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Soorust pärit rattur
pürgib Tokyo olümpiale
Sooru külas kasvanud
maastikurattur Janika Lõiv
toob võistlustelt tugevaid
tulemusi ning püüdleb selle
poole, et pääseda 2020. aasta
Tokyo olümpiamängudele.
Täna elab spordile pühendunud
noor naine Lõuna-Hispaanias,
kus talvised tingimused trenniks
on soodsamad kui Eestis.

Rattaspordini viis saadud vigastus
Spordiga on Janika tegelenud alates põhikoolist, mil ta alustas kesk- ja pikamaajooksuga. „Minu isa (Veiko Ardel - toim) hakkas
noortele treeninguid andma Soorus ja Tsirguliinas. See oli hea võimalus sõpradega koos
peale kooli mõnusalt aega veeta. Seega enne
rattasõitu tegelesin umbes 10 aastat jooksmisega. Tol ajal tegin sporti vaid Eesti tasemel
ja välismaal võistlemas käisin harva. Noorteklassides tulin päris mitmeid kordi Eesti
meistriks ja ka täiskasvanute klassis olen
poodiumikohtadel olnud,“ selgitab Lõiv.
Maastikujalgratta juurde jõudis Lõiv peale
2014. aastal saadud hüppeliigese vigastust,
mille tõttu oli neiu sunnitud mõneks ajaks
jooksmise pooleli jätma. Kuna Lõivu abikaasa
tegeles samal ajal maastikurattasõiduga, siis
otsustas Lõiv seda ka ise proovida. „Alguses
käisime niisama koos trennis ja lõbu pärast
Eestis võistlemas. 2015. aasta suvel otsustasin
esimest korda osaleda ka Eesti meistrivõistlustel maastikujalgratta olümpiakrossis, mis
toimus Rakveres. Maastikujalgratta olümpiakrossiga otsustasin tegelema hakata, sest
tegu on ainsa maastikujalgratta alaga, mis on
esindatud olümpiamängudel,“ räägib Lõiv.
Elu Hispaanias on pühendatud
spordile
2016. aasta jaanuaris otsustas Janika Lõiv
koos abikaasaga Tallinnast ära kolida.
Pakiti asjad ja viidi need naise vanemate
koju. „Sõitsime ilma suuremate plaanideta
Hispaaniasse. Meie elukohaks sai pisike
linn nimega Mojacar. Hispaanias treenides
jõudsin järeldusele, et tahan maastikurattasõiduga tõsisemalt tegelema hakata ning keskenduda sellele sada protsenti, et näha, kui
kaugele maailmatasemel võiksin jõuda,“ selgitab noor maastikurattur.
Seejärel võttis Lõiv ühendust Karmen Reinpõlluga, kellest sai tema treener, ning mõni
kuu hiljem küpses otsus olümpiale jõuda.
Pärast seda ongi naine oma elu põhifookusesse seadnud spordi. „Täiesti profiks ma end

Janika Lõiv võistlemas Prantsusmaal maailmakarikal. Foto: Egopromotion.

tänasel hetkel ei pea, sest raha ma rattasõiduga ei teeni. Treenimiseks ja võistlemiseks
vajaliku raha teenin oma igapäevatööga ehk
olen graafiline disainer,“ kõneleb Lõiv.
Olümpiamängudel on olnud Lõivu jaoks
alati väga suur tähendus ja seal osalemine
on tema sõnul kõigi sportlaste unistus. „Kui
otsustasin täielikult keskenduda maastikujalgrattasõidule, sai võetud ka eesmärk, mis
motiveeriks mind igapäevaselt maksimaalselt pingutama. Kuna Eestist pole ükski
naine maastikurattasõidus olümpiamängudel osalenud, siis tundus see eesmärk ka selles valguses põnev väljakutse,“ nendib Lõiv.
Olümpia kvalifitseerumisperiood lõppeb
2020. aasta mai lõpus. Siis avaldatakse ka
nimekirjad, kes pääsesid olümpiamängudele
ja kes mitte.
Tihe päevakava ja distsipliin
Janika Lõiv on viimasel paaril aastal oma elu
seadnud nii, et jalgrattasõit on number üks ja
ülejäänud tegevused toetavad seda. Tema tavaline päev treeningperioodil koosneb kahest
trennist, kolmest toidukorrast ning vahele
peab mahtuma veel ka päevatöö, mida naine
saab teha arvuti taga. Päevakava on Lõivu sõnul
üldiselt tihe ja kõik rutiinid detailideni paigas.

Lõivu füüsilise poole arengu ja treeningplaanide eest kannab hoolt Karmen Reinpõld,
kes teeb igapäevaselt teadust Tallinna Ülikoolis kehakultuuri vallas ja on Eestis parim
spetsialist võimsusanduriga treenimise alal.
Lisaks on meeskonda kaasatud veel paar oma
ala spetsialisti. Vaimse poole ettevalmistuse
ja arengu eest vastutab Lõivu tiimis Raimo
Ülavere. Noor sportlane on enda sõnul viimase aasta jooksul mõistnud, et tippspordis
on vaimse poole arendamisel äärmiselt oluline roll. Lisaks on Lõiv käesolevast aastast
tegemas koostööd ühe Hispaania treeneriga,
kes aitab sõiduoskuste ning rattavalitsemise
arendamisel.
Tugevad tulemused olulistelt
võistlustelt
Janika Lõivu viimane maailmakarika etapp
leidis aset Lõuna-Prantsusmaal. Võistluspäeval kulges sõit juba stardist alates hästi
ja finišisse jõudes pälvis Lõiv 13. koha. See
on siiani ta parim tulemus MK etappidelt ja
ühtlasi ka Eesti naiste parim tulemus MK
etapilt. Juba nädal hiljem toimusid Eesti
meistrivõistlused Võrumaal Kütiorus. „Sõit
kulges mulle soodsalt ja sain juba sõidu
algfaasis konkurentidega vahe sisse, mida

suutsin järgnevatel ringidel veel kasvatada.
Olen äärmiselt õnnelik teise meistritiitli üle
ja see on suur asi, et saan kanda meistrisärki
ka terve järgneva aasta,“ räägib Lõiv.
Eestist edasi reisis naine Tšehhi, kus toimusid käesoleva aasta Euroopa meistrivõistlused.
Võistluspäeval Lõivu start kõige paremini ei
sujunud ja peale esimest ringi oli ta 25. kohal.
Järgmistel ringidel aga hakkas positsioon paranema ja sõidu lõpuks tõusis Lõiv 9. kohale. See
on ka ühtlasi eestlaste kõrgeim koht maastikujalgratta olümpiakrossi Euroopa meistrivõistlustelt läbi aegade. Lõivu ootavad ees
maailmakarika etapid Itaalias ja Šveitsis ning
augusti viimasel nädalavahetusel osaleb sportlane maailmameistrivõistlustel Kanadas. Nädal
hiljem toimub hooaja viimane maailmakarika
etapp USA-s.
Maastikujalgratta olümpiakross ehk XCO
on ainus maastikujalgratta ala, mis on esindatud olümpial. Selle distants on määratud
ajaliselt - võitja aeg peab olema 1:30 ning
kilomeetreid seal ei mõõdeta. Sõit toimub
ühel ringil, mida läbitakse olenevalt raja pikkusest 4 kuni 7 korda.
Teve Rajamets
Meediaspetsialist

VALLAVALITSUSE
VEERG
Valga Vallavalitsuse 24. juuli 2019
istungil otsustati:
Eraldada:
• Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 374
eurot projekti „Tuli ja liiklusohutuspäev” ja
219 eurot projekti „Õppeklassi interaktiivsed vahendid” omaosaluste tasumiseks.
• Valga Gümnaasiumile 400 eurot Kagu-Eesti
riigigümnaasiumite suvepäevade korraldamiseks 19.08.2019-21.08.2019.
• MTÜ Valga Motoklubile Euroopa meistrivõistluste korralduskulude katteks
5500 eurot.
• Investeeringute reservist Tsirguliina noortekeskuse kõnnitee remondiks täiendavalt
1200 eurot.
• 100 eurot toetust noorsportlase osalemiseks
tantsulaagris.
• 1000 eurot toetust noorsportlase osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.
• 300 eurot toetust noorsportlase osalemiseks
rahvusvahelisel võistlusel.
• Investeeringute reservist Valga linnas Aia
20 asuva hoone väliküttetrassi ehituseks
36 000 eurot.
• 1000 eurot MTÜ-le Sooru Arendus seoses
sportlase osalemisega rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel.
• Investeeringute reservist Õru Lasteaed-Algkoolile kooli söökla ja söögisaali remonditöödeks 3 990 eurot.
• Investeeringute realt Valga Kultuurija Huvialakeskusele trepi remondiks
täiendavalt 4 490 eurot.
• Hajaasustuse programmi 2019. a taotluste
rahastamiseks 31 632 eurot.
• Rahuldada, tingimuslikult rahuldada ja
jätta rahuldamata hajaasustuse programmi
tähtajaga 13. mai 2019.a esitatud taotlused
vastavalt Valga valla kodulehel www.valga.
ee avaldatud tabelile.
Moodustada spordialaste toetuste
määramise komisjon koosseisus:
• Esimees: kultuuri- ja haridusvaldkonda
kureeriv asevallavanem
• Aseesimees: Valga Sport juhataja'
• Liikmed: sotsiaaltööd kureeriv asevallavanem,
• spordi- ja noorsootööspetsialist,
• Va lga Gümnaasiumi õpilasesinduse
poolt määratud isik,
• Valga Vallavolikogu poolt määratud
esindajad.
Võõrandada:
1. Avalikul suulisel enampakkumisel korteriomand Õru Keskus 46-9, Õru alevik,
Valga vald alghinnaga 1500 eurot.
• Otsustuskorras Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele otsustuskorras tasuta küttepuid
väärtusega 63,74 eurot.
Võtta vastu eraisikult pärandvarana
korteriomand.
• Lubada AAP Forest OÜ-l teostada ajavahemikul 25.07.2019-31.10.2019 seente ja marjade
kokkuostu aadressil Haru tn 1, Valga.

Kinnitada:
• 05.07.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada:
• Korteriomand Õru 48-13, Valga vald
lõpphinnaga 650 eurot.
• Korteriomand Jakobi 7-20, Valga lõpphinnaga 2500 eurot.
• Korteriomand Hõbekuuse 303, Saru
küla, Rõuge vald, Võrumaa lõpphinnaga
250 eurot.
• Auto GAZ 53-12 (RZU-3.6) lõpphinnaga
350 eurot.
1. 11. juuli 2019. a ostueesõigusega erastatud
maa maksumuse määramise akt nr 2078 ja
maa maksustamishind 540 eurot.
• Väljastada osaline kasutusluba Valgas
Vabaduse tn 26 asuva büroohoone laiendamisel välja ehitatud neljanda korruse
ruumidele ja katusele rajatud ventilatsioonikambrile.
Korrastada maaüksuste aadressid
alljärgnevalt:
1.1. Tõlliste külas:
1.1.1. katastriüksuse 82003:002:0020 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 14;
1.1.2. katastriüksuse 82003:002:0090 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 16;
1.1.3. katastriüksuse 82003:002:0080 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 18;
1.1.4. katastriüksuse 82003:002:0060 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 20;
1.1. 5. r i ig i reser v ma a pi i r iet tepa nek
AT1705180004 lähiaadressiks määratakse
Sireli tn 22;
1.1.6. katastriüksuse 82003:002:0001 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 24;
1.1.7. katastriüksuse 82003:002:0030 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 26;
1.1.8. katastriüksuse 82001:003:0491 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 31//Tartu-Valga
496,3-499,6 km;
1.1.9. katastriüksuse 82003:002:0070 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 30;
1.1.10. katastriüksuse 82003:002:0040 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 32;
1.1.11. katastriüksuse 82003:002:0050 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 34;
1.1.12 . riig i reser v maa piiriet tepa nek
AT1705180005 lähiaadressiks määratakse
Sireli tn 36;
1.1.13. katastriüksuse 82003:002:0024 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 42;
1.1.14. katastriüksuse 82001:002:0020 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 46;
1.1.15. katastriüksuse 82003:002:0880 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 52;
1.1.16. katastriüksuse 82003:002:0830 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 60;
1.1.17. katastriüksuse 82003:002:1070 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 62;
1.1.18. katastriüksuse 82003:002:0250 lähiaadressiks määratakse Sireli tn 66.
1.2. Valga linnas:
1.2.1. katastriüksuse 85401:010:2200 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 3;
1.2.2. katastriüksuse 85401:010:2360 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 5;

1.2.3. katastriüksuse 85401:010:0670 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 7;
1.2.4. katastriüksuse 85401:010:2060 lähiaadressiks määratakse Leiva tn 9;
1.2.5. katastriüksuse 85401:010:1810 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 3;
1.2.6. katastriüksuse 85401:010:0660 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 7;
1.2.7. katastriüksuse 85401:010:1800 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 9;
1.2.8. katastriüksuse 85401:010:0650 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 11;
1.2.9. katastriüksuse 85401:010:0150 lähiaadressiks määratakse Õhtu tn 13;
1.2.10. katastriüksuse 85401:016:0010 lähiaadressiks määratakse Toogi põik 3.
Määrata:
• Sa lu k innistu (katastritunnus
77901:004:1820, pindala 13,42 ha, 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Tsirgumäe küla, Salu, 100%
maatulundusmaa;
• Valga vald, Tsirgumäe küla, Salutüki,
100% maatulundusmaa.
• Sõle tn 23a kinnistu (registriosa nr 874340,
katastritunnus 82006:001:0200) liitmiseks
sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse
sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
1. Maaüksus pindalaga ligikaudu 60 m 2 ,
lähiaadress Valga vald, Jaanikese küla,
Sõle tn 23b, katastriüksuse sihtotstarve
elamumaa 100%, maa maksustamishind
40 eurot.
• Sõle tn 25 kinnistu (registriosa nr 874340,
katastritunnus 82006:001:0200) liitmiseks
sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse
sihtotstarve ja maa maksustamishind
järgmiselt:

1. Maaüksus pindalaga ligikaudu 35 m 2,
lähiaadress Valga vald, Jaanikese küla,
Sõle tn 25a, katastriüksuse sihtotstarve
elamumaa 100%, maa maksustamishind
20 eurot.
• Valga vallas Kaagjärve külas Kaln-Struuga
maaüksusel asuvate hoonete ja rajatiste (ehitisregistri koodid: 220489165,
111028424, 111028425, 111028427) ostueesõigusega erastamise käigus moodustatav
katastriüksus teenindusmaaks lähiaadressiga Kaln-Struuga.
Nõustuda:
• Valga vallas Jaanikese külas 6 Valga-Uulu
tee (82001:003:0441) ja riigipiiri vahele
jääva maaüksuse jätmisega riigi omandisse
vastavalt asendiplaanile ja määrata aadress
ning sihtotstarve - Valga vald, Jaanikese
küla, Piiririba, sihtotstarbega 100% riigikaitsemaa.
• Maa ostueesõigusega erastamisega plaanija kaardimaterjali alusel Valga vallas
Kaagjärve külas Kaln-Struuga maaüksus
pindalaga 15316 m² kaasomandisse.
• Telia Eesti AS-ile isikliku kasutusõiguse
seadmisega alljärgnevale kinnistule:
1. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa
küla, Tambre tee T1, katastritunnus
85401:001:0089.
2. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa
küla, Männi tänav T1, katastritunnus
85401:017:0015.
• Esitada Valga Vallavolikogule otsustamiseks Toomemäe (registriosa nr 117340,
katastritunnus 77901:004:0190) kinnistu
omanikuga lepingu sõlmimine kinnistu
koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Valga valla kasuks kogupindalaga ligikaudu 270 m 2 eesmärgiga määrata kogu
koormatav ala avalikku kasutusse.

Õnnitleme augustikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
80. sünnipäeva tähistavad
Niina Hodõkina
Eve Varma
Aili-Eha Hark
Helgi Raud
Mati Tiits
Aime Sillari
Tiia Eiche

85. sünnipäeva tähistavad
Evdokia Kritenko
Raely Viirsalu
Aleksandrs Orlovs
Maria Borissova
Luule Teder
90. sünnipäeva tähistab
Zoja Usok
100. sünnipäeva tähistab
Rosalie Kõgel

Ajalehte Valga Teataja annab välja Valga Vallavalitsus
E-post: 		
teataja@valga.ee
Reklaam: 		
5373 6992
Toimetus: 		
766 9902 või 5307 4109
Küljendus, kujundus,
teostus:		
OÜ Kuldne Lammas
Trükk:
AS Kroonpress
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Valga Muuseumi uus direktor naudib
väikelinnade rahulikumat tempot
Suve hakul Valga Muuseumit juhtima asunud Neeme Punder on tuntud nii flöödimängijana kui töötanud näiteks Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna
juhataja ning Võru Muusikakooli direktorina. Valga Muuseumisse kandideerima innustas soov kolida tagasi oma Sangastes asuvasse tallu.

Muusika kaudu ajalooga seotud
Küsimusele, kas mees on uude linna ning töösse
juba sisse elanud, ei oska Punder esimese hooga
vastatagi. „Sisseelamine käib tasapisi ja ma ei
tea, kust maalt saab tõmmata kriipsu, et “nüüd
olen sisse elanud”. Minu tööleasumine toimus
suve hakul, mil startis ka puhkustelaine, seega
kõigi koostööpartneritega pole ma veel kohtunud. Aga muuseumi kollektiiviga ja ka vallavalitsuse erinevate töötajatega olen mõistagi
koos toimetanud nüüd juba pea kaks kuud ning
arvan, et kõik toimib,“ sõnab Punder.
Juhtimise seisukohast ei erine Valga Muuseumi direktori amet üldiselt tema varasematest ametitest, arvab Punder: „Olen seda teinud
nii Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
muusikaosakonna juhina kui ka Võru Muusikakooli direktorina ja mõistagi erinevate muusikafestivalide mootorina. Aga valdkond on nüüd
uus. Kuigi olen muuseumidega varasemalt üpris
tihedalt koostööd teinud, on mulle siin palju uut
ja põnevat ja seda, mis veel avastamist vajab,“
räägib Punder. Ta võrdleb oma praegust olukorda kogemusega varasemast, kui asus tööle

tea kõik, et paigalseis on tagasiminek,“ lisab ta.

Valga Muuseumi direktor Neeme Punder

kultuuriakadeemia muusikaosakonda ja avastas enda jaoks rahva-, kiriku- ja rütmimuusika.
Varasemalt oli Punder kokku puutunud pigem
klassikalise ja vanamuusikaga. „Ma pole ilmselt
küll kõige õigem hääletoru rääkimaks elukestva
õppe vajalikkusest ja tähtsusest, kuid igasugune
silmaringi avanemine, on see siis läbi keelte,
kirjanduse, erinevate kunstivaldkondade, ka
ametite, on igale inimesele hädavajalik. Eks me

Soov maal elada tõi püsivalt
Valgamaale
Valga Muuseumi juhiks otsustas Neeme Punder kandideerida seetõttu, et tema 40-aastane
tööpõld Eesti Kontserdis sai otsa ning mehel oli
juba ammune soov kolida päriseks oma tallu
Sangastes. „Kuna muuseumifänn olen olnud
kogu oma teadliku elu, siis direktorikoha avalik pakkumine köitis pilku. Mul on ka endal
talus kollektsioon erinevatest vanadest esemetest, olen lausa aida muuseumiks kujundanud.
Olen end läbi kaevanud varajase muusika maailmast, mida on võimatu teha, ilma et sinna
juurde poleks haaratud kujutav kunst, vanad
käsikirjad, traktaadid, muuseumikogud, vastav
kirjandus. Seega ühest küljest valis muuseumitöö mind ise, aga teisest küljest on see ka minu
varasema tegutsemissuuna loomulik jätk. Tore
on Valgas see, et inimesi pole ümber pidevalt
sagimas ja töötempo on ikka võrreldamatult
rahulikum. Aga kui oled harjunud sõitma linnas
varem 50 km tunnis ja järsku pead hakkama 35

km/h seda tegema, siis see vajab kohanemist,“
räägib Punder.
Vaba aeg kuulub kodule ja perele
Vabal ajal meeldib Punderile toimetada maal
oma talus, tehes tavalisi töid, nagu muru niitmine ja aias toimetamine. Mees peab oluliseks,
et elukeskkond oleks ilus, hubane ja loominguline. „Mulle pole oluline omada või rajada iluaeda, aga vajalik on teatud metsikuse korrastamine. Toredad on elamises vanad esemed. Mulle
meeldib asju oma kätega teha, talvel ehitasin
näiteks maja teisel korrusele mitu tuba elamiskõlblikuks. Äge on vaadata, kuidas lapselapsed
tegutsevad ja arenevad. Üks nendest on näiteks
hobustefänn, kes nüüd juba väga korralikult ratsutab. Muusika on endiselt olulisel kohal. Kahju,
et ma siin Mezzo kanalit ei näe ja kontsertidele
satun ka vähem, aga üritan endiselt maailma
muusikaeluga kursis olla,“ lisab Punder.
Teve Rajamets
Meediaspetsialist
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Tule koolitusele!
Valgas alustab 24. augustil uus koolitusprogramm „Õpioskuste ja eneseteadlikkuse
kasvu kaudu uute algusteni“, mis kestab
16. novembrini.
Tööd alustab 2 koolitusgruppi,
kuhu on oodatud:
• I kuni 45-aastased lapsevanemad, kes ei
ole omandanud erialast haridust.
• II üle 45-aastased inimesed, kes otsivad
uut algust oma elus.
Koolitus, toitlustus ja vajadusel ka lastehoid on osalejatele TASUTA. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond!
Ühte koolitusgruppi mahub 10 inimest,
kokku 20 inimest Valgamaalt. Täpsemat
infot programmi kohta leiad internetist:
www.kahh.ee
Koolitusele saab registreerida kuni 21.
augustini, kontaktisik on Anneli Kikkas.
Tel: 50 30 793, e-post anneli@kahh.ee.

Valla hariduselu astub vastu
toimekale sügisele
Peale kosutavat suvepuhkust valmistub Valga valla hariduselu astuma töisesse sügisesse.
Ees on ootamas nii mõndagi uut ja põnevat!
Kuigi puhkus on olnud pikk, valla õpilased
suvel iga vust ei tundud. Ühekoos veedeti tore
laulu- ja tantsupeonädal pealinnas. Samuti
osaleti erinevates laagrites ja spordivõistlustel ning kaasa löödi ka kodukohvikute päeval.
Suve jooksul on nii mõnigi haridusasutus saanud uue ja värskema näo. Valla kõige suurem
kool Valga Põhikool alustab sügisel õppetööd
varasemast suuremas hoones – avar juurdeehitus valmis veel möödunud kooliaasta lõpus,
kuid kolimine jäeti sügisesse. Ka lastead Walko
tervitab lapsi peagi uue, värskema ilmega, kui
lõpule jõuavad hoone fassaaditööd. Olulisi
parandustöid on läbi viidud pea kõigis valla
haridusasutustes, näiteks leiti kauaoodatud
lahendus Tsirguliina Kooli saali akustikale.

Kooliaasta avaaktused valla- ja
riigikoolides
1. september
• kell 10.00 – Valga Põhikool 1. ja 9.
klassid;
• kell 10.00 – Valga Gümnaasium;
• kell 11.00 – Lüllemäe Põhikool;
• kell 12.00 – Valga Põhikool
2. kuni 8. klassid;
• kell 12.00 – Valga Priimetsa Kool.
2.
•
•
•
•
•
•
•

september
kell 9.00 – Hargla Kool;
kell 9.00 – Valga Kaugõppegümnaasium;
kell 9.00 – Õru Lasteaed-Algkool;
kell 9.00 – Tsirguliina Kool;
kell 9.00 – Valgamaa Kutseõppekeskus;
kell 10.00 – Valga Jaanikese kool;
kell 15.00 – Valga Muusikakool
põhiõppe 2. - 7. klass ja vabaõpe;
• kell 17.00 – Valga Muusikakool
1. klass.
9. septembril
• kell 17.00 – Valga Muusikakool
eelõppe klass.
10. septembril
• kell 17.00 toimub Valga Kultuuri- Ja
Huvialakeskuse huvitegevus mess.

Kutseõppekeskuses saab haridust mitmetel erialadel.

Koolipidaja poolelt on hea meel on tõdeda,
et esimestesse klassidesse minevate õpilaste
hulk on püsinud samal tasemel. Õppeaasta
alguses asub koolipinki 145 väikest õppurit
ning ka õpilaste üldarv püsib möödunud aastaga sarnaselt 1450 õpilase juures. 2019/2020.
õppeaasta kõige olulisemaks ülesandeks on
valla haridusvõrgu arengukava koostamine ja

pikemaajaliste eesmärkide püstitamine. Kava
koostamisel saavad kindlasti kaasa rääkida
kõik huvilised. Samuti leiavad aasta jooksul
olulist täiendust juba kasutusel olevad elektroonilised keskkonnad SPOKU ja ARNO.
Vald tervikuna on võtnud suuna paberivabale
asjaajamisele, mistõttu liiguvad ka haridusvaldkonna avaldused ja muud dokumendid
üha enam e-ruumi. Ikka selleks, et luua mugavamat ja tõhusamat elu- ja õppekeskkonda.
„Valla kultuuri- ja haridusteenistuse ülesanne on eelkõige õppeasutuste direktorite toetamine ja võimaluste avardamine kvaliteetse
hariduskeskkonna loomisel,“ rääkis haridusja kultuurivaldkonna asevallavanem Kalmer
Sarv. „Püüame jätkuvalt leida lisavahendeid
koolide ja lasteaedade füüsilise keskkonna
täiendamiseks ning kaasaegsete tingimuste
loomisel. Kui asutuse juht tunneb, et tema
tegevus on toetataud, tunnevad ennast turvaliselt ka õpilased ja õpetajad.“ Asevallavanem
paneb õppeaasta algul kõigile südamele, et
õppetöö korralduses on laste ja õpilaste poolt
tajutud ühtne koostöö ning heatahtlik suhtlusviis kõige olulisemad. „Laste seiskohalt ei
tohiks õpetajad ja lapsevanemad vaadata eri
suundadesse, väärtustame üksteise aitamist, “
lausus Sarv.
Algaval kooliaastal soovib vallavalitsus jätkata allasutuste toel mitmekülgsete
huvitegevusvõimaluste pakkumist. Seda nii
noortekeskustes, koolides kui kindlasti ka
meie kahes suures huvikoolis - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Valga Muusikakoolis. Veel enne kooliaasta algust, 29.
augustil ootab ees traditsiooniline maakonna
hariduskonverents. Konverentsi eesmärgiks
on haridus- ja noorsootöötajaid inspireerida
ning kutsuda kaasa mõtlema laias maailmas
toimuvate suundumuste peale. Taaskord on
konverentsi modereerimas Hannes Astok
ning Valga võõrustab nimekaid külalisi erinevatelt elualadelt.

Kutseõppekeskusest leiab igaüks sobiva õppevormi
Õppeaasta ettevalmistus sai alguse juba kevadel ja on tänaseks täies hoos. Kuigi kutseharidussüsteem on sama, mis eelnevatel aastatel,
oleme mõningaid muudatusi teinud.
Õppimisvõimalused laienevad
Uudne on noortele suunatud kutsevaliku õpe,
mis kestab kuus kuud. Vaatamata sellele, et
alustame õppega oktoobris, on vastuvõtt juba
käimas. Kandideerima ootame neid noori, kes
ei ole jõudnud selgusele, kas minna õppima
või tööle. Tegeleme noore isiksuse arenguga
ning õpingute lõppedes suudab ta valida, kas
töö või kool. Kuue kuu jooksul saab noor teadmisi nelja meie koolis õpetatava eriala kohta.
Kutsevaliku õpe on Eestis uus ja eelmisel aastal piloteerisid seda mõned koolid. Uudne
õpe eeldab individuaalset lähenemist ja iga

õpilasega lõpetab kool just siis, kui ta on valmis
tegema muudatusi oma elus. Piloot osutuks
väga edukaks ja nüüd on võimalus laienenud
juba mitmetesse koolidesse.
Teeninduse valdkonnas on uueks erialaks
toitlustusteenindus. Tegu on kutsekeskhariduse õppega, mis sarnaneb koka erialale, kuid
milles käsitletakse rohkem restoranikorraldust, joogiõpetust ja teisi sarnaseid aineid.
Lisaks avame koostöös Urvaste Kooliga seal 2.
taseme kutseõpperühma erivajadusega õppijale. Õpe köögiabilise õppekaval kestab kaks
aastat. Siiani oleme erivajadustega õpilastele
pakkunud 3. taseme õpet vaid oma majas.
Kutsekeskhariduse õppes jätkame sellel
õppeaastal matemaatika ja inglise keele õpetamist kooliüleste gruppidena. Kuigi tunniplaani
tegemine on väga keeruline, on antud lahendus

aidanud tõsta õppetöö kvaliteeti. Kevadel alustasime kaheaastase tisleriõppega, mis osutus
väga populaarseks. Õppijad käivad koolis paaril õhtul nädalas. Uuel õppeaastal jätkuvad ka
traditsioonilised tegevused: avatud uste nädala
„Popp“ päevad, koostöö Valga Põhikooliga eelkutseõppe läbiviimiseks, jüripäeva jooks, õpilaste välispraktika Erasmus+ raames, töötajate
stažeerimine, restoran Taru, jpm.
Õppida saab töökoha kõrvalt
Juba aastaid ei ole kutseõppel n-ö maja piire –
töökohapõhised grupid on meil üle Eesti. Sügisel alustavad õppijad Eesti erinevais paigus,
näiteks logistikute rühm Tallinnas, maalrid
ja tegevusjuhendajad Jõhvis, hooldustöötajad
Karksis ja Hellenurmes, lapsehoidjad Tartus
ja Võrus. Meil on ka väga hea koostöö Valga

lasteaedadega, kus pakutakse meie lapsehoidja
õppekava õpilastele praktikakohti. Kevadel alustas puhastusteenindajate grupp Buratino lasteaias, kus õpivad erinevate lasteaedade töötajad.
Erialasid, mida pakume, on palju. Nendega
saab tutvuda meie kodulehel www.vkok.ee.
Aastaringselt ootame ühendust võtma tööandjad, kes soovivad võimaldada oma töötajatele
töökohapõhist õpet. Kaardistame koos tööandjaga vajadused ja alustame õppega vastavalt
soovile. Otse loomulikult saame pakkuda ka
täiendõpet.
Meie majas on põnev! Tulge ja veenduge
selles ise ning jälgige meie tegemisi FB’s ja
Instagramis!
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Hiie Taniloo
õppedirektor
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Kuidas omaste hooldamise
kõrvalt tööle minna?
Ei ole uudis, et nii Valgamaal kui üle Eesti elab üha rohkem eakaid inimesi. Samuti on kasvanud selliste inimeste arv, kes vajavad ühes või mitmes
igapäevases tegevuses kõrvalist abi. Hoolduskoormus langeb sageli abivajaja lähedastele.
Kuigi Eesti seadusandlus otsesõnu seda ei nõua,
jääb hooldusvajadusega lähedase – puudega
täisealiste laste, vanemate, abikaasade – eest
hoolitsemine pahatihti pere siseasjaks. Väike
sündimus ja suur väljaränne on kaasa toonud
noorema põlvkonna kiire kahanemise, mistõttu
üha väiksemale osale rahvastikust langeb üha
suurem hoolduskoormus. Seega elavad meie
seas inimesed, kelle tööpäevad algavad ammu
enne koitu ja lõppevad varastel öötundidel. Hinnanguliselt on Eestis hoolduskohustus ligikaudu
30 000 naisel ja 17 000 mehel. Inimesed jäävad
hoolduskoormuse tõttu tihtipeale tööturult
eemale või on lisaks täisajaga töötamisele koormatud oma lähedaste hooldamisega.

Hooldamine nõuab aega ja jõudu
Küllap teab igaüks, kes pikema või lühema
aja vältel on hooldanud oma lähedast, et selline olukord on stressirohke ja väsitav. Kõige
keerulisem ongi erinevate rollide ühitamine:
käia tööl, olla pere jaoks olemas, kasvatada
lapsi ning olla ööpäevaringselt valmis rahuldama hooldatava lähedase vajadusi. Kuidas
jätkata töölkäimist, kui mure ja kurnatus ei
lase ametiülesannetele korralikult keskenduda? Kuidas lahkuda töölt ning pühenduda
täiel rinnal omast hooldama, kui elu tahab
elamast, arved maksmist?
Riiklikul tasandil on mõistetud, et hooldusvajadusega inimeste paremaks abistamiseks
ja pereliikmete koormuse vähendamiseks on

Valga haigla

Kainem ja tervem Eesti
Alkoholi liigtarvitamine on Eestis üks suurimaid majandus- ja haiguskoormust põhjustavaid terviseriske. Inimesed, kelle tervist ja
elukvaliteeti kahjustab alkohol, peaksid saama
professionaalset abi oma kahjulike alkoholitarvitamise harjumuste muutmiseks. Hinnanguliselt on Eestis mitukümmend tuhat alkoholisõltuvusega inimest ning neile lisanduvad
alkoholi kuritarvitajad.
„Kainem ja tervem Eesti“ on Tervise
Arengu Instituudi eest veetav programm, mis
on suunatud alkoholist tulenevate kahjude
vähendamiseks. Programmi eesmärgid:
• Parandada alkoholi liigtarvitamise
ennetamiseks ning raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust
ja kvaliteeti.
• Pakkuda alkoholi liigtarvitamise varajase
avastamise ja lühisekkumise teenust ning
alkoholitarvitamise häire ravi teenust.
• Suurendada Eesti rahvastiku teadlikkust alkoholi tarvitamise riskidest ja
riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise ennetuseks ja raviks vajalikest
tervishoiuteenustest ja tugitegevustest.
KTE programmi raames pakutakse Valga
haiglas teenuseid patsientidele, kes on otsustanud oma joomisharjumusi muuta koguseid
oluliselt vähendades või alkoholist täielikult
loobudes. Ravi alustamisel hinnatakse muuhulgas alkoholi poolt patsiendi tervisele tekkinud
kahju ja alkoholist järsu loobumisega kaasnevate
tervisehäirete (võõrutusseisund) riskid.

Programmis osalemine kestab 6 kuud kuni 1
aasta, kuid lähtutakse eeskätt patsiendi vajadustest ja seisundist.
Ravi algab esmase hindamisega, mida viib
läbi õde. Sellele järgneb tagasilangust ennetav
ravi. Tagasilanguse ennetamiseks kasutatakse
erinevaid sekkumisi ning vajadusel lisatakse
ravimid, mis aitavad tagasilangust ennetada.
Ravimeid kirjutab välja psühhiaater, kes hindab ka nt depressiooni, ärevuse jms esinemist.
Psühhiaater võib suunata patsienti ka psühholoogi vastuvõtule. Patsiendi seisundit jälgib
õde, kes vajadusel saab suunata patsienti analüüse andma ning konsulteerib psühhiaatriga.
Valga haiglas toimub ambulatoorne ravi, kuid
vajadusel saab psühhiaater suunata patsienti
TÜK-i psühhiaatrile, kes otsustab statsionaarse
ravi vajaduse. Tervishoiuteenused ühendatakse
sotsiaalset toimetulekut parandavate teenustega,
mida pakutakse kogukonna tasandil. Väga oluline on koostöö erinevate teenuseosutajate vahel,
ravitulemuse saavutamiseks ja hoidmiseks.
Valga haiglas töötab praegu kolmeliikmeline
meeskond – õde, psühhiaater ja sotsiaaltöötaja.
Sügisel peaks liituma meeskonnaga kliiniline
psühholoog.
Valga haigla otsus osaleda programmis
„Kainem ja tervem Eesti“ tuli aastal 2019.
“Kainem ja tervem Eesti” programmi lõppkuupäev on 31.12.2020.
Anastassia Org
Valga Haigla õendusjuht

esmatähtis tegeleda pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse parandamisega, et inimesed ei peaks oma lähedaste hooldamise tõttu
jääma aktiivsest tööelust eemale.
Teenuste kättesaadavuse parandamiseks
on Valga vald kutsunud Euroopa Sotsiaalfondi
rahastuse toel ellu projekti „Tööturul osalemist
toetavate hoolekandeteenuste arendamine
Valga vallas“, et toetada hoolduskoormusega
inimeste tööle minemist ning tööl püsimist.
Teenused aitavad koormust
vähendada
Projekti raames pakutakse järgnevaid teenuseid: päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus,
koduhooldusteenus ja tugiisikuteenus. Neid
teenuseid (va koduhooldusteenus) ei ole Valga
vallas varasemalt pakutud.
Päevahoiuteenus on mõeldud täisealistele,
kellele tööealine pereliige ei saa töötamise tõttu
vajalikku hooldust tagada. Seega, kui teie hooldatav lähedane ei suuda seniks, kuni te tööl
olete, enam kodustes tingimustes üksi toime
tulla, saab abi päevahoiuteenusest.
Päevakeskus ootab kliente argipäevadel
kella kaheksast kella viieni õhtul. Hetkel käib
keskuses koos seitse inimest, nii eakaid kui
noori, kuid ruumi jagub veel mitmekümnele.
Päevahoiuteenust on võimalik kasutada kõikidel argipäevadel või siis vaid mõnel päeval
nädalas – nii nagu vajadus on.
Klientide päevad on keskuses igal juhul
tihedalt tegevusi täis. Hommikuti tehakse

erinevaid käelisi tegevusi ning arutatakse ühiselt,
mida lõunaks süüa teha. Söök tehakse nimelt
päevakeskuses tegevusjuhendaja juhendamisel
üheskoos: igaüks saab jõukohaselt panustada.
Näiteks hiljuti tehti frikadellisuppi ning magustoiduks pannkooke. Vähesega igatähes ei lepita:
ise meisterdatakse valmis kõik, isegi frikadellid.
Pärast lõunasööki pestakse nõud ning kui ilm
kannatab, minnakse jalutama.
Pärastlõunal on võimalik rahulikult
pikutada või siis koos juhendajaga nuputamisraamatust ülesandeid lahendada. Teinekord
loeb tegevusjuhendaja ette muinasjuturaamatuid ning toimub ühine arutelu, milliseid mõtteid etteloetu tekitas. Samuti mängitakse mitmesuguseid täringu- ja mõtlemismänge.
Päevahoiuteenuse osutaja MTÜ Päikeseringi
Selts töötab selle nimel, et tegevused mitmekesistuksid. Sügisel alustab tegevust kunstiring.
Juba lähitulevikus plaanitakse päevakeskus
avada Valgas aadressil Kungla 12, kuid kuniks
maja remonditakse, osutatakse teenust Valga
Puuetega Inimeste Kojas. Kuna päevahoiuteenust pakutakse sotsiaalfondi rahastatud projektist, on teenus tasuta. Oma huvist teadaandmiseks tuleb pöörduda Valga vallavalitsuse
sotsiaaltööteenistuse poole aadressil Puiestee
8 Valga või e-posti teel valga@valga.ee. Teenuseid saab taotleda ka e-keskkonnas, mille leiab
Valga valla kodulehelt www.valga.ee.
Anu Viltrop
Projektijuht

Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!

Valga Kaugõppegümnaasium võtab vastu uusi
õpilasi 2019/2020 õppeaastaks
Valga Kaugõppegümnaasiumis on võimalik saada põhi- ja keskharidust
neil, kel õpingud erinevatel põhjustel pooleli jäänud.
Õppimisvõimalused:
PÕHIKOOLI 7.-9.klass (alates 17. eluaastast). Õppetöö toimub mittestatsionaarses
õppevormis 2 päeva nädalas.
Valga Kaugõppegümnaasiumi 9.klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse,
millega saab jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis.
GÜMNAASIUMI 10.-12.klass (õppima saavad tulla kõik need, kellel on põhikool
lõpetatud). Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.
Valga Kaugõppegümnaasiumi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse, millega
saab kandideerida üldistel alustel kõikidesse kõrgkoolidesse.
Lisaks avatakse 10.ja 11.klassis e-õppe klass – õppetöö toimub Moodle keskkonnas,
tundides kohal käima ei pea. Õpilasel peab olema võimalus kasutada arvutit, printerit
ja skännerit.

Õppida on võimalik eksternina – avaldus tuleb esitada hiljemalt 1.novembriks ning
kõik õppeained lõppevad eksamiga.
Koolis rakendatakse VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) võimalust.
Dokumentide vastuvõtt
E-R 9.00-14.00 aadressil Uus 35
või elektroonselt (digiallkirjastatult) kool@vkog.edu.ee
Avaldusele lisada põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust,
ID-kaardi koopia.
Info tel 764 1594 või kool@vkog.edu.ee
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Vallavalitsusele saab
taotlusi esitada interneti teel
Juba paar kuud on Valga vallavalitsuses kasutusel e-keskkond, mis lubab elanikel vallaga
asju ajada ja taotlusi esitada ilma selleks ise
kohale tulemata. Oleme uut lahendust edasi
arendanud ning täna on võimalik elektrooniliselt dokumente esitada juba 21 erineva toimingu teostamiseks.
E-taotluste esitamine on lihtne, selleks on
vaja vaid kehtivat ID-kaarti ning PIN-koode.
Taotluse esitamiseks tuleb minna Valga valla
kodulehele www.valga.ee ning valida paremast
rohelisest menüüst “Esita taotlus”. Viite „Esita
e-taotlus“ leiab ka kodulehe erinevatest teemarubriikidest, nagu sotsiaaltöö või haridus
ja kultuur.

Logides ID-kaardiga
iseteeninduskeskkonda, saab
vallale esitada:
• teabenõuet
• avaliku ürituse korraldamise loa taotlust
• kultuuri- ja kogukonnaprojektide toetuste
taotlusi
• MTÜ-de tegevustoetuste taotlusi
• spordiürituste korraldustoetuse taotlust
• ajutise sulgemise ja kaeveloa taotlust
• hoonestusõiguse seadmise avaldust
• maa ostueesõigusega erastamise taotlust
• vallametsast küttepuude varumise taotlust

• raieloa taotlust
• huvihariduse ja huvitegevuse toetuste
taotlusi
• huvihariduse toetusfondi taotlusi
• noorte omaalgatuslike projektide toe
tuse taotlust
• kolme- ja enamalapselise pere koolitoetust
• kooli mineva lapse ranitsatoetust
• lapse sünnitoetust
• matusetoetust
• taotlust täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks
• sotsiaaltoetuste ja teenuste üldavaldust

Mõne taotluse juurde on vaja esitada täiendavaid lisadokumente, kuid need saab hõlpsasti
süsteemi üles laadida. Esitatud taotlus suunatakse asjaga tegelevale ametnikule ning taotluse vastuvõtmise kohta laekub teavitus esitaja
e-postile. Seejärel menetletakse taotlust nagu
tavaliselt. Vallavalitsusele saab endiselt dokumente esitada ka e-posti teel aadressile valga@
valga.ee, samuti tuues need paberkandjal piirkondlikesse teeninduskeskustesse või Valga
Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga.

Põim Kama
kommunikatsioonijuht

Valga ja Valka toimetavad ühisel tööturul
Augusti alguses sai joone alla kaks aastat

kestnud piiriülese tööjõu liikumise projekt
“Valga-Valka Mobility”. Valga raudteejaamas toimunud lõpukonverentsil tehtud tööd
kokku võttes tõdesid asjaosalised, et mitmed
projektist alguse saanud tegevused on muutunud igapäevasteks ning jätkuvad kindlasti
ka tulevikus.
K onverentsi avasõnades tõdes vallavanem Margus Lepik, et Valga omavalitsusele
on koostöö piirülese naabriga hädavajalik.

“Oleme Valkaga koos teinud rohkem projekte,
kui keegi neid enam kokku lugeda jõuab ning
selle käigus kogenud ja õppinud, et kellelgi ei
saa minna hästi, kui tema naabril läheb halvasti. Igapäevases tihedas koostöös Valkaga
on vahel kummaline vaadata Eesti ja Läti
riikide käitumist. Näiteks, et kaks rahandusministrit ei suuda telefonitoru tõsta ja
omavahel aktsiisipoliitikas kokku leppida,“
rääkis Lepik, kelle sõnul kestavad projekti
käigus alguse saanud tegevused ja ettevõtjate

Paljud kaksiklinna elanikud käivad tööl teisel pool piiri.

kohtumised kindlasti ka edaspidi, et senist
koostööd veelgi tihendada.
A lates 2017. aastast nii Valgas kui Valkas
läbi viidud projekti eesmärgiks seati piiriülese
koostöö arendamine tööandjate ja töövõtjate
seas. Seejuures keskendusid kohalikud omavalitsused ettevõtjatele, samas kui tööhõive
organisatsioonid tegelesid tööpakkujate ja
tööotsijate ühendamise ja toetamisega. Nii
korraldati näiteks töömesse, anti välja piiriüleste tööpakkumistega ajalehte, korraldati
õppereise ja ettevõtjate hommikusööke ning
viidi läbi põhjalik Valga -Valka ettevõtlus- ja
töökeskkonna uuring.
Läbi viidud uuringu värsked tulemused kinnitavad asjaolu, et Valga ja Valka on üks linn
kahes erinevas riigis. „Nähtamatu piir Eesti ja
Läti vahel seab piirkonna arendamisele palju
väljakutseid, aga loob ka võimalusi. Valga Vallavalitsuse ning Valka kihelkonnaduuma eesmärgiks on kasutada uuringu tulemusi kogu
piirkonna arendamiseks. Tuleb koostada vastav tegevuskava, et ära kasutada Valga-Valka
potentsiaali selliselt, et siin oleks hea elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda,“ selgitas projekti
Valga vallavalitsuses koordineerinud ettevõtlusja arenguspetsialist Triin Roo.
Ühe partnerina osales projektis ka Eesti
Töötukassa, mille juhatuse liikme Pille
Liimali hinnangul oli kõige väärtuslikum
ühenduste loomine töötajate ja tööandjate
vahel. “Väga olulised olid läbi viidud Liivimaa töömessid, kus vahel löödi tööandja ja

töötaja vahel sealsamas käed tööle asumiseks,”
kõneles Liimal. Eesti Töötukassale andis projekt hea võimaluse proovida uusi teenuseid ja
pakkuda neid kohalikele tööandjatele. Näiteks
kasutas 11 Valgamaa tööandjat Lätist tulnud
töötajate puhul mentorlust, mille kulud kattis
Töötukassa. „Nüüdsest on kõigil tööandjatel
üle Eesti võimalik kasutada ka Töötukassa
koolitustoetust, et parandada töötajate keeleoskust. Algselt Valga-Valka jaoks loodud
võimalust pakume nüüd üleriigiliselt. Kuigi
projekt lõppeb, on mitmed tegevused saanud
osaks meie igapäevasest tööst,“ oli Liimal projekti tulemustega rahul.
Ka Valgamaa Äriklubi president ja igapäevaselt kinnisvaraäris tegutsev Hans Heinjärv
leidis, et möödunud kahe aasta jooksul on
piirkonna tööturul ja majanduses toimunud
olulised nihked suurema seotuse poole. „Need
inimesed, kes leiavad Eesti poolelt tööd, otsivad reeglina ka elamispinda. Kui veel mõni
aeg tagasi võis aasta jooksul pöörduvaid
Läti kliente üle lugeda kahe käe sõrmedel,
siis viimase aasta jooksul on juba viiskümmend protsenti meie poole pöördujatest lätlased. Kinnisvaraturg näitab, et omavalitsuste
koostööl on majandusele positiivne mõju,“
sõnas Heinjärv.

Põim Kama
kommunikatsioonijuht
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Kaitseliidu suurõppus SIBUL 2019
toimub tänavu Valgamaal
13.-15. septembril toimub Valga linnas ja vallas Lõuna Maakaitseringkonna suurõppus
SIBUL 2019, milles osalevad kõik Kaitseliidu
Lõuna-Eesti malevad.
Suurõppus SIBUL võtab kokku Kaitseliidu
Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu.
Kuna sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, siis
toimub valdav osa õppusest Valga linnas.
Õppuse stsenaariumi kohaselt on Valga
linna elutähtsad punktid hõivanud meile
mittesõbraliku riigi üksused ning Kaitseliidu
üksuste ülesanne on ala vastasest puhastada.
Valga linnas keskendutakse õppuse käigus
erinevate hoonete hõivamisele ja siinkohal on

Lisainfo:
Sander Silm
Teavitustöö ja tsiviil-sõjalise koostöö
(PA/CIMIC) spetsialist
KL Lõuna Maakaitseringkond
Tel: 5192 9571
sander.silm@kaitseliit.ee

Kaitseliit tänulik linnaelanike mõistva suhtumise eest.
Õppuse aktiivne tegevus algab laupäeva,
14. septembri hommikul kui piki Võru-Mõniste-Valga, Laatre-Lüllemäe-Hargla, Valga-

Suurekõrtsi, Tartu-Valga, Tõrva-Valga maanteid
mööda liiguvad Valga linna suunas Kaitseliidu
üksused.
Õppuste käigus üritavad vastasmeeskonnad
üksuste saabumist takistada ning maanteedel
korraldatakse varitsusi. Eelmainitu tõttu võib
nendel teedel esineda lühiajalisi liiklusseisakuid
ning Kaitseliit palub juhtidel olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldajate juhiseid.
Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates
õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).
Õppuse korraldajad panevad kodanikele
südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme,

mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei
tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada
sellest kaitseliitlasi, helistada telefonil 112 või
SIBUL 2019 infotelefonil 5918 7170.
Kaitseliit tänab kaaskodanikke kannatlikkuse eest. Oma mõistva suhtumisega aitate
kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise
turvalisuse tagamisele.
Kui aga tekib küsimusi õppuse SIBUL 2019
kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks meiliaadressil sibul.tartu@kaitseliit.ee või telefonil
5918 7170.

Leiad meid ka
Facebookis!

Survepesur STIHL RE 109
Hea pesuvõimekusega
pesur nõudlikule kodukasutajale
kodusteks puhastustöödeks!

.

Komplektis
rotojet pesudüüs
raskema mustuse
eemaldamiseks,
pesudüüs
ja pesuaineotsik paagiga

229 279
€€

RENDIME
AIATEHNIKAT
Mullafrees
Oksapurustaja
Kõrglõikur
Hekipügaja
Muruõhutaja
jpm.

ROBOTNIIDUKID JA
MURUTRAKTORID
HEA HINNAGA!
KÜSI PAKKUMIST
ESINDUSEST!
Pakume ka paigaldust

HOOLDUSESSE
ON OODATUD VEEL:

MOOTORSAED
TRIMMERID
VÕSALÕIKURID
HEKIPÜGAJAD
SURVEPESURID
MULLAFREESID

VÄIKETEHNIKA REMONT JA
HOOLDUS!
TOO OMA
NIIDUMASIN
HOOLDUSESSE
JUBA TÄNA!

VAHETAME MASINAL:
MAHLAD, FILTRID,RIHMAD.
VAJADUSEL KA
VÄSINUD KONDID
JA
KULUNUD LIIGESED!

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
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KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!
Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!
•
•
•
•
•
•

Valga Tuletõrjeühing
• Korstnapühkimisteenus
tolmuimejaga
• Pottsepatööd
(korstnad, pliidid, ahjud jne)
• Kortermajade ventilatsioonisüs
teemi puhastamine
• Tulekustutite ja suitsuandurite
kontroll, hooldus, müük

REKLAAMI VALGA TEATAJAS

KUJUNDAMINE
TRÜKK
OTSEPOST
RAAMATUD
REKLAAMID
ESITLUSMATERJALID

KULDNE@KULDNE.COM
5373 6992

kuldne@kuldne.com, 53736992
Hinnad soodsad!

Valga, Puiestee 2, E–R 8–17
Tel 5333 5233, 766 1009 ja 521 0357
valga.tuletorje@gmail.com

Metsakeskus.ee

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

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

OÜ ESTEST PR

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

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

