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Jõuluaeg toob rahu
ka koduta loomade
varjupaika
Valga loomade varjupaik asub
äärelinnas, natuke eraldatult, et
ka loomadel oleks seal mõnusam.
Igapäevaselt hoolitseb varjupaigas
sinna tee leidnud kasside ja koerte
eest neli töötajat, kes teevad oma
tööd hinge ja armastusega, et leida
igale loomale talle kõige sobivam
ning parem kodu.
Varjupaiga töö pakub rõõmuhetki
Valga loomade varjupaiga juhataja Jana Juhkami sõnul kulub suur osa varjupaiga töötajate ajast koristamisele ning talitamisele.
„Põhiline on hoolitseda nende loomade eest,
kes meil siin on. Eriti tähtis on see nende loomade puhul, kes on karantiinis või taastuvad
ravist. Paraku tuleb meile palju haigeid loomi.
Teine osa tööst on väljakutsetele vastamine,
kui keegi leiab mõne looma ja peame neid
püüdma või tooma minema,” räägib Juhkam.
Varjupaiga juhataja sõnul ei ole töö juures
keeruline mitte loomadega tegelemine, vaid
hoopiski inimestega. Sageli on keeruline seletada inimestele, et metsikute kasside toitmine
pole nende loomade päästmine. Loomi aitab
see, kui helistada varjupaika või leida neile ise
väga hea uus kodu.
„Kõige toredam hetk on see, kui peale
looma uude koju saatmist tuleb tagasiside,
et nii loom kui inimene on õnnelikud. Mõni
loom on palju kannatanud või kaua varjupaigas olnud, vahel ka ehk natuke keerulisema
iseloomuga. Kui siis keegi selle looma koju
viib ning mõlemale pärast nii hästi sobib, siis
on küll kirjeldamatult hea tunne,” rõõmustab
Juhkam.
Peremeheta looma toita ei maksa
Kõige rohkem väljakutseid on sügisel ning
seda seetõttu, et just siis kassid poegivad.
Koertega on Juhkami sõnul Valgamaal väiksem probleem kui kassidega. „Koerte väljakutsete puhul on tihtipeale nii, et nad on tegelikult kas lihtsalt jalutama lastud või omaniku
juurest plehku pannud. Kassidega on aga suur
mure see, et neid toidetakse ning varjupaika
helistatakse alles siis, kui ilmad külmaks lähevad. Siis on aga kassipojad juba suuremad, nad
on metsikud ega harju enam nii kergesti inimestega,” sõnab juhataja.
Jana Juhkami sõnul tulekski kassipoegade

Jõulud on Valga koduta loomade varjupaigas rahuaeg.

leidmisel helistada kohe varjupaigale ning
mitte hakata neid ise toitma, teades, et kasse
endale jätta ei saa. Vastasel juhul ei harju kassid enam pärast ei teiste loomade ega ka inimeste peredega.

konservi toomas ning siis meil on mister X,
kes käib vähemalt neli korda aastas asju toomas ja aitamas. Ta ütles, et ei soovi oma nime
avaldada ning meie nüüd kutsume siis teda
naljatlevalt mister X-iks,” muheleb Juhkam.

Jõulud toovad rahu ja abistajaid
Jõulukuu on ka varjupaiga jaoks rahuaeg.
Väljakutseid on vähem ning saab rohkem
tubaseid toimetusi teha. Varjupaiga juhataja
sõnul on jõulude ajal ka inimesed lahkemad
ning abivalmimad. „Meil on väga hea meel,
et meile annetatakse aasta läbi ja aidatakse,
kuid jõulude ajal on seda eriti tunda. Inimesed helistavad ja küsivad, millega ja kuidas on
abi vaja. See on väga tore! Lisaks on meil oma
väljakujunenud abistajad. Näiteks üks naisterahvas käib kasside juures aega veetmas ja

Loomi saab aidata mitut moodi
Advendiaja alguses käisid Valga Vallavalitsuse esindajad loomade varjupaigas, et anda
üle jõulukingitus. Varjupaiga suureks sooviks
olid uued rehvid autole ning vallavalitsus lisas
kingitusele ka lemmikloomatoidu varu. Loomadele vajalikud tekid ja rätikud kogusid vallavalitsuse töötajad.
Vallavalitsus kutsub ka ülejäänud vallarahvast üles jõulude eel varjupaigale kingitusi tegema. Valga loomade varjupaik ootab
inimeste abi ja annetusi igal ajal. Eriti hinnas

on vanad tekid ja rätikud, mida loomadele alla
panna, kassiliiv ning kvaliteetne lemmikloomatoit.
Kes soovib, saab koduta loomi toetada
ka rahaliselt, kandes endale sobiv annetussumma Varjupaikade MTÜ kontole SEB
pangas EE561010220068203017. Kui soovid
aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse
märksõna: Valga.
Varjupaik kutsub ka endale külla, et näha,
kuidas kassid-koerad seal elavad ning kodudesse minemist ootavad.

Teve Rajamets
meediaspetsialist

Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 08.11.-04.12.2019 viis
istungit, millel otsustati:

Eraldada:
• Valgas Aia 20 asuva hoone remondiks 4 077
eurot;
• Ehitus- ja planeerimisteenistusele Valgas
Aasa tn 1 asuva korterelamu lammutamiseks 2916 eurot;
• Õru lasteaed-algkoolile evakuatsioonivalgustite vahetuseks 237 eurot;
• Valga raudteejaama tormikahjustuse likvideerimiseks 250 eurot;
• Laatre sotsiaalmaja lampkasti likvideerimiseks 391 eurot;
• Valga Aia tn 20 hoonesse soojapuhurite
soetamise ja elektritööde katteks 340 eurot;
• Koikküla Külaseltsile täiendavalt 1063,36
eurot projekti „Koikküla puhkealale välitreeningala rajamine“ elluviimiseks;
• Lüllemäe Kultuurimajale pea- ja küljeukse
varikatuse paigalduseks 2360 eurot;
• Hargla koolile personali WC ruumide
remondiks 5988 eurot;
• Valga Muusikakoolile lavaprožektorite
soetuseks ja valveseadmestiku paigalduseks
1568 eurot;
• Ehitus- ja planeerimisteenistusele Valgas
Kungla 12 asuva hoone elektri liitumispunkti asukoha muutmiseks 9432 eurot;
• Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 1062
eurot ventilatsiooni ringluspumba asendamiseks;
• mittetulundusühingule Spordiklubi „MaretSport“ treeneri koolituskuludeks 75 eurot.
Tunnistada kehtetuks:
• Valga Vallavalitsuse 20. veebruari 2019
aasta korraldus nr 102;
• projekti „Mäekalle talu puurkaev“ tingimuslik rahuldamise otsus.
Suunata Valga Vallavolikogu
istungile:
• Valga Linnavolikogu 25.11.1998 otsuse nr
45 punkti 1 alapunktid 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja
punkt 2 ja Valga Linnavolikogu 30.03.2001
otsuse nr 15 kehtetuks tunnistamine;
• Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimääruse kinnitamine;
• ehitusseadustikus, planeerimisseaduses
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine;
• Valga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri;
• loa andmine projektis „Töökoht igaühele”
osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine;
• omafinantseeringu garanteerimine projektile „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine”;
• Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse
nr 3 kehtetuks tunnistamine;
• avaliku suulise enampakkumise korras
Lembitu tn 2 Valga kinnistu võõrandamine
alghinnaga 36 000 eurot;
• maamaksumäära kehtestamine 2020. aastaks;
• Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2019-2023 kinnitamine;
• Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine;
• Valga Linnavolikogu 02.03.2012 määruse

nr. 3 kehtetuks tunnistamine;
• loa andmine laenu võtmiseks;
• Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava 01.01.2020-31.12.2020 vastu võtmine;
• Valga valla 2020. aasta eelarve I lugemine.
Väljastada:
• kasutusluba Valga valla, Koikküla küla,
Keskuse tee 1 rajatud välitreeningalale;
• kasutusluba Valga linna E. Enno tn 15, J.
Kuperjanovi tn 12, J. Kuperjanovi tn 14,
Ernst Enno tänav T2, E. Enno tn 28 ja J.
Kuperjanovi tn 16 kinnistutele rajatud
kaugküttetorustikule;
• kasutusluba Valga valla Kaagjärve küla
Vana-Püssa kinnistule püstitatud elamule;
• kasutusluba Valgas Vabaduse tn 26/1
büroohoone neljanda korruse ruumidele,
ventilatsioonikambrile ja liftile.
Moodustada:
1. konkursikomisjon lastekaitse juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks;
2. konkursikomisjon logopeedi ning psühholoogi töökohtade täitmiseks korraldatavate
konkursside läbiviimiseks;
3. konkursikomisjon metsandusspetsialisti
ametikoha täitmiseks.
Võtta vastu:
• eraisiku pärandvara;
• Valga valla avatud valitsemise tegevuskava.
Kinnitada:
• 12.11.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemused;
• projekti „Metsala talu puurkaevu ja veetrassi rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldus“ toetuse summad;
• projekti „Valga vald, Kaagjärve küla,
Mäe-Püssa talu, puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks
vajalike seadmete paigaldamine ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine“
tingimusliku rahuldamise otsuse tähtajaks
24. jaanuar 2020;
• kultuuritegevuse ja kogukonna arengu
projektitoetuse taotluse hindamismetoodika;
• Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosseis;
• Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide IIV jaotuse taotluste
toetused vastavalt:
1. MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoortransport koori proovidele ja üritustele,
659 eurot;
2. segakoor Rõõm- Otepääle Talveöö laulupeo
transport, 90 eurot;
3. Valga Muuseumisõprade Selts- DVD Hallitus esitlus, 100 eurot;
4. Lüllemäe Rahvaõpistu- kollektiivide esinemised, 1350 eurot;
5. MTÜ Stuudio JOY- Stuudio JOY kontsertkohtumine „Jälle 25“, 1220 eurot;
6. Hargla piirkonna Sõbrad MTÜ- Hargla
Maakultuurimaja näiteringi 25. hooaja
etenduse väljatoomine, 720 eurot;
7. MTÜ Valga Rockiklubi- Valga Rockiklubi
18. sünnipäev, 840 eurot;
8. MTÜ Kungla- Lastenäidendi „Virtuaalõhtu“
lavastamine, 368 eurot;
9. MTÜ Valga Kammerkoor- XV Kagu-Eesti
vokaalansamblite päev, 50 eurot;
10. MTÜ Sooru Arendus- Sooru kogukonna
huvitegevuste töötoad, 630 eurot;
11. MTÜ Urban Style Valga klubi- Koolitants
2020, 324 eurot;

12. MTÜ ANSAMBEL ODUVANTŠIKI- eakatele suunatud üritused, 200 eurot;
13. MTÜ Epre Arendus- jõulud Õrus, 940 eurot;
14. MTÜ Parmu Ökoküla- Hargla tantsuklubi,
777 eurot;
15. EELK Valga Peetri-Luke Kogudus- advendiaeg Valga Jaani kirikus, 300 eurot.
Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras vallale kuuluv vara.
Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Valga Spordihalli kohvikuruumid.
Pikendada üürilepingut nr 6.2-4.2/77.
Vabastada Eriolümpia Eesti Ühendus Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri,
heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 05. detsembril 2019. a
toimuva eriolümpia tantsukonkursi- ja festivali
korraldamisega.
Määrata
• Pargi tn 6 ja 6a maaüksuste liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadress ja katastriüksuse
sihtotstarve järgnevalt: Valga vald, Valga
linn, Pargi tn 6, 100% elamumaa;
• Matsi maaüksuse, Pärtli maaüksuse ja
Väike-Valli lähiaadressid ja katastriüksuste
sihtotstarbed järgnevalt:
1. Valga vald, Väljaküla, Välja, 100% maatulundusmaa;
2. Valga vald, Väljaküla, Nurga, 100% maatulundusmaa.
Muuta
• Valga valla munitsipaalomandisse kuuluvate
maaüksuste sihtotstarbeid.
• Järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt
Valga vallas:
1. Lüllemäe külas katastriüksuse 28902:002:0430
lähiaadressiks Suur-Tammeloigu;
2. Tõlliste külas katastriüksuse 82001:002:0270
lähiaadressiks Looduse tn 1.
• Üürilepingu 02.03.2018 nr 6-2.4-2/10
punkti 5.1 ja vabastada MTÜ Spordiklubi
Karula kõrvalkulude tasumisest.
Anda nõusolek
• Kirjanurk OÜ-le isikliku kasutusõiguse
seadmiseks sideehitise rajamiseks järgnevatele ükstustele:
1. Sõle tänav, katastritunnus 82001:001:0325,
kasutusõiguse pindala 34 m2;
2. Jaanikese motokompleks, katastritunnus
82001:003:0211, kasutusõiguse pindala 1032 m2;
3. Lai tn 41, katastritunnus 85401:005:0800,
kasutusõiguse pindala 59 m2;
4. Viadukti tänav, katastritunnus 85401:009:0004,
kasutusõiguse pindala 132 m2;
5. Pikk tänav T4, katastritunnus 85401:009:0006,
kasutusõiguse pindala 31 m2;
6. Ta m b r e t e e T 1, k a t a s t r i t u n n u s
85401:001:0089, kasutusõiguse pindala 34 m2;
7. Ploomi tänav, katastritunnus 85401:001:0134,
kasutusõiguse pindala 21 m2;
8. Sireli tänav, katastritunnus 85401:001:0135,
kasutusõiguse pindala 21 m2;
9. Pedeli luht, katastritunnus 85401:001:0144,
kasutusõiguse pindala 847 m2;
10. Väike-Laatsi tänav T1, katastritunnus
85401:001:0179, kasutusõiguse pindala 689 m2;
11. Saviaugu tänav, katastritunnus 85401:001:0177,
kasutusõiguse pindala 286 m2;
12. Linnamets 2, katastritunnus 85401:009:0006,
kasutusõiguse pindala 309 m2;
13. Linnamets 1, katastritunnus 85401:014:0001,
kasutusõiguse pindala 3077 m2;

14. Kreegi tänav, katastritunnus 85401:001:0115,
kasutusõiguse pindala 19 m2;
15. Pipra tänav, katastritunnus 85401:001:0123,
kasutusõiguse pindala 428 m2;
16. Tamber oja 2, katastritunnus 85401:001:0201,
kasutusõiguse pindala 17 m2;
17. Iirise tänav, katastritunnus 85401:001:0119,
kasutusõiguse pindala 187 m2;
18. Lille tänav, katastritunnus 85401:001:0178,
kasutusõiguse pindala 229 m2;
19. Saviaugu tn 3, katastritunnus 85401:001:0207,
kasutusõiguse pindala 745 m2;
20. Saviaugu tn 1, katastritunnus 85401:010:0001,
kasutusõiguse pindala 560 m2;
21. Hiie tänav T1, katastritunnus 85401:001:0165,
kasutusõiguse pindala 185 m2;
22. Lõuna tänav, katastritunnus 85401:009:0005,
kasutusõiguse pindala 138 m2;
23. Võru tänav T2, katastritunnus 85401:009:0007,
kasutusõiguse pindala 869 m2.
• Elektrilevi OÜ’le sundvalduse seadmiseks
katastriüksusele 82002:005:0100 maakaabelliini ja elektrikilbi talumiskohustuse
kehtestamiseks 740 m2 alale.
• Kirjanurk OÜ’le sundvalduse seadmiseks
järgnevatele munitsipaalomandis olevatele üksustele sideehitise talumiskohustuse
kehtestamiseks:
1. Kirsipuu tänav, 85401:001:0101, sundavalduse
pindala 24 m2;
2. Sinepi tänav T1, 85401:001:0102, sundvalduse
pindala 199 m2;
3. Sinepi tänav T2, 85401:001:0103, sundvalduse
pindala 133 m2;
4. Redise tänav T2, 85401:001:0105, sundvalduse
pindala 112 m2;
5. Kadaka tänav, 85401:001:0106 sundvalduse
pindala 192 m2;
6. Põllu tänav, 85401:004:0004, sundvalduse
pindala 42 m2;
7. Pärnu tänav, 85401:004:0011, sundvalduse
pindala 818 m2;
8. Lai tänav T1, 85401:005:0027, sundvalduse
pindala 267 m2;
9. Lai tänav T2, 85401:005:0028, sundvalduse
pindala 158 m2;
10. Raudtee tänav,85401:008:0011, sundvalduse
pindala 1002 m2;
11. Valli tänav T1, 85401:009:0011, sundvalduse
pindala 278 m2;
12. Valli tänav T2, 85401:009:0012, sundvalduse
pindala 1260 m2;
13. Tuule tänav, 85401:009:0013, sundvalduse
pindala 47 m2;
14. Tehnika tänav T1, 85401:009:0023, sundvalduse pindala 1185 m2;
15. Männi tänav T1, 85401:017:0015, sundvalduse
pindala 262 m2;
16. Männi tänav T2, 85401:017:0016, sundvalduse
pindala 161 m2;
17. Võsa tänav, 85401:017:0018, sundvalduse
pindala 394 m2;
18. Valguse tänav, 85401:017:0019, sundvalduse
pindala 46 m2;
19. Hämariku tänav, 85401:017:0024, sundvalduse pindala 176 m2;
20. Hommiku tänav, 85401:017:0025, sundvalduse pindala 287 m2;
21. Männipuu tänav, 85401:017:0026, sundvalduse pindala 440 m2;
22. Teeääre, 94301:001:0082, sundvalduse pindala 152 m2.
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Jõulud ja aastavahetus Valga vallas
Pühadeaeg pakub vallaelanikele
valiku meeleolukaid sündmusi, mis
toovad jõulurõõmu kogu perele.
20.-21. detsembril Valga keskväljakul
„Talvemaa“.
20.12 kell 16-19 Valga keskväljakul erinevad
vahvad tegevused kogu perele.
21.12 kell 10-14 Valga keskväljakul Jõuluturg ja
erinevad vahvad tegevused kogu perele.
20.12 kell 10 Valga Jaani kirikus Valga Põhikooli
ja Valga Gümnaasiumi õpilaste jõuluteenistus.
20.12 kell 19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses JõuluDuur. Esinevad Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere (klaver) ja Marten Altrov
(klarnet). Piletid müügil Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses, hind eelmüügist 18 €; pensionär, 7-12 a õpilane 15 €, uksel pilet 20 €.
21.12 kell 16 Laatre kirikus jõulukontsert. Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor, Tarvastu-Õru
laulukoor ja Tsirguliina Kooli õpilaskoorid.
21.12 kell 20 Lüllemäe Kultuurimajas jõulupidu.
Pilet eelmüügist 7 € samal õhtul 10 €.
21.12 kell 20 Hargla Maakultuurimajas jõulupidu ansambliga Kruiis. Pilet 5 €.
21.12.2019 kell 20 Õru Kultuurikeskuses jõulupidu. Muusikaline meelelahutus Toomas
Anni poolt ning silmailu Sansaara Stuudio ja
Murueide Tütred tantsijatelt, lisaks ka Õru
-Tarvastu laulukoori tervitus. Peos osasaamiseks tuleb lunastada 5 eurot.
22.12 kell 10 Valga Jaani kirikus IV advendiaja
jumalateenistus ja kirikukohv käärkambris.
22.12 kell 11 Karula Maarja kirikus IV advendiaja jumalateenistus armulauaga.
22.12 kell 12 Tsirguliina Rahvamajas kogupere
jõulupidu. Jõuluetendus, mängud ja tantsud.
22.12 kell 14.30 Hargla kirikus IV advendiaja
jumalateenistus.
24.12 kell 16 Valga Jaani kirikus jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus, laulab segakoor Rõõm.
24.12 kell 16 Laatre kirikus jõuluõhtu
jumalateenistus.
24.12 kell 17 Hargla kirikus jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus. Kell 23.30 jõuluõhtu vigiilia.

24.12 kell 17 Karula Maarja kirikus Püha jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse koor.
25.12 kell 11 Karula Maarja kirikus Kristuse
sündimisepüha armulauaga jumalateenistus.
25.12 kell 11 Hargla kirikus jõulupühade
jumalateenistus.
25.12 kell 12 Valga Jaani kirikus jõulupüha
jumalateenistus, laulab Valga Kammerkoor.
27.12 kell 17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses MTÜ Kungla 15. tegevusaasta tähistamiseks
esietendub muusikal "Miskit on mäda!" (autorid
Wayne ja Karey Kirkpatrick).
Peaosades: Timmu Viilup, Steven Elvet, Margo
Metsoja, Carol Põldsaar, Teivi Kängsepp.
Nimiosades: Heliisa Mets, Anna-Kaisa Nõmme,
Kaidar Kängsepp, Kristo Põldsaar, Lauri Tiirats,
Romet Lepik, Emil Saaron, Emma Laureen Paul,
Brit Marii Veri Ly Johanson, Triin Lass, Greete
Riik, Kärt Põder, Reelika Savi, Anette-Elis Kase,
Alina-Lisett Anufrijeva, Elisabeth Bergman.
Lavastajad: Siiri Põldsaar, Margo Metsoja,
Marietta Juurikas. Pääse 7 €.
29.12 kell 10 Valga Jaani kirikus jõuluaja
jumalateenistus.
29.12 kell 11 Ka r u la Maa rja k iri kus
jumalateenistus.
29.12 kell 14.30 Hargla kirikus jumalateenistus.
31.12 kell 16 Laatre kirikus vana-aastaõhtu
jumalateenistus.
31.12 kell 16 Valga Jaani kirikus vana-aastaõhtu
jumalateenistus.
31.12 kell 17 Karula Maarja kirikus vana-aasta
jumalateenistus armulauaga.
31.12 kell 21 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
aastavahetuse pidu. Tantsuks ansamblid Black
Velvet ja Laine. Vahepalad Ciara showtantsutrupilt. DJ Aavo Soe. Pilet 45 eurot sisaldab maitsvaid suupisteid ja vahuveini. Piletid müügil
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kuni kohti
jätkub!
31.12 kell 23 Valga keskväljakul aastavahetuse
disko. Nii uusi kui vanu retrohitte mängib Lõuna-Eestis tuntud DJ Aavo Soe.

Õnnitleme
detsembrikuu
eakaid
sünnipäevalapsi!
80. sünnipäev
Jõuluaeg pakub põnevaid sündmusi.

Volikogu veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimus reedel, 22. novembril 2019 algusega kell 13.00 Valga
raudteejaamas. Kohal viibis 25 saadikut 27-st.
Vallavolikogu istungil otsustati:
Anda luba:
• Forpus OÜ-le (14807686) Valga vallas alljärgnevate kinnistute omandamiseks eraisikult:
1. Valga vald, Tõlliste küla, Kääriku kinnistu
(151440);
2. Valga vald, Valtina küla, Ärnu kinnistu
(1676240);
3. Valga vald, Väheru küla, Ärmusaare
kinnistu (809840).
• Valga Vallavalitsusele osalemiseks projektis
„Töökoht igaühele”.
Mitte anda luba geoloogilise uuringu läbiviimiseks Tornimäe uuringuruumis.
Garanteerida:
• Projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse
arendamine“ („Valga-Valka Twin Town
Centre Development“) omafinantseering

summas kuni 610 000 (kuussada kümme
tuhat) eurot Valga valla 2020. kuni 2021.
aasta eelarvetest.
• Projekti “Töökoht igaühele” omafinantseering Valga valla eelarvest aastatel 2020-2021
kogusummas 15 000 eurot.
Kinnitada:
• Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimäärus.
• Valga valla ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseis alates 3. veebruarist 2020.
Tunnistada kehtetuks:
• Valga Linnavolikogu 25.11.1998 otsuse nr 45
punkti 1 alapunktid 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja punkt 2;
• Valga Linnavolikogu 30.03.2001 otsus nr 15;
• Valga Linnavolikogu 30.09.2002 otsus nr 25;
• Valga Linnavolikogu 16.06.2005 otsus nr 31;

• Valga Vallavolikogu 02. märtsi 2018 otsus nr 3.
Kehtestada järgmised Valga
Vallavolikogu määrused:
• Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine.
• Koerte ja kasside pidamise eeskiri.
• Valga valla külavanema statuut.
Valida Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks Ivar Unt ja aseesimeheks Ilmar Tõlner.
• Sotsiaaltöö valdkonda puudutava avaldusega esines volikogu liige Teresa Sale.
• Volikogu liikme Monika Rogenbaumi arupärimisele vastas asevallavanem Jüri Konrad.
• Valga vallavanem Margus Lepik andis ülevaate
vallavalitsuse tegemistest novembrikuus.

Anne Jürimäe
Ene-Mae Talvik
Valentina Oja
Nikolai Godovalov
Elvi Täht
Saima Tomp

85. sünnipäev

Jelisaveta Filimonova
Ants Sarapuu
Venera Dutško
Antonia Kimmel
Henno Viilup

90. sünnipäev
Eliise Fiks
Jevgenia Fomina
Rimma Gorohhova
Luule Eisler
Jevgenia Orlova
Anna Danilova

95. sünnipäev
Maria Barinova

96. sünnipäev
Marta Jonusk
Armilda Kivi
Endla Peterson
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Valga keskväljak võitis
arhitektuuri aastapreemia
6. detsembril jagas Eesti Arhitektide Liit arhitektuuri aastapreemiaid. Maastikuarhitektuuri kategoorias valiti parimaks Valga keskväljak.
Zürii kommentaar: “Valga keskväljak on
õige ruum õiges kohas. Ajaloolise 8. Kvartali avamine ja väljakuks kujundamine on
kahaneva linna eeskujulik kokkutõmbamise
suunamine. Valga väljak kummardab ajaloolise hoonestuse ees, tõstab selle esile ilma end
peale surumata. Loodud ruum on mitmekihiline, väljaku sopid ja nurgad on kui optiline

illusioon: väljak tundub suurem ja rikkalikum,
kui esmapilgul arvata võiks. Uus väljak voogab orgaaniliselt majade vahel ja toob Valgast esile parima. See koht ei kisa tähelepanu
järele, väljak on rahulik ja tasakaalukas, mitte
enesekeskne Instagrami maastik.”

Veneetsia biennaalile oodatakse
elanike pilte keskväljakutest
Algas fotode kogumine 2020. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni
jaoks. Eestit esindab Veneetsia 17. arhitektuuribiennaalil ekspositsioon „Väärikas kahanemine”, mille autorid kutsuvad kõiki üles
saatma fotosid arhitektuuriprogrammi „Hea
avalik ruum” raames valminud linnaväljakutest ja -keskustest.
„Kutsume üles pildistama nimetatud linnade uuendatud keskusi ning inimeste ja elu
toimimist nendes. Tähtis on, et foto kannaks
emotsiooni, sellel oleks näha inimesi nautimas ja kasutamas uut linnaruumi,” ütles
ekspositsiooni üks autoritest arhitekt Kalle
Vellevoog.
Valikut fotodest kasutatakse Veneetsia 17.
arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonil
„Väärikas kahanemine” Veneetsias ning selle
hilisemal ringsõidul mujal Euroopas ja Eestis.
Biennaal on Veneetsias avatud 23. maist kuni
29. novembrini 2020 ja seda külastab tavaliselt
kuni 300 000 inimest.
Eelistatud on horisontaalsed fotod ning
pilte saab 31. märtsini üles laadida veebilehele avalikruum.ee/veneetsia2020, kust leiab

ka täpsema tingimuste kirjelduse.
Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali Eesti
ekspositsioon „Väärikas kahanemine” keskendub kahanevate linnade elukeskkonna
kvaliteedi parandamisele. Autorite (Jiri
Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa,
Martin Pedanik ja Paulina Pähn) sõnul on
rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed,
kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas
selle nähtusega võidelda, on keskenduda
elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele.

Keskväljak hinnati aasta parimaks maastikuarhitektuuri näiteks.

Uusi keskväljakuid tutvustatakse Veneetsias

Veneetsia biennaalil näidatakse ka tühjade hoonete lammutamist.

Novembri lõpus kogunesid Valgas nende KaguEesti linnade esindajad, kuhu on hiljuti rajatud
uued keskväljakud. Kohtumisel arutati osalemist
järgmise aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil.
„Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub iga
kahe aasta tagant ning 17. biennaal saab alguse
järgmise aasta maikuus. Tegemist on ühe maailma mõjukaima arhitektuurisündmusega,
mida kajastab kogu maailma ajakirjandus,“ selgitas Kalle Vellevoog Eesti Arhitektide Liidust.
Seekordse biennaali teema on “How will we
live together” ning biennaal keskendub küsimustele, kuidas arhitektid peaksid sõnastama

muutusi ühiskonnas ning kuidas arhitektuur
saab toetada ühiskonnas tekkinud probleemide
lahendamist.
„Eesti eksponaadi nimi on “Väärikas
kahanemine”, millega uurime, kuidas Eesti
tuleb toime piirkondade kahanemisega. Oleme
unikaalsed “Hea avalik ruum” programmiga,
millega toetati piirkondlikku kestlikkust riiklike vahenditega. Idee oli selles, et tugevdada
kohalikku identiteeti läbi arhitektuuri ja aidata
inimestel väärtustada oma kodulinnu. Järgmiseks aastaks on programmiga valminud
kaheksa linnakeskust,“ rääkis Vellevoog.

Veneetsias pool aastat üleval olev näitus
rändab hiljem mujal Euroopas ja ka Eestis.
Seega on biennaal on neile kaheksale linnale
suurepärane võimalus end maailmale näidata,
selgitas kohalviibijatele Valga vallaarhitekt Jiri
Tintera, kes on ka biennaali idee üks autoritest.
„Otsisime näituse jaoks keskväljakute teemale
konteksti, kuhu need sobiksid. Kõige suurem
huvi keskväljakute programmis osalemise vastu
oli Kagu-Eestis. Ilmselt ootasid sealsed kogukonnad kõige rohkem linnaruumi muutumist.
Uurime, miks on kvaliteetne linnaruum nii
oluline just väikestes linnades,“ rääkis Tintera.
Eesti näitus jutustabki paikadest, kus arhitektuuril on laiem mõju. Ekspositsioon koosneb
kolmest tasandist. Ühel selgitatakse erinevate
skeemide ja kaartide abil inimeste liikumist nii
Euroopa mastaabis kui Eestis ning kuidas peaks
linnaruum sellele reageerima. Selle juures kasutatakse inimgeograaf Garri Raagma teadmisi.
Teine osa koosneb kaheksast ekraanist, mis
annavad infot keskväljakute kohta väikelinnades. „Me ei näita arhitektuurset profifotot,
vaid inimeste emotsioone – kogume elanikelt
nende pilte keskväljakutest. Fotode kogumine
kestab järgmise aasta kevadeni,“ lisas Tintera.
Näituse kolmas element kujutab lammutamistegevust, mis võib vaatajates tekitada vastakaid emotsioone. Anna Hints filmis selle jaoks
üles Valgas asuva Aasa 1 maja lammutamist.
Põim Kama
kommunikatsioonijuht
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Samm unistuste töökohani
Mida teha siis, kui oled jäänud töötuks, kui
õpitud amet ei ole see, mida tegelikult tahaks
teha, või kuidas liikuda elus edasi ja leida näiteks igatsetud töökoht? Üks võimalus on võtta
end töötuna arvele kohalikus töötukassas ja
vaadata, mida nemad pakuvad – koolitusi,
nõustamist, praktikavõimalust. Töötukassas
arvel olek tähendab ka seda, et inimesel säilivad sotsiaalsed garantiid, tema eest on tasutud
sotsiaalmaks. Kuid on teisigi võimalusi elus
edasi liikumiseks ja töö leidmiseks, seda ka
siis, kui oled töötukassas arvel.
Keskus toetab tööotsijaid
1993. aastal asutatud Johannes Mihkelsoni
Keskusest (JMK) on tänaseks kujunenud
Tartus asuv koolitus- ja arenduskeskus, mille
peamine eesmärk on toetada, motiveerida ja
nõustada koolituste, tugiisikuteenuse ja teiste
toetavate teenuste abil mingil põhjusel tööturult eemale jäänud inimesi, samuti neid, kellel
napib kas sotsiaalseid või ametialaseid oskusi.
JMK koolitajad, tugiisikud ja nõustajad toetavad inimesi tööotsingul, ametivalikul, elujärje
parandamisel ning ühiskonnaellu lõimumisel.
Keskusel on hetkel käimas mitmeid koolitusi,
Kagu-Eesti inimestel tasuks silm peal hoida

koolitusel „Samm unistuste töökohani.” Kõlab
julgelt ja paljulubavalt? Koolitus annabki julgust teha häid valikuid ja teadmisi, kuidas
jõuda sobiva töökohani.
Sihtgrupp oninimesed, kes on tööturult
eemal olnud 6 kuud või enam ning hetkel ei
õpi ega tööta; mittetöötavad ja mitteõppivad
vanemad, kes ei ole vähemalt viimased 18
kuud töötanud ning kellel on vähemalt üks alla
7-aastane laps; noored vanuses 16-26 a, kes hetkel ei õpi ega tööta. Koolitus on osalejale tasuta.
JMK koolitustel aitavad koolitajad ja nõustajad
mõelda välja ja selgusele jõuda, milline oleks
sobiv amet või töötamiseks meelepärane ettevõte. Koolitusel osalejatele on tagatud päevastipendium, sõidukompensatsioon, hommiku- ja
lõunasöök ning vajadusel isegi lastehoid.
JMK töökeskuste suuna juht Lõuna-Eestis
Liia Tinno: „Koolitus koosneb ettevalmistustest tööotsinguks, järgneb tööpraktika sobivas
ettevõttes, võimalus minna erialasele kursusele, saada tasuta nõustamist (psühholoogilist,
karjääri- sõltuvus- ja võlanõustamist). Vajadusel on kogu tööotsingu aja abiks tugiisik. JMK-l
on palju häid koostööpartnereid, näiteks kohalikud omavalitsused ja töötukassa, kellega saab
üksteise teenuseid täiendada.”

Koolitusega kaasneb praktika
Praktikakohad leiab JMK meeskond inimese
huvisid arvestades, nii saab koolitusel osaleja
mõnes meelepärases ettevõttes võimaluse pingevabalt tutvuda töö ja töökorraldusega. Praktika on paindlik ja võimaldab tööhuvilisel enda
jaoks selgeks mõelda, kas see on see töö, mida
ta tahab teha. Praktikat võib teha ka mitmes
ettevõttes. Liia Tinno ütleb, et neid juhuseid,
kui inimest praktikale ei võeta, peaaegu ei ole.
Palka tööandja praktika eest maksma ei pea,
vastupidi, keskus maksab ettevõttele juhendamistasu ning praktikal osaleja saab stipendiumi ning sõidukompensatsiooni.
Liia Tinno sõnul on tagasiside varasemalt
projektis ja koolitustel osalenutelt olnud hea:
„Inimene ütleb, et talle meeldib just see, et
antakse võimalus mõelda piirideta. Tartu kogemuste põhjal võin öelda, et on väga lahedaid
lugusid, kuidas inimesed ongi jõudnud ametikohtadele, mis neile väga sobivad”.

2-3 ametit korraga, uute oskuste pidev juurde
õppimine ehk elukestev õpe. Terve elu ei pea
tegema ühte tööd, eriti kui see mingil ajal ennast
ammendab. Kannapöörded ja avatus uutele võimalustele on muutnud paljude inimeste elu. Teinekord ei ole muutuste algataja töötaja, vaid tööandja, kes koondamisteateid jagab. Siis tasubki
kõik võimalused ära kasutada ja kindlasti osaleda ka JMK teenustel ja koolitustel.
Projekti „Töökoht igaühele“ (1.08.2019 –
31.03.2021) toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
ja partnervallad: Valga vald, Kanepi vald, Otepää vald, Rõuge vald, Setomaa vald ja Võru
linn. Projekt aitab Põlva, Võru ja Valga maakonna tööotsijatel leida püsiv ja väärikas töö.
Lisainfo : Liia.tinno@jmk.ee või www.jmk.ee
Liana Allas

Avatus uutele võimalustele
Tänane tööturg on pidevas muutumises. Möödas on need ajad, kus peale ülikooli mindi ühele
töökohale ja jäädi sinna eluks ajaks. Tänapäeva
uus normaalsus on elu jooksul 7-8 töökohta,

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda
tähistas juubelit
Novembris tähistati Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas suurt juubelit, sest koda sai 25aastaseks. Saali oli kogunenud õnnesoovijaid
palju ning nende hulka kuulus ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kes viibis visiidil Valgamaal.
Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
Marika Ein tundis rõõmu, et kojas käivad
inimesed teevad sellest kodu ning et neil on
võimalus kasutada nii ilusaid ruume. Ein tegi
ka lühikese ülevaate koja ajaloost ning sellest,
kuidas on jõutud 25. aastapäevani.
Sotsiaalminister Tanel Kiik edastas kojale
oma õnnesoovid ning rõõmustas rohkete inimeste üle saalis. „Valgamaa Puuetega Inimeste
Kojal on vedanud, teie ilus maja asub ka väga
ilusa koha peal. See, et teid siin saalis nii palju
täna on, näitab, et teile läheb see koht korda ja
te teete head tööd. Te olete aktiivsed, teil on
palju mõtteid ja küsimusi, mille üle arutada, ja
seda loodetavasti ka riigiga,” sõnas Kiik.
Oma õnnitlused andsid üle veel ka Valga
Vallavalitsus, Eesti Puuetega Inimeste Koda,
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Valga Linna

Puuetega Inimeste Kojal täitus esimene veerandsada tegutsemisaastat.

Pensionäride Liit ning Valgamaa Puuetega Inimeste Koja seltside esindajad.
Valgamaa Puuetega inimeste Koda asutati
22. septembril 1994. aastal. Valgamaa Puuetega
Inimeste Koda on katusorganisatsiooniks 11
erinevale puuetega inimeste organisatsioonile.
Kotta kuulub hetkel 876 liiget üle maakonna.
Koja tegevuse põhieesmärgiks on olla puuetega
inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koordinaatoriks.
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Vallas hakkas kehtima uus koerte
ja kasside pidamise eeskiri
Alates 2020. aasta märtsist hakkab Valga vallas kehtima koerte ja kasside pidamise eeskiri. Uus eeskiri koostati selleks, et pärast
valdade ühinemist oleks kõigis piirkondades
ühtsed ja arusaadavad nõuded lemmikloomade pidamiseks.
Ohutuse eest vastutab loomaomanik
Loomaomaniku jaoks tähendab uus kord
mitmeid asju, mis hoolitsevale peremehele
on enesestmõistetavad. Näiteks tuleb kassija koeraomanikel tagada, et loom ei pääseks
järelvalveta teiste kinnistutele või hoonetesse.
Avalikus kohas tuleb lemmikloom vajadusel
rihmastada, hoida kandepuuris või kasutada
koertel suukorvi.
Valga vallahooldusteenistuse juhataja
Arno Uprus paneb inimestele ka seda südamele, et kõigi huvides peavad lemmiklooma

omanikud avalikus ruumis koristama ka oma
koera või kassi väljaheite. „Ma arvan, et see
on elementaarne ning aitab meil ühiselt ka
avaliku ruumi puhtana hoida. Veel on määrusega keelatud koera või kassi ujutamine ja
pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal, 1. juunist 31. augustini, ja
purskkaevus,“ rääkis Uprus.
Koerad ja kassid peavad
olema kiibistatud ning kantud
lemmikloomaregistrisse
Koerad ja kassid peavad kandma veterinaararsti poolt paigaldatud kiipi, et looma kaotsi
mineku korral oleks võimalik omanik välja
selgitada. Samuti peavad koerad ja kassid
olema registreeritud lemmikloomaregistris.
Kiibistatud looma saab omanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.

Valga valla teede
talihoolduse teostajate
kontaktid:

ee ). Koera või kassi tuleb kiibistada ja registreerida hiljemalt kümne päeva jooksul pärast
looma kolmekuuseks saamist.
Hulkuva või vanema looma omandamisel
tuleb loom kiibistada ja registreerida kümne
päeva jooksul alates looma omandamisest.
Looma surma korral, samuti tema müümisel
või kinkimisel väljapoole Valga valda tuleb
sellest teatada registri volitatud töötlejale.
Vastava toimingu saab lemmiklooma omanik teostada ka ise riigiportaalis www.eesti.ee.
Hulkuvad kassid ja koerad kuuluvad
püüdmisele
Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks
ja nad kuuluvad püüdmisele. Seejärel tehakse
kindlaks looma omanik ning antakse loom
tagasi. Seejuures katab omanik kõik püüdmisega seotud kulud. Kui looma omanikku välja

selgitada ei õnnestu, toimetatakse ta loomade
varjupaika. Omanikuta loomade andmed avalikustatakse varjupaiga kodulehel.
Varjupaik hoiab omanikuta loomi alates
looma kirjelduse avalikustamisest internetis
või meedias vähemalt kaks nädalat. Selle aja
jooksul võib omanik looma tagasi saada, kui
ta tasub looma püüdmise, ülalpidamise ja ravi
kulud. Peale määratud aja möödumist antakse
loom uuele omanikule või hukatakse.
Kasside ja koertega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Valga Vallavalitsus ning
Politsei- ja Piirivalveamet või vastavalt olukorrale Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Teve Rajamets
meediaspetsialist

Bussisõit tuleb valideerida

2. SOORU-JAANIKESE-PAJU
OÜ EDMEST EDM
Volitatud esindaja
Nimi E. Tsirkov
Telefon:+372 5668 7344,+ 372 5626 5043
Energia 3 ; 68205 Valga Eesti
Veebileht: www.edmest.ee

Alates detsembrist tuleb kõigil ühistranspordiga liiklejatel hakata bussi astudes kasutama
spetsiaalset kaarti ning igal sõidul peab selle
ka valideerima.
Bussisõiduks vajalikke kaarte müüakse
Valga Selveris infopunktis, postkontoris (Kesk
tänav 10) ja Valga raudteejaama hoones kohas,
kus saab kätte Cargo pakke. Kaardi hind on
kaks eurot ning sellele raha laadima ei pea,
sõidud edaspidi on tasuta.
Jätkuvalt kehtivad ka kõik vanad kaardid
ning samuti GoBusi liinide kaardid. Nimeliselt ei pea kuskil registreeruma, kaarti ostes
see ka automaatselt aktiveerub. Vastavalt
ühistranspordi seadusele on ette nähtud
mõjutustrahv 20 eurot neile, kes sõidavad
ilma kaardita või neile, kel on kaart jäänud
valideerimata. Kontrolli hakkab teostama
Maanteeamet.
AS Atko Bussiliinid Valga osakond alustas

3.TSIRGULIINA , LAATRE, IIGASTEMUHKVA, VILASKI
Männimetsa Talu OÜ
Valga Vald, Karula, Männimetsa talu 68106
Volitatud esindaja: Mihkel Maks tegevjuht
Tel:+ 372 5562 6130

Elanikud pooldasid
ilutulestiku ärajätmist

1. ÕRU :
Nimi: Rein Rosenberg
Ametinimetus: FIE
Telefon:+372 508 3056
Vastse Mustakese, Õruste küla, Valga vald
E-posti aadress: vastse.mustakese@gmail.com

4. TAGULA, KORIJÄRVE
Eestimaa Lihaveis OÜ
Valga vald Korijärve küla, Veski talu
Volitatud esindaja Kaupo Kutsar
Telefon: +372 52 258 63
5.LÜLLEMÄE, OSA LÜLLEMÄE
KERGLIIKLUSTEE, OSA KARULA
AS Valmap Grupp
Volitatud esindaja Ants Kuld
Tel: +372 511 9083
6. KOOBASSAARE- REBASEMÕISA
Alakonnu Talu
Volitatud esindaja: Silver Visnapuu
tel: +372 528 3135

7. KAAGJÄRVE- RAAVITSA
RATSIMÄE OÜ
Volitatud esindaja: Aare Markvardt
Tel: +372 522 544
8. RIISALI
OÜ ROADWEST
Volitatud esindaja: Johannes Järv
Tel: +372 5357 2339
9. TAHEVA
Tulundusühistu Hargla Seemneühistu
Nimi: Kati Teemägi
Ametinimetus: juhatuse liige
Telefon: +372 50 988 47
Postiaadress: Aida Hargla küla Valga vald
Valgamaa 68014
E-posti aadress: harglaseemneuhistu@mail.ee

Novembris korraldati Valga valla aastavahetuse ilutulestiku küsitlus, kus andis oma
arvamuse 1083 elanikku, kellest 53% pooldas
ilutulestiku ärajätmist.
Küsitlusele vastanud arvasid valdavalt, et
ilutulestikule kuluva raha võiks panustada
püsivama väärtuse loomiseks, näiteks kasutada seda valla kaunistamiseks või heategevuseks. Vallavalitsus otsustas rahva sooviga
arvestada ning suunata muidu ilutulestikuks

Ajalehte Valga Teataja
E-post:
teataja@valga.ee
Reklaam:
5373 6992

Bussisõit tuleb sõitjal valideerida.

uue piletisüsteemi juurutamisega ja mitmed
kaardid vajavad läbi proovimist. Kui kaardid
on isikustatud, saab www.pilet.ee keskkonnas
kontrollida kaardi olekut ja võimalust. Harjumaal ja Valgas töötavad piletisüsteemid
on sarnased. Isic kaardi andmeid (isikukood) tuleb lubada ehk registreerida. Kui
tekib küsimusi või muresid ühiskaardi teemadel (tõrked, kadumised), siis helistada
numbrile 6118000.

kulunud vahendid mujale. Kokku lepiti kolmes
peamises tegevuses, milleks on lahenduse leidmine keskväljakuäärse Kesk 19 kollase maja
välimuse korrastamiseks, Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse juures paiknevate kuuskede
ehtimine pühadeks ning jõulukingitus Valga
loomade varjupaigale.
Aastavahetus Valgas siiski ära ei jää, nimelt
toimub keskväljakul aastavahetuse disko, kus
retrohitte mängib DJ Aavo Soe.

annab välja Valga Vallavalitsus
Toimetus:
Küljendus, kujundus,
766 9902
teostus:
või
OÜ Kuldne Lammas
5307 4109
Trükk:AS Kroonpress
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VALGA VALLA AVATUD
VALITSEMISE TEGEVUSKAVA
Vastu võetud Valga Vallavalitsuse 27. novembril 2019 toimunud istungil protokollilise otsusega.
Valga valla tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks. Tegevuskava koostamisel on aluseks
võetud ühinemis- ja koalitsioonileping, valla arengukava, E-riigi Akadeemia ettepanekud ning rahvaaruteludel kogutud info.
1. Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja ligipääsu tagamine
vastavale infole

2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

1.1 Avalikustada volikogu liikmete istungitest ja volikogu
komisjonidest osavõtt.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

2.1 Töötada välja kaasava eelarve rakendamise kord ning selle
rakendamine.

2020. a

Arengu ja planeeringu
valdkonna asevallavanem

1.2 Kasutusse võtta platvorm VOLIS.

2020.–2021. a

Vallavolikogu

1.3 Muuta volikogu istungid reaalajas veebis jälgitavaks ja
järelvaadatavaks.

2021. a

Vallavolikogu

2.2 Koolitada nii poliitikuid kui teenistujaid kaasava poliitikakujunduse põhimõtete ja meetodite osas ning ergutada senisest tihedaPidev tegevus
maks koostööks vallaelanikega.

Sekretär-personalispetsialist

1.4 Avaldada valla eelarve kohta info valla veebilehel.

Iga aasta peale eelarve vastuvõtmist

Finantsjuht

Pidev tegevus

Vallavalitsus

1.5 Üle vaadata valla teeninduskeskuste asukohad ning funktsioonid, et tagada kogukonnale kvaliteetne teenus.

2020.-2021. a

Vallasekretär

2.3 Kaasata kogukonna eestvedajad valla erinevate valdkondade
töörühmadesse ja aruteludesse ning eelarve, planeeringute ja arengukavade koostamise protsessi juba varasest faasist.
2.4 Käivitada regulaarsed valdkondlikud ümarlauad (noored,
ettevõtjad, kogukonna eestvedajad jne) ning korraldada kogukondi
puudutavate teemade osas küsitlusi, arutelusid ja rahvakohtumisi.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

2.5 Kasutada kogukonnale olulise info edastamiseks või selle saamiseks küla- ja asumiliikumise komisjoni, külavanemaid, infoliste ja
võrgustikke.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

2.6 Lisada teenistujate fotod valla veebilehele, nimed kabinettide
ustele ja majajuhti, vastuvõtuajad majajuhti ning valla veebilehel
asevallavanemate kontaktide juurde nende valdkonnad.

2020. a

Kommunikatsioo-nijuht, majandushalduse
spetsialist

2.7 Korraldada valla sünnipäeval vallamajas lahtiste uste päev.

Kord aastas

Vallavalitsus

2.8 Algatada „Aasta sõbralikuma teenistuja“ valimine.

Kord aastas

Vallasekretär, kommunikatsiooni-juht

2.9 Jätkata uute ja olemasolevate teenistujate tutvustamist valla
veebilehel ja ajalehes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioo-nijuht

Kommunikatsioo-nijuht,
kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, IT
juhtivspetsialist

1.6 Kasutada valla raamatukogusid info edastamiseks, luues
neisse avalik internetipunkt e-teenuste kasutamiseks ning muu- 2020.-2021. a
tes raamatukogud multifunktsionaalseks.
1.7 Korraldada valla juhtide, teenistujate ja töötajate regulaarseid kaugtööpäevi teeninduskeskustes.

Pidev tegevus

Vallasekretär

1.8 Jätkata valla ajalehe väljaandmist kakskeelsena, suurendada
selle mahtu ning sisukust, kajastades rohkem kogukondade
tegemisi.

Pidev tegevus

Kommunikatsioo-nijuht,
kogukonnad

1.9 Tõsta valla veebilehe kasutajasõbralikkust.

2020.-2021. a

Kommunikatsioo-nijuht

1.10 Muuta dokumendiregister kasutajasõbralikumaks, et info
oleks kergemini leitav.

2020. a

IT juhtivspetsialist

1.11 Viia läbi esmaste digipädevuste koolitused eakamale elanikkonnale, et suurendada oskusi e-teenuste kasutamiseks ning 2021. a
teabe leidmiseks.

IT juhtivspetsialist

www.kino.valga.ee

3. Kodanikuaktiivsuse toetamine
TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

3.1 Kaardistada avalike teenuste vajadus ning valla erinevate piirkondade ühenduste eeldused ja võimekus tegutseda valla partnerina avalike teenuste osutamisel.

2020.-2021. a

Arengu ja planeeringu
valdkonna
asevallavanem

3.2 Kehtestada külavanema statuut ning toetada külavanema valimise protsessi ning kaasata ka noori sellesse.

2020. a

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

3.3 Koolitada kogukonna eestvedajaid sh külavanemaid.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

3.4 Kaasata valla teenistujaid kogukonna kokkusaamistesse.

Pidev tegevus

Kogukonnad

3.5 Ette valmistada valla ametlik tunnustuste kehtestamise kord
ning selle alusel korraldada tunnustusüritusi (noored, noorsootöötajad, vabatahtlikud, sportlased, kogukonna eestvedajad, aktiivsed
kodanikud, ettevõtjad jne).

2020. a +
kord aastas

Kultuuri- ja haridusvaldkonna
asevallavanem

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine
TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

4.1 Luua aktiivsete noorte võrgustik ja list info jagamiseks.

2020. a

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

4.2 Hoida sidet vallast mujale õppima läinud noortega, pakkudes neile praktikakohti (sealhulgas kogukonnatöö praktikat), uurimustöö ja diplomitöö
teemasid, elamispinda tagasipöördumisel valda jms.

Pidev tegevus

Vallavalitsus, kogukonnad

4.3 Töötada välja koos noortega noortevolikogu moodustamise põhimõtted.
Luua noortevolikogu ja kaasata noored valla volikogu ja selle komisjonide
töösse.

2021. a

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
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Leiad meid ka
Facebookis!

AIA - JA METSATEHNIKA MÜÜK | HOOLDUS | RENT

ÄRA OOTA KEVADENI,
VAID TOO OMA USTAV
KODUABILINE HOOLDUSESSE
.

JUBA TÄNA!
VÕI KÜSI NÕU VANA
VÄLJAVAHETAMISEKS

Mootorsaag MS 211

249,00 €
HOOLDUSESSE
ON OODATUD VEEL:

ROBOTNIIDUKID JA

MURUTRAKTORID
Mootorsaag
MS 261

349,00 €

HEA HINNAGA!
KÜSI PAKKUMIST
ESINDUSEST!
Pakume ka paigaldust

599,00 €

REKLAAMI
VALGA TEATAJAS

729,00 €

Pakkumine kehtib aasta lõpuni või kuni kaupa jätkub!

MOOTORSAED
TRIMMERID
VÕSALÕIKURID
HEKIPÜGAJAD
SURVEPESURID
MULLAFREESID

kuldne@kuldne.com,
53736992
Hinnad soodsad!

VÄIKETEHNIKA REMONT JA
HOOLDUS!

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!

OÜ ESTEST PR

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

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

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

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

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee
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