpetada:
Valga valla 2019. aasta lisaeelarve I lugemine. Lisaeelarve kogumahuks oli 4 388
123 eurot, lisaeelarve põhitegevuse tulud
87 515 eurot, kulud 375 426 eurot ja tulem
-287 911 eurot, finantseerimistegevus
1 488 330 eurot ja investeerimistegevus
4 001 027 eurot ja likviidsete varade muutus 2 800 608. Lisaeelarvega korrigeeritakse põhieelarvega vastu võetud tulusid,
kulusid, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarvet ning lisatakse
likviidsete varade kasutamise eelarveosa.
Investeerimistegevuse kulueelarve on lisaeelarves 4 001 027 eurot, koos põhieelarvega on investeerimistegevuse eelarve
5 212 627 eurot. Lisaeelarve suunati
II lugemisele järgmisele vallavolikogu
istungile.
Sõlmida alljärgnevate kinnistu omanikega leping nende kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla
kasuks kogupindalaga ligikaudu 18,8
km2 eesmärgiga anda kogu tee avalikku
kasutusse: Viinuti, Kelli 7, Mäe-Viinuti
ja Uspili. Isiklik kasutusõigus seatakse
Valga valla kasuks tähtajatult ja tasuta.
Igaühel on õigus ööpäevaringselt viibida
isikliku kasutusõigusega koormatud alal,
sh kasutusõigusega koormatava maa-ala
rajamiseks ja korrashoidmiseks teenindaval transpordil.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 26.
aprillil Õrus.

KEHTESTADA Vabaduse 13 koolihoone ja
E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering.

VÕÕRANDADA :

• maaomandeid otsustuskorras tasuta Maanteeametile seoses Lüllemäe jalg- ja jalgrattatee ehitusega;
• Suur-Stoke maaüksuselt MTÜ Valga Abikeskusele otsustuskorras tasuta küttepuid;
• avalikul kirjalikul enampakkumisel Linnamets – 1 ning Suur-Stoke talu maatükkidelt

Ajalehte Valga Teataja annab välja Valga Vallavalitsus
E-post: 		
teataja@valga.ee
Reklaam: 		
5373 6992
Toimetus: 		
766 9902 või 5663 2504
Küljendus, kujundus,
teostus:		
OÜ Kuldne Lammas
Trükk:
AS Kroonpress

Valga Teataja 																			
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Ootame kandidaate
aasta ema tiitlile!

Valga valla aasta ema 2018 Annaliisa Matus koos perega.

Valga Vallavalitsus ootab kandidaate aasta ema
tiitlile. Aasta ema aunimetusega tunnustatakse
pereema, kes on pühendunud ja hea ema ühele
või enamale lapsele, pakkudes neile armastust,
hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta ema konkursile sobiv kandidaat on
Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks on
rahvastikuregistris Valga vald, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes
on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool
oma pereringi. Esitatud kandidaat ei pea olema
abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.
Aasta ema aunimetus omistatakse ühele emale
ainult üks kord. Taotluse võivad teha kõik, kes
on märganud häid ja eeskujulikke emasid.
Oodatud on pildid ning lähedaste (laste, abi-

kaasa, töökaaslaste) iseloomustused kandidaadi kohta.
Kirjalikud taotlused „Valga valla aasta ema”
konkursile tuleb saata e-postile: valga@valga.
ee või edastada paberkandjal Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga. Kandidaatide
esitamise tähtaeg on 28. aprill 2019.
Valga valla aasta ema tiitel antakse üle 12.
mail kell 11.00 algaval emadepäeva kontserdil
“Rõõmuks emale”, mis toimub Valga keskväljakul. Esinevad Valga ja Valka laulu- ja tantsulapsed. Külalisesineja on Merlyn Uusküla.
Eelmisel aastal sai Valga valla aasta emaks
nelja lapse ema Annaliisa Matus, kelle esitas
nominendiks lasteaia Kaseke juhtkond.

Lüllemäel peeti eakate
maakondlikku tantsupäeva
ehk Kübarapidu
24. märtsi päikeselisel pühapäeval oli Lüllemäe
kultuurimajas laud kaetud ja kogu majas heljus
soojade pirukate ja kringli lõhna. Üheskoos
oodati külalisi, sest kohe oli algamas eakate
maakondlik tantsupäev ehk Kübarapidu. Tähtsa
päeva puhul oli majas avatud ka kohalike käsitöömeistrite tööde näitus-müük ning kaminasaali oli kenad ehted välja pannud Ene Ehe.
Siis nad saabusid - üks rühm uhkem ja värvilisem kui teine. Tantsupäeva tervitussõnad
laususid Valga valla asevallavanem Kalmer
Sarv ja Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Valga maakonnas Eha Mandel.
Meeleoluka soojenduse tantsupäeva tegi Elin
Lihtein. Kübarapeol astusid üles Meie Memmed Lüllemäelt, Pääsusilmad Nõunist, Nurmenukk Riidajast, Josephined Kuigatsist,
Rõõmurullid Sangastest, Mathilde Hellenurmest, Karikakar Valgast, Madli Tsirguliinast,
Eideratas Tõrvast, Hõbejuus Hummulist, Senjoorad Harglast,Tantsurõõm Otepäält, Hõbetäht Alalt – kõikide kollektiivide etteasted olid
rõõmsameelsed ja nauditavad. Elevust tekitas
külaliskollektiiv Hõbehall Mikitamäelt. See on
segarahvatantsurühm, kellel ka oma pillimehed kaasas ning nemad andsid pooletunnise
kontserdi. Kõigi rühmade tantsud said kenasti
jäädvustatud ja etteaste lõpus igast kollektiivist
grupipilt tehtud. Järgmise peo korraldajale anti
teatepulgana üle kübar – selle said Rõõmurullid Sangastest.
Sügav kummardus ja soojad tänusõnad

Jalgpalliklubi FC Valga kutsub
noori jalgpallihuvilisi liituma
Jalgpalliklubi FC Valga alustas oma tegevust
2017. aasta märtsis. Klubis mängib kokku 32
poissi vanuses 5 kuni 8 eluaastat. Tegutseb neli
treeninggruppi. Kahes neist teevad trenni lasteaiapoisid ja kahes koolipoisid. Grupid tegutsevad Valgas ja Tsirguliinas ning treeningtunnid toimuvad Valga spordihallis ja Tsirguliina
Kooli spordisaalis.
„Meil on head treenerid, kes annavad endast
parima, et lapsed õpiksid jalgpalli mängima
ja seda spordiala armastama. Nad tegelevad
aktiivselt ka laste üldfüüsilise ettevalmistusega
ja kasvatustööga. Treeneriks on hetkel Sergei
Ivanov ning abitreenerina on ametis Sergei
Vdovitšenko,“ rääkis jalgpalliklubi FC Valga
juhatuse liige Viktor Haljaste.
Kahe tegutsemisaasta jooksul on noored
jalgpallurid osalenud paljudel võistustel ja turniiridel, kust toodud koju ka mitmeid auhinnalisi kohti. „Aprilli lõpus ootab poisse ees
võistlusturniir Tartus, maikuus algavad Eesti
meistrivõistlused, kus vastavate vanusegruppide mängudes osaleme,“ kinnitas Haljaste.
Treeningtunnid toimuvad sügis-talveperioodil kaks korda nädalas. Lähiajal siirduvad

poisid treeningtundidesse Valga keskstaadionile ja Tsirguliina Kooli staadionile, kus
saadakse kokku juba kolmel päeval nädalas.
Kuna laste huvi jalgpallimängu vastu on suur,
on klubil kavas 2019. aasta sügisel avada veel
üks grupp lasteaia lastest.
„Klubiga liitunud poisid on väga tublid ning

on Valgale toonud juba au ja kuulsust. Ootame
meie klubiga liituma uusi spordihimulisi lapsi,“
nentis Haljaste.
Täpsemat infot treeningtundide toimumise
ja ka tundide kuutasu kohta saab küsida peatreenerilt Sergei Ivanovilt telefonil: 5558 8143.

kõigile juhendajatele ja tantsijatele! Aktiivne
osavõtt näitas, et sellist kokkutulemist ja ühes
tantsimist on tarvis! Tantsime jälle!
Sündmust toetasid Valgamaa Omavalitsuste
Liit, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
ja Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts.
Ene Kaas
Lüllemäe Kultuurimaja juhataja

Õnnitleme aprillikuu
eakaid juubilare
80. sünnipäeva tähistavad
Helgi Krivka
Laima Lääts
Tiiu Sarapuu
Valeriy Komyshev
Antonina Gumenjuk
Taivo Prost
Viivi Visnapuu
Angelina Gordyushova
Enn Kreek
Vello Tomson
Vassili Pastuhov
Vladimir Velisevitš
Lidia Danilova
Aime Siinvert
Mall Pettai
Galina Sula
Alviina Malõševa
85. sünnipäeva tähistavad
Ilmar Kõrbe
Viivu-Eveline Rebane
Maria Gerassimova
Helgi Pommer
Rudolf Ellamik
Lisette Krat
Jüri Raissar
Silvi-Johanna Pihlak
90. sünnipäeva tähistavad
AntoninaKiseleva
Asta Kahar
Irene Savi
95. sünnipäeva tähistab
Taissia Bitus
99. sünnipäeva tähistab
Rosalie-Hilda Kurg
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Valka tulevad uued üürimajad!
SA KredEx nõukogu tegi hiljuti otsuse toetada kahe üürimaja ehitust Valka. Neist ühena kerkib uus 26 korteriga elamu E.Enno 28 kinnistule ning selleks
eraldati vahendeid suurusjärgus 1,1 miljonit eurot. Teisena rekonstrueeritakse Uus tn 14 asuv hoone, kuhu tekib 11 uut korterit. Sellesse hoonesse
panustab KredEx veidi enam kui 774 tuhat eurot. Ka vald peab oma eelarvest lisama samasse suurusjärku jäävad rahanumbrid.
Üürikorterid on mõeldud eelkõige
väiksema sissetulekuga elanikele
Tänu KredEx´i abile ei ole üürimajade ehitus
ka väiksematele valdadele enam ületamatu
pingutus. Käimasolev projekt, mille lõpptähtaeg
on 2021. aasta sügis, toob valda juurde 37 uut
üürikorterit. Valgas valmistutakse ka juba eelmisest taotlusvoorust saadud toetusega rekonstrueerima Kuperjanovi tn 12 üürimaja. „Eelnõu
arutelul volikogus tekkisid küsimused, kas eelkõige väiksema sissetulekuga elanikele mõeldud
korterid ei tule ülemäära kallid nii vallale kui ka
tulevastele üürnikele või ehk muutuvad ebamugavaks naabruskonnaks olemasolevate majade
elanikele? Usun, et projekti ette valmistanud
meeskond suutis ettevõtmise vajalikkuse veenvalt ära tõestada ja suudab ka projekti ellu viia,“
kinnitas projekti üks eestvedajaid, sotsiaaltöö
valdkonda juhtiv asevallavanem Jüri Konrad.
Uus tn 14 asuv hoone jääb väliselt selliseks
nagu tänagi. Maja konstruktsioonid on heas
seisus, kuid tänapäevastamist nõuab hoone
sisemus. Majja tulevad kööginurgaga väikekorterid, eelprojekti järgi üheksa ühe- ja kaks
kahetoalist. Esimene korruse korterid saavad
olema ligipääsetavad ka ratastooli kasutajale.
Maja väiksust arvestades ei ole kahjuks võimalik kõikidesse tubadesse planeerida invatualetti. Majja on planeeritud ühisruumid:
kööginurgaga puhkeruum ja hügieeniruum,
kus võimalus pesu pesta ja dušši kasutada.
„Teatavas osas hakkab maja toimima kogukonnamajana - see tähendab elanike ühiseid

Üürimajade projekti eestvedajad. Vasakult arhitekt Jiri Tintera, asevallavanem Jüri Konrad ja
ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

söögikordi ja ajaveetmisi ning vajaduse korral majasisese abi korraldust. Oleme majja
kavandanud ka sotsiaaltöötaja tööruumi,“ selgitas asevallavanem. Juhul, kui ehituse hind
kujuneb soodsaks, saab korrastada ja haljastada ka maja ümbruse ning rajada elanikele
istumise või ajaveetmise koht.
Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt ei ole
omavalitsusepoolne abi elamispinna vajajale
ainult üürikorteri pakkumine, selleks võib
olla nii info jagamine eraomanike üüripakkumiste kohta, abi üürilepingu sõlmimisel, üüri
ettemaksu tasumine juhul, kui üürilevõtja
arvel vajalikku summat pole, ja loomulikult
eluruumi üürikulude tasumine väikese sissetulekuga isikule toimetulekutoetuse osana.

Ernst Enno tänavale kerkib uus hoone
E. Enno tänavale on kavas rajada täiesti uus
hoone. Kolmekorruselisse liftiga ning kogu
ulatuses ratastooliga ligipääsetavasse majja
mahuks 26 eri suuruses (1-,2- ja 3-toalised)
korterit. Väiksemad korterid on mõeldud
eakatele, kolmetoalised korterid planeeritud
lastega peredele. „Nagu Uus tn 11 elamu puhul,
ei soovi me siingi luua asutusega sarnanevat
maja, vaid ingliskeelset terminit kasutades
mixed society (segaühiskonda) ehk erineva
sotsiaalse taustaga inimeste kogukonda. Teisalt, kui seda kogukonda ikkagi ei teki, siis võimaldab maja plaanilahendus kahel grupil ka
teineteisest lahus toimetamist,“ nentis Konrad.
Nagu Uues tänavas, nii on ka E. Enno

tänaval rajatavas majas võimalik kasutada
hügieeniteenuseid. Lisaks on kavas osutada
seal sotsiaal- või terviseteenuseid, mille tarbeks
on mõeldud ruum, mida nimetatakse füsioteraapiatoaks. Kogukondlikku tegevust võimaldavas majaosas, kus saab olema tegevusruum
koos köögi- ja söögialaga, saab korraldada
ühiseid söögikordi, huvitegevust, koosolekuid
vms. E.Enno tänava maja ehitatakse A-energiaklassile vastavaks, mis tähendab vanemate
majadega võrreldes märksa väiksemat energiakulu ja rahakotisõbralikumaid arveid.
Kui süüvida numbritesse, siis on viimasel
kümnendil Valga valla territooriumil aasta
jooksul kasutusloa saanud eluruumide arv
väike. Enamik neist on eramud. Vananeva
rahvastikuga vallas peab elukeskkonna parandamiseks üha enam panustama kohalik võim,
kuna eraisikud ei investeeri eriti agaralt ei
ärisse ega ka elamuehitusse. Suurt rõhku paneb
vald ka räämas või lausa ahervaremeks muutunud hoonete-ehitiste lammutamisele.
„Aitäh kõigile, kes on selle suure projekti
juures kaasa aidanud! Erilised tänusõnad volikogu esinaisele Külliki Siilakule, samuti Urmas
Möldrele, Jiri Tinterale, Jüri Kõrele ja OÜ-le
Weidenberg, kes hooned projekteeris,“ tänas
asevallavanem Konrad projekti elluviimisele
kaasaaitajaid.
Sirje Lemmik
Meediaspetsialist

Detailplaneeringu
kehtestamine
Valga Vallavalitsuse 03.04.2019 istungil kehtestati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone
ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering.
Kehtestatud 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. Kolmas
uus ehitusõigus on planeeritud J. Kuperjanovi
tn 2 krundile ärilisel eesmärgil kasutatava
hoone püstitamiseks, mille kõrvalkasutuseks
on lubatud kavandada korterelamu. Teistel
planeeringuala kruntidel on fikseeritud olemasolevate hoonete ehitusõigus. Planeeringuga kavandatakse ka planeeringuala hoonete
vahele jääva avaliku ruumi lahendust. Samuti
on määratud perspektiivsed asukohad jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks vajalikele

teedele ning mootorsõidukite liikumissuunad
ja mootorsõidukite 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. Planeeringuga on kaetud ligikaudu 3,9 ha suurune
maa-ala Valga linnatuumiku muinsuskaitsealast ja selle kaitsevööndist.
Planeeringu elluviimisega kaasneb mõju
linnakeskusele. Planeeringu kaudu soovitakse
elavdada Valga kesklinna elu. Eeldada võib, et
väljaehitatud uushoonestus ja atraktiivne linnaruum hakkab piirkonda tooma rohkem inimesi, mis omakorda annab eelduse erasektori
kaubanduse ja teenuste arenguks. Seega võib teha
järelduse, et eeldatavad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed.
K e ht e s t at u d d e t a i lpl a ne e r i n g u g a
ja kehtestamise korraldusega on võimalik tut v uda Valga valla veebilehel
https://www.valga.ee/238 .
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Arenguagentuuri uus juhataja
Anneli Kattai on Valgamaa usku
Seni Valgamaa arenguagentuuris ettevõtluskonsultandina töötanud
Anneli Kattai võttis vastu uue väljakutse ning kandideeris asutuse
juhataja ametikohale. Uus asutuse juht peab oluliseks meeskonnatööd
ning teeb kõik selleks, et alluvatel silmad säraksid.
Mis ajendas teid uut väljakutset
vastu võtma?
Eelmise aasta novembris oli Arenguagentuuris
erakorraline olukord, kuna juhataja astus tervise tõttu päeva pealt tagasi. Paar kuud juhi
asendamist ja kolleegide toetus andsid tõuke
kandideerida juhataja konkursil.
Ehk tutvustate ennast meie lehe
lugejatele?
Sündinud ja koolis käinud olen Valgas, lõpetanud Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna ja
jätnud pooleli avaliku halduse magistritöö kirjutamise. Esimene tööraamatu sissekanne on
suvetöötaja Hummuli sovhoosi põllutöölisena.
Olen töötanud Tartu Kommertspangas, Valga
Maavolikogus, Kagu-Eesti Ettevõtluskeskuses,
millest 1998. aastal kasvas välja tänane Valgamaa Arenguagentuur. Ühel hetkel oli vaja
uusi väljakutseid ning sukeldusin valdkonda,
millest varem midagi ei teadnud - asusin tööle
logistikuna rahvusvahelisi maanteevedusid
korraldavasse ettevõttesse. Töö oli väga põnev,
kuid ka väga pingeline. Tüüpilise eestlasena
olen paar aastat töötanud Soomes, olnud Jalasjärvi Ametikooli Täienduskoolituskeskuse
projektijuht maanteevedude, sh ohtlike veoste
täiendkoolituste korraldamisel ning personali värbamisel. Olles käe juba logistikavald-

konnale andnud, tulin praktikuna Valgamaa
Kutseõppekeskusesse logistikaaineid õpetama.
Ühel hetkel tundsin puudust meeskonnatööst
ja hetkedest, mida pakub nõustamine. Kui inimesel on äriidee, mille me koos läbi mõtleme ja
paberile paneme, kui sellest saab ettevõte, mis
läheb käima, siis see on hea tunne. Nii jõudsingi kuus aastat tagasi uuesti Arenguagentuuri
ettevõtluskonsultandiks.
Millised on teie isiklikud eesmärgid
ja väljakutsed juhina?
Soovin tagada töötajatele töökeskkond ja arendada välja meeskond nii, et töötajad tahaksid
hommikul tööle tulla ja õhtul koju minna ning
iga töötaja teeks seda, mis paneb tal silma
särama. Juhi töö on nagu pusle kokkupanek.
Väärtustan meeskonnatööd ja töötajad on
mulle olulised. Kui töötaja on õnnetu, siis ei ole
ta hea klienditeenindaja. Töötajal peab olema
tahtmist õppida ja ennast pidevalt täiendada.
Oluliseks pean suure pildi nägemist ja selle
saavutamiseks konstruktiivset koostööd teiste
organisatsioonidega.
Millised on Valgamaa
Arenguagentuuri eesmärgid lähiajal?
Selle aasta alguses võeti vastu maakonna
arengustrateegia, paljude selles välja toodud

Anneli Kattai

tegevuste eestvedajaks on Valgamaa Arenguagentuur. Üksi ei tee midagi ära, seega on
agentuuril oluline roll olla koostöö algataja ja
koordineerija. Haldame kolme turismiinfopunkti, mis koguvad ja jagavad turismiinfot,
lisaks on neist võimalik soetada suveniire.
Valminud on Valgamaad tutvustav video ja
sündmuste kalendrid. Kui inimesel on toredaid mõtteid, kuid ta ei tea, kuidas neid teoks
teha, siis saab Arenguagentuurist tasuta nõustamist. Meie spetsialistide abil saab inimene
otsustada, kas rakendada oma ideid ettevõtluse vallas või hoopiski mittetulundusühenduste valdkonnas. Samuti, kuidas ettevõtlusega alustada ja seda edasi areneda.
Nimetage mõned lähiaja
ettevõtmised?
Algamas on MTÜ-de koolitussari ja toimub
ettevõtjate mentorklubi. Ettevalmistamisel
on oktoobris toimuv ettevõtlusnädal. Valgamaa Külastuskeskusest saab alates maist rentida linnaga tutvumiseks jalgrattaid, mida on
kokku 15, neist kaks lastejalgrattad. Rendime
ka laste turvatoole ja kiivreid. Seda teenust
pakume kolmandat suve ja huvi on suur. Juba
aastaid pakume Valgamaa väikeettevõtjatele ja
käsitöölistele võimalust müüa meie ruumides
oma tooteid ja käsitööd. Nüüd on meil käsil ka
miniõpilasfirmade toodete müügileti avamine.
Olete Valgamaa ettevõtluskonkursi
„Nupp nokib“ algataja ja läbiviija.
Kas jätkate ka sellega?
Tõepoolest, Valgamaa õpilastele toimub ettevõtluskonkurss „Nupp nokib“, mille eesmärk
on ühe õppeaasta jooksul teha läbi ettevõtte
elutsükkel. Sel aastal toimus konkurss juba neljandat korda ja suur rõõm on sellest, et noorte
huvi mini- ja õpilasfirmade vastu on suur.
Konkursil osales sel aastal 18 firmat ja kolm

neist pääsesid vabariiklikule finaalvõistlusele.
Veidi kahju on sellest, et pean sellest tegevusest loobuma, kuid ettevõtluskonkurss jätkub
endise hooga. Olemas on inimene, kes minu
tegemisi jätkab.
Missugusena paistab Valgamaa teie
silmade läbi - mis valmistab rõõmu,
mis muret?
Võib ju mõelda, et mujal on rohi rohelisem ja
taevas sinisem, kuid kodust ära käies on alati
nii hea tagasi tulla. Igal pool on oma mured.
Mina olen Valgamaa usku. Meil on suurepärased võimalused sportimiseks ja kultuurisündmuste külastamiseks, iga päevaga läheb
ümbrus kaunimaks - uued keskväljakud, korda
tehtud järve- ja jõekaldad ning kergliiklusteed.
Maal taastatakse talusid, põllud on küntud
ning lamba- ja veisekarjad rõõmustavad silma.
Järjest rohkem tekib uusi põnevaid väikeettevõtteid. Muret valmistab riigi kaugenemine
maakonnast, arstiabi kättesaadavus, pikad
ootejärjekorrad sunnivad Tartusse minema.
Eks kevaditi halveneb teede olukord, kuid tavaliselt saab ikka enamus teedest lapitud.
Millega tegelete vabal ajal?
Olen Valgamaa Äriklubi ja Valga Lions
Klubi liige, korra nädalas proovin ikka
jõuda petanki mängima. Väga heaks stressimaandajaks on „kivide ritta ajamine“. Jõudsin
paar aastat tagasi naturaalsete kivide juurde,
millest nüüd ehteid teen ja turundan neid
sotsiaalmeedias. Meeldib omal käel maailma
avastada, paremat osa nähtust siin rakendada
ja nentida, et Eestis on hea elada.

Aprill 2019																		

Sirje Lemmik
Meediaspetsialist
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Valga vallas kehtib uus raiekord

Hooldatud kõrghaljastus linnas.

Linna-, pargi- ja õuepuid kasvatades ning hooldades on meile olulised
nende väline ilu ja rohelus. Kõrghaljastus teeb tehisliku linnakeskkonna
elamisväärseks ning kaunistab maastikuvaateid. Selle ilu nimel peame
oma puude eest asjatundlikult ja heaperemehelikult hoolitsema.
Iga maaomanik vastutab oma maal kasvavate
puude eest ning peab jälgima, et kinnistu kõrghaljastus oleks elujõuline ja terve ega muutuks
ohtlikuks inimestele või nende varale. Ohtlikuks muutunud puu tuleb eemaldada või kui
veel võimalik, korda teha. Tiheasustusaladel
asuvatelt kinnistutelt on puu raieks ja hoolduslõikuseks vaja luba.
Sageli soovitakse raieluba hooldamata
suurte puude raiumiseks. Kui puu võras on
kuivi oksi, ei tähenda see veel, et puu tuleks
maha saagida. Kuivad ning murdumisohtlikud oksad tuleks eemaldada, eeskätt käidavas

kohas kasvavatel puudel. Eemaldada või kärpida tuleb ka sellised oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke
või takistavad jalakäijate ja sõidukite liiklust.
Sama kehtib ka kinnistu piiril kasvavate hekkide ja põõsaste kohta.
Hoolduslõikus on vajalik eelkõige kõrghaljastuse ohutuse, esteetilisuse ja elujõulisuse tagamiseks. Hoolduslõikuse käigus
lõigatakse võrast välja kuivanud, murdunud,
haiged oksad ja oksatüükad, samuti võrasse
kasvanud ja ristuvad oksad. Hoolduslõikusega on võimalik puuvõra tõsta, kergendada,

vähendada. Puude eluiga aitab pikendada ka
suurte harude sidumine tugivöödega. Ohutut
ja õigete võtetega puuhooldustöid on soovitav
tellida kutseliselt arboristilt.
29. märtsi istungil võttis vallavolikogu vastu
Valga valla raiekorra, millega reguleeritakse
puude raie tiheasustusaladel. Valga valla tiheasustusalad on Laatre, Tsirguliina ja Õru alevikud ning Valga linn. Karula ja Taheva piirkonnas selliseid alasid pole, seal tuleb vajadusel
lähtuda metsaseadusest.
Uue korraga ühtlustatakse ja kaasajastatakse kõrghaljastuse majandamise põhimõtted, arvestades valdade liitumise järel kujunenud olukorraga. Valla sooviks on olemasolevat
kõrghaljastust kaitsta ja vältida asjatundmatut
raiet. Haljastuspuude hooldamise esimeseks
prioriteediks on turvalisus. Vältimaks riskide
tekkimist inimeste tervisele ja varale, on tähtis
õigete, puu bioloogiast lähtuvate hooldusvõtete
rakendamine. Selleks saavad omanikud vajadusel
spetsialistide nõuandeid küsida, seda ka hajaasustuspiirkondade elanikud. Vastavalt looduskaitseseadusele tohib tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse
tähenduses ja viljapuud, raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Uues korras on on sätestatud,
et raiumiseks on vajalik luba, kui puu diameeter
kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on
vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad)
või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.
Kuidas saada luba puu raieks?
Tiheasustusalal kasvava puu raieks või hoolduslõikuseks tuleb esitada vallavalitsusele
vormikohane taotlus. Loa annab välja Valga

Vallavalitsuse vallahoolduse teenistuse haljastusspetsialist. Puu raieks saavad luba taotleda
puu kasvukoha kinnistu omanik või volitatud
isik. Volituse puhul tuleb avaldusele lisada selle
ärakiri. Taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, taotluse esitamise õiguslikku alust, puu
asukoha täpset kirjeldust, põhjendust ning kinnitust selle kohta, et tööde tegemisel järgitakse
ohutusnõudeid ning pärast töid korrastatakse
raiekoht. Taotlusele on lisatud loetelu võimalikest täiendavatest dokumentidest. Taotluse
menetlemisel vallahoolduse teenistus kontrollib esitatud andmete õigsust ning raie või
hoolduslõikuse otstarbekust, vajaduse korral
nõuab täiendavaid dokumente ja selgitusi,
kaasab otsuse tegemiseks eksperte.
Luba ei ole vaja:
• kuivanud okste ja vesivõsude eemaldamiseks;
• kui puu raie on kehtestatud detailplaneeringuga.
Erandkorras (näiteks tormituultes) ohtlikuks
muutunud puude raieks ei ole luba vaja. Puu
raiumisest tuleb vaid informeerida vallahoolduse teenistust. Kui informeerimine ei ole võimalik, tuleb puu raiumisest järgneva tööpäeva
jooksul teavitada kirjalikult vallahoolduse teenistust koos põhjendusega, miks teostati raie
erandkorras.
Raiekord ja taotluse vorm on leitav Valga
Vallavalitsuse kodulehelt www.valga.ee, samuti
on võimalik taotlust vormistada vallavalitsuses.
Anne Vaigre
Haljastusspetsialist

Veevärgi ja kanalisatsiooni
rajamiseks saab taotleda toetusi
Valgas on jätkuvalt palju majapidamisi, mis
ei ole ühel või teisel põhjusel liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kasutavad
kogumismahuteid reovee kogumiseks. Kogumismahutid on sageli juba vanad ning võivad
põhjustada ohtu inimestele ja keskkonnale.
Sellistest mahutitest levivad pinnasesse ja sealt
edasi põhjavette erinevad mikroorganismid,
bakterid ja viirused, mis võivad kahjustada inimeste tervist. Tänaste seaduste alusel on ühiskanalisatsiooniga liitumine tiheasustusaladel
kohustuslik. Lisaks on see ka majanduslikult
kõige kasulikum variant reovee kogumiseks.
Valga linna reoveekogumisalal on kõigile kinnistutele loodud liitumiseks vastav võimalus.
Eraisikud saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks liitumispunktist
kuni elamu ühenduspunktini.
Eelmise aasta seisuga väljastas AS Valga
Vesi 64 elamule tehnilised tingimused, liitumaks ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga.
Valga vallas saavad antud toetust taotleda
paraku vaid Valga linna reoveekogumisalal
asuvad majapidamised. Kogu vooru eelarve on
10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu

kuni eelarve täitumiseni. Liitumistingimuste
saamiseks tuleb pöördada AS Valga Vesi poole
(Aadress: Metsa 30 Valga linn, koduleht www.
valgavesi.ee tel. 766 1159) Seoses KIK-i taotlusvooruga on eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel kuni taotlusvooru lõppemiseni ka liitumistingimuste väljastamine
tasuta. Põhjalik info toetuse kohta on saadaval
KIK-i koduleheküljel: www.kik.ee
Valga valla hajaasustusega piirkondade
elanikud saavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks taotleda toetust hajaasustuse
programmist. Hajaasustuse programmist raha
taotlemise tähtaeg on 13. mai 2019. Lisainfot
hajaasustuse programmi kohta saab Valga
Vallavalitsusest (kontaktisik: Marika Muru
tel. 5304 9805 e-post: marika.muru@valga.ee
Vald hakkab kogumismahutite
seisukorda kontrollima
Valga vallas kehtib reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis sätestab reovee kohtkäitluse planeerimise, ehitamise ja kasutamise. Sealhulgas
reguleerib see kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni
purgimiskohta. Kinnistuomanikud, kes kasu-

tavad reovee kogumiseks kogumismahuteid,
peavad veenduma, et nende kogumismahuti
oleks lekkekindel, samuti tagama, et kogumismahuteid tühjendaks vastavat õigust omav isik.
Äraveo dokumente tuleb säilitada vähemalt 2
aastat ja need vajadusel esitada järelvalve teostajale. Hetkel omab Valga vallas kogumismahutite
tühjendamise õigust vaid AS Valga Vesi.
Valga Vallavalitus pöörab 2019. aastal tähelepanu reoveekohtkäitluse nõuete täitmisele.
Seega hakatakse aktiivsemalt kontrollima
kinnistuid, mis ei ole ühiskanalisatsiooniga
liitunud. Järelevalvega kogutakse infot selle
kohta, mil määral vastab kinnistute reovee
kohtkäitlus kehtestatud nõuetele ning jälgitakse olukorra muutusi. Valla pikaajaliseks
eesmärgiks on nende kinnistute arvu kasv,
kus reovett käideldakse keskkonnasõbralikult
ja jätkusuutlikult.
Andmeid haldab uus nutikas
süsteem
Koostöös ettevõttega AS Valga Vesi on valminud ühiselt kasutatav rakendus, mis on suureks
abiks reovee kohtkäitluse olukorra jälgimisel.
Valga Vesi võttis kasutusele geoinfosüsteemi,

mille arendamist alustati juba aasta tagasi Eesti
Vee-ettevõtete Liidu poolt. Töörühma kuulub ka
AS Valga Vesi välisvõrkude insener Külli Radsin.
GIS on süsteem ruumiliste andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks, päringute
teostamiseks, analüüsiks ja esituseks. Eelmise
aasta lõpus valmis AS Valga Vesi geoinfosüsteem, mis annab senisest parema ülevaate
Valga valla ühisveevärgi ja- kanalisatsioonitorustikest, sadeveetorustikest, tänavavalgustusest ja nende olukorrast.
Lisaks ülevaatele kasutab AS Valga Vesi
meeskond GIS rakendust juba ka oma igapäevatöös, planeerides rekonstrueerimis- ja
hooldustöid, samuti jooksvate võrguandmete
muutmist looduses ning vajalike objektide
otsimist läbi nutiseadmete. Samuti võimaldab
infosüsteem ühist andmehaldust ja rakenduste
kasutamist ühistöös teiste asutustega. Nii näiteks loodi koostöös Valga Vallavalitsusega reovee kohtkäitluse kaardirakendus, mida saab
kasutada järelevalve teostamisel ning vee ja
kanalisatsiooni seisukorra jälgimisel.
Anni Teetsmann
keskkonnaspetsialist
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Piirideta BBQ 2019
Piirilaada ajal 11. mail leiab Valga keskväljakul
aset lihaküpsetamise võistlus – Valga-Valka konkurss „Piirideta BBQ 2019”, kus üksikvõistlejad
või kuni viieliikmelised võistkonnad võtavad
mõõtu liha küpsetamises. Eesti BArbecue Assotsiatsiooni President Roland Õunapuu kinnitusel
toimub taoline võistlus Valgas juba viiendat aastat, seega on tegemist väikese juubelivõistlusega.
Mille poolest see võistlus
tavapäraset grillivõistlusest erineb?
Lihaküpsetamise võistlus Piirideta BBQ erineb
tavapärasest grillivõistlusest juba selle poolest, et tegemist on piiripealse võistlusega, kus
võtavad omavahel võisteldes mõõtu erinevates
vanustes võistkonnad nii Lätist, Eestist kui ka
kaugemalt. Samuti on antud võistlusel erinevad
võistluskategooriad. Näiteks esimesel Piirideta
BBQ võistlusel saavutas II koha võistkond Peavalu, mille keskmine vanus oli 13 a.
Võistlejatel tuleb valmistada neli
erinevat rooga, kaua selleks aega
antakse?
Võistkonnad võistlevad 4 võistluskategoorias,
milleks on klassikaline ribi, kana, veiseliha ja
dessert (peab olema küpsetatud kas grillil või
siis bbq ahjus). Võistkondadele jagatakse võistlustoore kätte võistluspäeva hommikul ja võistlus avatakse kell 10.00. Esimene võistlustööde
hindamise algus on kell 13.00, seega peavad
võistkonnad oma esimese võistlustöö saama
valmis juba viie tunni pärast.

Kes on kohtunikeks?
On erineva kategooria kohtunikud, osad omavad KCBS ja WBQA kohtunike sertifikaati,
lisaks on esindajaid kohalikust omavalitsusest.
Minimaalselt peab igat võistkonda hindama
korraga kuus kohtunikku ja võistlustööde hindamine toimub pimehindamise meetodil, kus
kohtunikud ei tea, millise võistkonna võistlustööd nad hindavad.
Kuidas selguvad parimad?
Kohtunikud hindavad võistlusroogade puhul
valmistatu välimust, valmidust ja maitset. Desserdi puhul hinnatakse välimust,
maitset, loomingulisust ja seda, kas see on
tõeline barbeque/grill. Kõikide hindamiste
kokkuvõttes selgub „Piirideta BBQ 2019“
üldvõitja. Eraldi tunnustatakse iga võistluskategooria parimat. Eraldi peetakse arvestust õppeasutustele või õpilasvõistkondadele
„Piirideta BBQ Junior 2019“
Kes võistlust korraldavad?
Võistlust korraldavad Valga Kutseõppekeskus
ja Eesti BArbecue Assotsiatsioon, kes on BBQ
ja grillialaseid võistlusi korraldanud juba alates
2001. aastast. Toetab Valga Vallavalitsus.
Oma osavõtust saab teada anda
kuni 3. maini kella 12-ni.
Lätis Sniedze Ragze +37126488684
Sniedzeragze@inbox.lv
Eesti Margus Ojaots +3725093546
mailto:margus.ojaots@vkok.ee

Läheneb seitsmeteistkümnes
heategevuslik piirilaat
Parlamendi saadikukandidaatidega, kes astuvad üles saate "Reis ümber Eesti" formaadis.
Päevajuht on legendaarne ja armastatud Ivo
Linna, kes ürituse lõpus koos Anti Kammistega ka kontserdi annab. Vestlusosade vahepeal teeb muusikat ansambel Supernoova.
12. mai laadapäeval loob erilise õhkkonna emadepäevale pühendatud kontsert
“Rõõmuks emale”, mis algab kell 11.00 Valga
keskväljakul ja kus kuulutatakse välja Valga
valla aasta ema. Esinevad Valga ja Valka
laulu- ja tantsulapsed. Külalisesineja on
Merlyn Uusküla.
Piirilaada idee ja eesmärk on algusest peale
olnud heategevus, mistõttu suunatakse kauplemiskohtade rendist ja loteriist saadud raha
mingi konkreetse eesmärgi elluviimiseks.
Tänavu on selleks Valka ja Valga linnaruumi
kaunistamine. Traditsiooniliselt viiakse piirilaadal läbi heategevuslik loterii, mille auhinnafondi moodustavad ettevõtete, asutuste
ja eraisikute annetatud esemed. Kellel soov
auhinnavalikusse panustada, võib endast
märku anda loterii korraldajatele – Valka
Rotary klubile (+371 2612 0361) või turismi- ja
informatsioonibüroole (+371 6472 5522, +371
2644 6602, tib@valka.lv) või viia oma annetus
isiklikult büroosse (Rīgas 22, Valka).

Tänavune piirilaat leiab aset 11.-12. mail,
tuues kaksiklinna kauplejaid nii Lätist-Eestist kui ka kaugematest riikidest. Kahe päeva
vältel rõõmustavad suuri ja väikseid laadalisi
atraktsioonid, meelelahutus ning muusika.
Heategevuslik loterii, kauplemine, lai kultuuriprogramm, meelelahutus lastele, posti otsa
ronimise võistlus umurkumurs ning muud
tegevused ootavad piirilaada külastajaid ja
osavõtjaid kahel pool piiri – Valkas ja Valgas.
Kuuendat korda toimub piirilaada ajal
lihatootjate konkurss ehk VI rahvusvaheline
vorsti- ja lihatoodete festival „Valka-Valga
2019”. Selle aasta konkursile on end üles andnud üksteist ettevõtet ja kodutootjat, kes kostitavad oma toodetega ning pakuvad neid ka
müügiks. Toodete kvaliteeti hindab žürii, kes
selgitab välja laureaadid kahes kategoorias –
maitsvaim vorst ja maitsvaim suitsulihatoode.
Hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
maitse, väljanägemine, lõhn ja naturaalsus.
Viiendat korda leiab aset ka lihaküpsetamise
võistlus „Piirideta BBQ 2019”.
11. mail tähistatakse Valgas Euroopa päeva,
mis on pühendatud Euroopa Parlamendi valimistele. Kell 11-13 on kõik huvilised oodatud
külastama Valga keskväljakul Euroopa ala,
kus pakutakse erinevad tegevusi lastele, jagatakse trükiseid, toimub viktoriin ja süüakse
torti. Toimub tunniajane kohtumine Euroopa

Kohtumiseni suurel heategevuslikul piirilaadal!
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Uued
lahendused
vanadele
probleemidele
ja haigustele...
Tervendaja ootab
Teid diagnostikale,
konsultatsioonile,
raviseanssidele ja
korrektsioonile.
Elena Batura –
Energiaterapeut Rahvaravitseja
NANM (Moskva),

Vajad betooni? Meie aitame!

Intuitiivne konsultant,
psühholoog,

AASTARINGSELT!

taroloog
Tel. 53 60 97 98
On-line кonsultatsioonid –
007-921-210-59-73
(Viber, WhatsApp)

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

Venekeelne koduleht:
www.reiki-pskov.ru

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

puurvesi

REKLAAMI VALGA
TEATAJAS
kuldne@kuldne.com
53736992
Hinnad soodsad!

Müüa paljasjuurseid
männitaimi ja
kuuseseemikuid
Nõo vallas.
Ülo, tel 5169682,
ylo.kuusik@gmail.com.

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

•
•
•

Raamatud
Ajalehed
Reklaamtrükised

•
•
•

Kleebised
Kujundamine
Küljendamine

•
•

Trükkimine
Otsepostitus

kuldne@kuldne.com / 5373 6992 / www.kuldne.com
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