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Kolm õde
avasid Lüllemäe külas restorani
Möödunud aasta lõpus avas Lüllemäel uksed talurestoran, kus tegijad väärtustavad kohalikku toorainet ning toitu valmistatakse südamega.
Peatänavaäärses armsas kollases majakeses asuvat restorani veavad eest kolm õde: Kadri, Triin ja Kerti Vissel.

Kokandushuvi saadab õdesid juba lapsepõlvest. Vasakult: Triin, Kerti ja Kadri Vissel.

Kolme Sõsara Hõrgutiste nime all on õdede
kokakunst juba varemgi tuntust kogunud.
2007. aastal soovisid ema poolt Setomaalt
Obinitsa kandist ning isa poolt Rõuge vallast Sadrametsa külast pärit naised anda oma
panuse Seto Kuningriigi päevade korraldamisse. Nii pakuti kolmekesi külalistele pirukaid ja kooki. „Et nime oli vaja, mõtlesime, et
selleks võiks olla Kolme Sõsara Hõrgutised.
Ühest laadal käigust kasvas teine ja kolmas
ning ajapikku hakkasime pakkuma toitlustust üritustel. Samuti pidasime suvekohvikut
Piusa koobaste juures ja valmistasime 4 aastat koolitoitu Johannese Koolis Põlvamaal,“
räägib Kerti Vissel.
Kokandushuvi pärineb juba
lapsepõlvest
Kolme õe sõnul on nende peres alati süüa
valmistatud ja suguvõsades suuri pidusid
peetud. Seega on huvi toidu valmistamise
ja kasvatamise vastu paljuski pärit lapsepõlvest. Kertil on õdede sõnul kindlasti
loomulikud eeldused toidumaailmas tegutsemiseks. „Meile meeldivad väga külalised ja toit on traditsiooniliselt oluline osa

külaliste eest hoolitsemisest. Tänu ja rõõm,
mida inimesed tunnevad meie juures olles,
tekitab nii suurt inspiratsiooni ja vaimustust, et sellest on saanud meie igapäevane
töö,“ sõnavad sõsarad.
Otsus avada oma restoran tekkiski ennekõike tugevast sidemest toidukultuuriga.
Endi sõnul on nad ikka mõelnud, et kunagi
võiks päris oma köök olla. „Triin kolis viis
aastat tagasi Karulasse ja nüüd lihtsalt olid
olud soodsad, nii et jõudsime ühe väikese
puumaja korda teha ja seal saamegi külalisi
vastu võtta. Karulas on nii palju head ja väärt
toorainet, mida kohapeal väärindada,“ räägivad õed. Suur eelis antud piirkonna juures
ongi kokkade sõnul see, et neid väga inspireerib kohalik tooraine - kõik, mis kasvab
lähemas piirkonnas. Nende oma aedades,
metsades ja väiketootjate taludes.
Värske toit talust, põllult ja metsast
Kolme Sõsara Hõrgutiste restoran avati ametlikult aasta lõpus ning külalistest esialgu puudust pole olnud. Restoran on avatud ettetellimisel, mis tähendab, et niisama sisse jalutada
sinna enamasti ei saa ning laud tuleb eelnevalt

broneerida. Sõsarad selgitavad, et neile meeldib külalisi oodata, teada, et ollakse tulemas,
ja hakata juba varakult valmistuma. Kohvikusse mahub kuni 20 külalist, keda ootab ees
kolmekäiguline menüü parimast kohalikust
toorainest toitudega.
Menüü on õdede sõnul iga kord pisut erinev ning lähtutakse sellest, millist toorainet
hetkel kõige parema kvaliteediga kätte saadakse. Üldjuhul pakutakse restoranis kolme-neljakäigulist lõuna- ja õhtusööki, kus on
nii liha, kala, piimatooteid, hooajalisi aedvilju,
ürte ja marju. „Tegutseme toiduvaldkonnas
juba kaksteist aastat, selle ajaga jõuavad tekkida kontaktid paljude kohalike tootjate ja toiduvõrgustikega,“ räägivad õed. Siin on Eesti
kontekstis toidutootmise paradiis, kuna toorainet viiakse nii Tallinnasse kui välismaale.
Hea toit kui eluviis
„Meil on vist vedanud, et asume ja tegutseme
just siin. Meie juurde tullakse külla. Meil pole
kliente, on külalised. Kasvatame ise suure osa
taimsest toorainest, valmistame ise toidud ja
võtame oma külalised ise vastu. Meil puudub
soov kasvada suureks, paljude töötajatega

ettevõtteks. Meie juures võib rahulikult istuda
pikemalt. Meil on iga detail oluline ja tähendusega, võime igast detailist rääkida lugusid,“
selgitavad õed Visselid.
Kollane kohvik Lüllemäel tähendab õdedele palju rohkem kui võimalust süüa teha.
„See tähendab oma põldu ja kasvuhoonet,
sõprust kohalike väiketootjatega, vastutustundliku loomakasvatuse toetamist, pikki
metsaretki ja suuri seenekorve. Selles on peidus armastus vana taluarhitektuuri vastu, austus meie esivanemate ja traditsioonide vastu,
usk maaelu võimalikkusesse, võimalus oma
vanematega koos olla ja midagi toredat teha.
Lõputu hoidistamine on justkui tükk kogu
selles pusles, milleks vanemad meid lapsepõlves ette valmistasid. Ilmselt ei teki meie köögis
kunagi “trammi”, aga see-eest on iga külaline
meile armas ja oluline. See on meie lugu,“ tutvustavad õed oma restorani ja vaateid.

Teve Rajamets
meediaspetsialist

Ootame
kandidaate
Valga aastaringi
auhinnale
Valga Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise auhinnale „Valga valla
aastaring”. Ettepanekuid auhinna saajate
osas ootame 20. jaanuariks 2020.
Auhinnaga „Valga valla aastaring” tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega
silma paistnud, teistele eeskujuks olnud,
samuti oma tegevusega vallaelanike heaolu
parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab
esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi
ja ühendusi.
Ettepanekuid tunnustamiseks võivad
teha kõik isikud ja Valga vallas tegutsevad
asutused, organisatsioonid jm. Ettepanekud
tuleb esitada kirjalikult aadressile valga@
valga.ee või tuues kohale aadressil Puiestee
8, Valga. Ettepanek peab sisaldama andmeid
isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet
kandidaadi tegevusest ja argumenteeritud
hinnangut.
Igal aastal antakse välja kuni viis aastaringi auhinda ning nominendid avaldatakse
Valga valla kodulehel www.valga.ee. Auhinnad antakse kätte 21. veebruaril 2020 toimuval pidulikul kontsertaktusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Möödunud aastal pälvisid aastaringi
auhinna Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht, TREV-2 teemeister-projektijuht Leho Laik, Valga muuseum,
Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing ja
Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus.
Valga vallas jagatavate tunnustuste kohta
saad lähemalt lugeda kodulehel: https://
www.valga.ee/tunnustamine

Õnnitleme
jaanuarikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
80. sünnipäev
Gennadi
Rubtšenkov
Villu Jaansalu
Elve Kruuda
Evgeniya Yakovleva
Valentina
Zahartsova
Nina Grudova
Ants Talv
Helle Aavik
Mare Heletäht
Aino Sula
Tiiu Jänes
85. sünnipäev
Selma Sopp
Leida Pettai
Viivi Laks
Ilmar Milter
Ilme Siht
Anatoly Pavlenko
Janis Berzinš

Õie Kasuk
Lembit Luksepp
90. sünnipäev
Lilian Noormets
Taisiia Pilipchik
Joann Helletäht
95. sünnipäev
Alvine Koemets
Klavdia Mukhina
96. sünnipäev
Asta Vernik
Õie-Elfriede Lääts
97. sünnipäev
Lehte Leesik
Nikolai Grinevitš
98. sünnipäev
Maria Salusaar
Paula Luhamaa
100. sünnipäev
Helmi Tammi

Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 16.12.-23.12.2019 kaks
istungit, millel otsustati:
Eraldada:
• Munitsipaalvara teenistusele Aia tn 20,
Valga hoone jaoks 359 eurot;
• Tsirguliina Koolile 578 eurot õpilaste
ujumisõppe korraldamiseks;
• Valga lasteaed Buratinole 400 eurot puhastusvahendite tarbeks;
• Valga valla pensionäride sõiduks Alale
Valgamaa Pensionäride Ühenduse peole
436 eurot;
• Haridus- ja kultuuriteenistusele aastavahetuse ürituse kulude katteks 1000 eurot;
• Karula Hooldemajale täiendavad rahalised
vahendid ettenägematute kulude katteks;
• Munitsipaalvara teenistusele elektripaigaldiste korrastamiseks 9824 eurot;
• Munitsipaa lva ra teenistusele Va lga
Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide tarbeks 4794 eurot;
• Munitsipaalvara teenistusele auruveduri
osaliseks renoveerimiseks 10 000 eurot;
• Ehitus- ja planeerimisteenistusele Kesk tn
19, Valga asuva hoone välisilme korrastamiseks 2100 eurot;
• MTÜ Epre Arendusele projekti „Pilk
virtuaalmaailma läbi noorte silmade”
omafinantseeringuks 786,49 eurot;
• täiendavalt Taheva Valla Külade Seltsile 2
424 eurot projekti „Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpe” elluviimiseks;
• 2019. aasta II poolaastal mittetulundusühingule NAHKKINNAS pearahasid
694,62 eurot;
• 2019. aasta II poolaastal spordiklubi Valga
Laskurklubile pearahasid 735,48 eurot;
• Taheva Valla Külade Seltsile 397 eurot
projekti „Hargla kogukonnaköögi tarvikute
soetamine (I osa)” elluviimiseks;
• MTÜ Karula Muinsuskaitse Seltsile 262
eurot projekti „Karula kihelkonna ajalugu
hoidva ja esitleva Karula Mälupanga näituseruumi sisustamine” elluviimiseks;
• Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 385
eurot projekti kogukondliku turvalisuse
2018.-2020. aasta maakondliku toetusvooru
omaosaluse tasumiseks;
• Munitsipaalvara teenistusele 236 eurot Aia
tn 20 remondivahendite soetamiseks;
• Hargla Koolile katuse remonditöödeks ja
IKT vahendite soetuseks 7012 eurot;
• Valga Muusikakoolile IKT vahendite soetuseks 1390 eurot;
• Valga Muuseumile raamatukogu remonditöödeks 5816 eurot;
• AS-ile Valga Vesi projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018” omafinantseeringuks 100 000 eurot.
Pearahasid Valga valla spordiklubidele
(2019. aasta juuli – detsember) järgnevalt:
• jalgpalliklubi FC VALGA 3350,52 eurot;
• jalgpalliklubi FC WARRIOR 6619,32 eurot;
• võrkpalliklubi Viktooria 5638,68 eurot;
• spordiklubi “Maret-Sport” 5066,64 eurot;
• käsipalliklubi KÄVAL 3677,4 eurot;
• mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa 1961,28 eurot;
• Valga Saalihoki klubi 2206,44 eurot;
• Valga Spordiklubi 3268,8 eurot;
• mittetulundusühing „Motoklubi K&K”
2288,16 eurot.

Spordiürituste korraldustoetust
järgnevalt:
• VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI 50 eurot;
• Valga Lauatennise ja koroona klubi 225
eurot;
• MTÜ Carma Motoklubi 370 eurot;
• JALGPALLIKLUBI FC VALGA 280 eurot;
• spordiklubi „Maret-Sport” 280 eurot;
• MTÜ NAHKKINNAS 120 eurot;
• Valga Spordiklubi 280 eurot;
• Valgamaa Spordiveteranide Selts 300 eurot;
• Valga Maleklubi 60 eurot;
• võrkpalliklubi Viktooria 180 eurot;
• spordiklubi Karula 150 eurot.
Toetust huvitegevuse toetusfondist
järgnevalt:
• MTÜ Mürakratt 541 eurot;
• jalgpalliklubi FC WARRIOR 700 eurot;
• MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus 1928 eurot;
• Liivimaa Noorteorkester 1890 eurot;
• Valga Saalihoki klubi 823 eurot;
• Valga Motoklubi 2060 eurot.
• Spordi eelarve reservist MTÜ-le Sooru
Arendus seoses sportlaste osalemisega
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot.
Toetust alljärgnevatele noorte
omaalgatuslikele projektidele:
• „Olen aktiivseks eeskujuks” läbiviimiseks
375 eurot;
• „Oma silm on kuningas” läbiviimiseks 300 eurot;
• „Sõpruskohtumine, võrgupidu” läbiviimiseks 170 eurot;
• „Valga linna koolide õpilasesinduste meeskonnatunde kasvatamine” läbiviimiseks
300 eurot;
• „Valga Avatud Noortekeskuse jõulunädal”
läbiviimiseks 300 eurot.
Mitte eraldada:
• toetust MTÜ Valga Koerteklubile loengusarja
“Valga valla koeraomanike teadlikkuse tõstmine” jätkukoolituseks, kuna taotlejal on
esitamata 2018. a majandusaasta aruanne;
• toetust MTÜ Urban Style Valga klubile seoses
taotleva ühingu nõuetele mittevastavusega;
• toetust MTÜ-le Kungla seoses taotleva
ühingu nõuetele mittevastavusega.
Rahuldada tähtpäevaga 20.11.2019
esitatud kogukonna arendamise
projektitoetuse taotlused järgnevalt:
• MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu- Kõlakoja
rekonstrueerimine 1000 eurot;
• seltsing Tõlliste PahandusministeeriumTõlliste piirkonna valgusdekoratsioonide
soetamine (II etapp) 1000 eurot;
• MTÜ Stuudio Joy- Stuudio Joy õpilastele ja
pedagoogidele tantsusaali vajalike võimaluste loomine 1000 eurot;
• MTÜ Sooru Arendus- Sooru kogukonna
kogemuskohvikud 620 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts- Taheva
küla bussipeatuse pink 1000 eurot;
• EELK Hargla kogudus- Hargla harmooniumi taastamine 1000 eurot;
• MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudusValga Jaani kiriku sündmuste helipildi
parendamine 523 eurot;
• MTÜ Hargla piirkonnasõbrad- Hargla
Maakultuurimaja 25. hooaja jäädvustamine
fotoraamatuna 988 eurot;
• MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus- Laatre kiriku kroonlühtri restaureeri-

mine 1000 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts- Hargla kogukonnaköögi küpsetusvahendid 900 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts- Kotuse koostöövõrgustikule pop-up telgi soetamine 921
eurot.
Kanda teeregistrisse kohalik tee nimega Hoidla
tee (85401:016:0031) – tee nr 8540267.
Anda nõusolek:
• Elektrilevi OÜ-le isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Linnamets 3 katastriüksusele,
kasutusõiguse ala pindala 218 m2.
• Elektrilevi OÜ’le sundvalduse seadmiseks
alljärgnevate katastriüksustele:
• ORU TÄNAV T1, sundvalduse ala suurus
23 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
• VÕNNU TÄNAV, sundvalduse ala suurus
54 m 2 , maakaabelliini ja liitumiskilbi
paigaldamiseks;
• TIIGI TÄNAV, sundvalduse ala suurus 31
m2, maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
• LUHA TÄNAV, sundvalduse ala suurus 19
m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
• LAI TÄNAV T1, sundvalduse ala suurus 46
m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
• PÄRNA PST T2, sundvalduse ala suurus 60
m2, maakaabelliini paigaldamiseks.
• VAINU TÄNAV, sundvalduse ala suurus 30
m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks.
Väljastada kasutusluba:
• Valga valla Hargla küla Padriku ja Luigemäe kinnistute piirile püstitatud Hargla oja
kergliiklustee sillale;
• Valga linnas Sepa tn 12 kinnistul rekonstrueeritud lasteaiale;
• Valga valla Kaagjärve küla Kalda kinnistule
rajatud Kitremaa päikeseelektrijaamale;
• Valga valla Koikküla Kooli kinnistule rajatud kanalisatsiooniehitisele;
• Valga linnas Pedeli virgestusala 2 kinnistule
rajatud välitreeningväljakule;
• Valga valla Rebasemõisa küla Tätta kinnistule püstitatud suvilale;
• Valga valla Valtina küla Verioja kinnistule
rajatud kanalisatsiooniehitisele.
Muuta:
• Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse
nr 438 punkte 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19
ning lisada punkt 1.24.
• Õru Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr
2-1.3/65 „Maa ostueesõigusega erastamine»
punkte 4 ja 5.
Kinnitada:
• Valga muusikakooli hoolekogu koosseis;
• Valga valla hallatava asutuse Karula Hooldemaja kohamaksumus;
• 19.12.2019 toimunud avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemus Valga Spordihalli
kohvikuruumide asukohaga J. Kuperjanovi
tn 36, Valga linn üürile andmiseks;
• 2019. aasta II poolaasta pearaha suuruseks
13,62 eurot noore kohta ühes kuus.
Suunata Valga Vallavolikogu
istungile otsustamiseks:
• Valga valla kalmisturegistri asutamine ja
põhimääruse kinnitamine;
• Valga valla dokumendihaldussüsteemi
põhimääruse kinnitamine;
• õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Valga valla koolides ja
lasteaedades 2020. aastaks.
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Valga kultuurikeskus püstitas
möödunud aastal publikurekordi
Lõppev aasta kujunes Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse jaoks senistest edukaimaks. Valga
südalinnas tegutsevat kultuuriasutust väisas
aasta jooksul 100 000 külastajat. Seega on
külastajate arv viimaste aastatega mitmekordistunud.
100 000. külastaja pidulik õnnitlemine
toimus 3. jaanuaril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Selleks osutus Lilian Lõiv, kellele
anti üle tänukiri, lillekimp ning meenekott,
kus peitusid ka Valga kino Säde kinkepiletid.
Valgast pärit, kuid nüüd Harjumaal elav Lõiv
rääkis, et tuli aastavahetuseks tagasi kodukanti
Lõuna-Eestisse ning kuulis õe käest, et Valgas
saab külastada kino. „Mõtlesin, et tulen ja vaatan, kas aasta viimasel päeval ka näidatakse
kino. Ikkagi lühendatud tööpäev. Aga saimegi
lastega filmi ära vaadata ja nüüd veel selline
üllatus. Ma pole tegelikult kultuurikeskuses
ikka väga ammu käinud, aga nüüd tuleb ikka
tihemini külastama hakata,“ lisas Lõiv.

Kultuurikeskuse direktor Ülle Juhi sõnul on
edu võtmeks mitmekesine kultuuriprogramm
ja lai valik huvitegevusi, mida maja pakub.
„Kultuur pole täna ainult sündmuste korraldamine, meelelahutuse pakkumine ja vaba aja
sisustamine. Kultuuri luues ja pakkudes suurendame inimeste teadlikkust ning arendame
nende maitset ja eelistusi. Olulist kaalu lisab
paikkonna multikultuursus. Oleme õnnelikud,
et meie külastajaskond on kultuurisõbralik ja
usaldab meie valikuid. Meie ülesanne on pakkuda kvaliteetset, mitmekülgset kultuurielamust ning professionaalset huviharidust. Maja
elab ja loob. See on oluline,“ rääkis Juht.
Ümmargune publikunumber on suureks
tunnustuseks nii asutusele kui selle meeskonnale ning motiveerib senisest veelgi enam
pingutama. Samuti näitab tänavune publikurekord sedagi, et maja arenguplaanid, visioon
ja senised ettevõtmised on õigustatud.

Kultuurikeskuse 100 000 külastajale anti üle õnnitlused.

Eesti muuseumide aastaauhinnad
antakse kätte Valgas
24. jaanuaril leiab Valga raudteejaamas aset
suursündmus. Nimelt antakse pidulikul galaõhtul üle Eesti muuseumide aastaauhinnad
ehk Muuseumirotid.
Muuseumirahva aasta tähtsündmuse korraldamise au pälvis tänavu Valga muuseum,
mis võitis ka ise aasta tagasi Muuseumiroti
„Kogukonna sõbra“ kategoorias. Aastaauhind
jõudis toona Valka Säde aiapeo korraldamise
eest.
Muuseumiauhindade konkursile laekus

tänavu 93 taotlust, mis on väga hea tulemus.
Tänavust konkurssi iseloomustab ennekõike
laiem regionaalne haare. Tallinna ja Tartu
kõrvalt paistavad tugevalt välja Palamuse ja
Haapsalu muuseumid ning Eesti Sõjamuuseumi tervet Eestit ühendav Soomusrongi
projekt, mis külastas ka Valga valda.
Eesti muuseumide aastaauhindade konkursi
eesmärk on tunnustada parimaid muuseumi
spetsialiste ning tuua avalikkuse jaoks rohkem
esile muuseumitöö erinevaid tahke.

Auhindu annavad välja Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu ning Eesti Muuseumiühing koostöös Kultuuriministeeriumi
ja Muinsuskaitseametiga. Iga auhinna juurde
kuulub stipendium, mida rahastab Eesti Kultuurkapital.

Volikogu veerg
Va lga Va l lavol i kog u I koosseisu 25.
istu ng toimus reedel, 13. detsembri l
2019 algusega kell 13.00 Valga Raekojas.
Kohal viibis 25 saadikut 27st.
Vallavolikogu istungil otsustati:
Kehtestada:
• maamaksu määr 2020. aastaks;
• Valga valla koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa
määr.
Garanteerida projekti “URBACT Space4People” omaosalus kogusummas kuni 7000 eurot.
Kinnitada:
• Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2019 – 2023 uues redaktsioonis;
• Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava perioodiks 01.01.2020-31.12.2020.

Tunnistada kehtetuks:
• Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018
määrus nr 57 „Valga valla arengukava ja
eelarvestrateegia 2019-2023“;
• Valga Linnavolikogu 15. detsembri 2006
määrus nr 15 „Valga linna munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolse
osalustasu määr ja tasumise kord“;
• Tõlliste Vallavolikogu 16.04.2012. a
määrus nr 5 „Koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine“;
• Karula Vallavolikogu 25.06.2009. a määrus
nr 15 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine õppevahendite kulude katmisel“;
• Õru Vallavavolikogu 26.10.2012 otsus nr
1-1.3/19 „Õru lasteaia rahastamine“;
• Valga Linnavolikogu 02.03.2012 määrus nr
3 „Valga Gümnaasiumi põhimäärus“.

Suunata Valga valla 2020. aasta eelarve teisele
lugemisele.
Lubada Valga Vallavalitsusel 2019. aastal viia
läbi hange laenu võtmiseks.
Võõrandada eelläbirääkimistega pakkumise
korras Valga vallale kuuluv kinnistu Lembitu
tn 2, Valga linn (registriosa nr 2625440).
• Laatre koguduse nimel võttis sõna Rein
Rosenberg.
• Volinike koostöö ja valla maine hoidmise
teemalise sõnavõtuga esines vallavanem
Margus Lepik.
• Ülevaate vallavalitsuse teenistuste tegemistest detsembrikuus andis vallavanem
Margus Lepik.
• Ülevaate avatud valitsemise tegevuskavast
andis asevallavanem Viktor Mägi.

Selgusid
Valga valla
kaunimad
jõulukodud
Detsembrikuus kuulutas vallavalitsus välja
konkursi, et leida valla kõige kaunim pühadeks ehitud kodu. Kõik elanikud olid oodatud saatma pilte oma hubastest, jõuluehteis
kodudest ning saadetud fotod pandi jõulude
ajaks rahvahääletusele. Oma lemmiku valis
ka vallavalitsus.
Konkursil osales kokku 11 kodukaunistajat. Välja valiti ka kaks koduomanikku, kes
pälvisid auhinnad. Rahva lemmikuks osutus Kaspar Murumetsa kodu Rebasemõisa
külas. Valga Vallavalitsus valis võitjaks Jane
Zuppuri ja Viktor Egliti kodu Valgas.
Kaunimad jõulukodud leidsid tunnustamist 2. jaanuaril Valga raekojas toimunud
tänuüritusel. Tänukirjad ja meened andsid
osalejatele üle Valga asevallavanem Viktor
Mägi ja vallavolikogu esimees Külliki Siilak.
Siilak meenutas oma sõnavõtus, et kaunima jõulukodu konkurss on juba päris
pika ajalooga. „Mäletan, kuidas juba aastaid tagasi osales Valga Haigla sellelsamal
konkursil ning meie majandusjuhataja
meisterdas kitlitest lumememmed. See on
tore, et siiani konkursist osa võetakse, ning
läbi selle panustate kõik teie, kes te siin olete,
meie linna ja valla kaunidusse jõuluajal,“
sõnas volikogu esimees Külliki Siilak.
Valga Vallavalitsus tänab kõiki konkursil
osalejaid!
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Mitmed maakondlikud tunnustused
leidsid tee Valga valda
Detsembri lõpus pärjati Tõrvas maakonna aasta parimaid nii noorsootöös kui kultuuri- ja spordivaldkonnas. Mitmed tunnustustest said osaks tublidele
ja tegusatele Valga valla elanikele.
Valgamaa aasta noorsootöötaja 2019 on Dea
Margus. Dea on andnud suure panuse Valga
valla noorsootöösse, olles töötanud 6 aastat
noortekeskuses. Valdade ühinemisel on Dea
toetanud ühinenud noortekeskuse loomist
ning meeskonna koolitamist ja toetamist. Ta
on toetanud uusi noorsootöötajaid nende töö
algusel ning aidanud neid noortega suhtlemise põhitõdede osas. Annab suure panuse
maakondlike sündmuste jätkamises ning korraldamises: nt Valgamaa Haridusmess, Valgamaa Noorte suvekool, Töövarjupäeva organiseerimine Valga vallas. Lisaks suunab ta noori
vabatahtlikule tööle, koordineerib nende tegevust vabatahtlikuna. Teeb koostööd piirkonna
koolide, lastekaitsetöötajate, sotsiaaltöötajate
ning teiste noortega töötavate spetsialistidega,
et toetada probleemkäitumisega noori ning
leida lahendusi olukordadele.
Valgamaa aasta õpilasmalev 2019 on
TANKLA õpilasmalev. Tankla õpilasmalev
on Eestis üks suuremaid õpilasmaleva korraldajaid, kellel ei ole tasustatud koordinaatorit
aastaringselt. See õpilasmalev paistab silma
oma tööandjate rohkuse, töö mitmekesisuse ja
riskide võtmisega, et teha mobiilsed töörühmad. Maleva mudel on väga professionaalselt
üles ehitatud ning samuti on neil hästi koolitatud rühmajuhid. Kuna nad korraldavad malevat üle kogu maakonna, siis see on väga suur
noorte liitja. Nende koostöö paistab silma ka
kaugemale Eestis ning sellega on nad kindlasti
eeskujuks paljudele teistele. Videost selgub,
et tööandjadki on väga rahul maleva korraldusega . Selle aasta maleva peamine toetaja
oli Valgamaa Partnerluskogu läbi LEADER
rahastuse.

tüdrukutest pälvis tunnustuse kergejõustiklane
Carmen Rääk samuti Maret-Spordist. Vanuseklassi U18 poistest valiti parimaks laskesportlane
Kirill Lepman Valga Laskurklubist. U20 vanuseklassi neiudest sai laureaadiks kergejõustiklane Laura Trašanov Spordiklubist Maret-Sport.
U23 vanuseklassi noormeeste hulgast osutus
parimaks kreekla-rooma maadlusega tegelev
Ott Saar Valga Spordiklubist. Sama vanuseklassi neiudest valiti parimaks jalgrattasportlane
Janika Lõiv spordiklubist Beavers. Tehnikaspordi kategooras tunnustati noort motosportlast
Mark Petersoni Valga Motoklubist. Eriolümpialastest pälvisid noorte kategoorias auhinna Karl
Kristjan Kajak ja täiskasvanutest Tanel Visnap.
Parimaks noorte võistkonnaks osutus Valga
Laskurklubi võistkond.

Valga Laskurklubi meeskond. Foto: Egon Bogdanov.

Valgamaa aasta noortesõber 2019 on Janar
Koemets. Janar külastab tihti noortekat ja
püüab koos noortega lahendada nende probleeme. Samas on Janar politseinik, kelle saabudes ei jookse noored noortekeskusest minema,
vaid tulevad jutustama. Teeb tihedat koostööd
noorsootöökeskus Tanklaga, viies juba mitmendat suve läbi suvekoolis erinevaid töötube
noortele, tutvustamaks politsei tööd ning
õpetades enesekaitset. Janar omab laagrikasvataja- juhataja osakutset tase 6, et osata paremini mõista noori ja saada seeläbi ka paremat

kontakti nendega. Sellel suvel pani Janar end
kahe nädala jooksul proovile ka õpilasmaleva
rühmajuhina. Sügisest on Janar mentoriks
välisvabatahtlikule ja pea igal nädal võtab
temaga ette põnevaid trippe ning tutvustab
meie kodukanti.
2019. aasta edukamad sportlased
Tunnustuse pälvisid ka mitmed Valga valla
noorsportlased. U14 vanuseklassi tüdrukutest
valiti parimaks kergejõustiklane Alina Tamp
Spordiklubist Maret-Sport. U16 vanuseklassi

Kultuurkapitali preemiad
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi tunnustuspreemiaga lootustandvale noorele tunnustatakse kultuuri- või spordivaldkonnas
tegutsevat noort. Tunnustusega kaasneb meene
ja rahaline preemia 500 eurot. Valga vallast
pälvisid tunnustuse Karl Kristjan Kajak, Carmen Rääk, Kiril Lepman ja Ott-Mait Põldsepp.
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri- ja
spordivaldkonnas aasta jooksul silmapaistnud
isikuid või saavutusi, ergutamaks kultuurivõi spordielu arengut maakonnas. Preemia
on kummardus neile, kes on 2019. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel
silma paistnud. Tunnustusega kaasneb meene
ja preemia 1000 eurot. Valga vallast pälvis aastapreemia sportlane Janika Lõiv.

Selgusid uuel aastal
huvitegevusteks planeeritavad vahendid
Detsembrikuu vallavolikogu istungil kinnitati
Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava
käesolevaks aastaks. Erinevaid huvitegevusi on
tänavu plaanis toetada ligi neljasaja tuhande
euro eest.
Riiklik toetus huvitegevustele
Huvihariduse ja -tegevuse kavaga kinnitatud
tegevused on riiklikult rahastatud alates 2017.
aastast, et huvitegevusele oleks juurdepääs
suuremal hulgal noortel. Riikliku lisatoetuse
eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele
mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
2019. aastal oli Valga vallale eraldatud toetuse suuruseks 389 408 eurot ning 2020. aastaks on planeeritud toetuse suuruseks vastavalt
kinnitatud kavale 397 548 eurot. Tuleb märkida, et Valga valla toetus on üks suurimaid.
Ühelt poolt on see kindlasti rõõmustav, kuid
samas on Valga vallas palju peresid, kes vajavad

täiendavat abi, et tagada lastele ning noortele
võimalused huvihariduse omandamiseks või
tegelemiseks huvitegevusega.
Huvitegevusi toetatakse mitmel moel
Valga valla huvihariduse ja -tegevuse kava
jaguneb sisuliselt kolmeks osaks: toetused valla
elanikele, huvitegevuse toetusfond ja otsetoetused valla allasutustele.
Elanikele suunatud toetuse puhul on lapsevanemal võimalus taotleda toetust osalustasude ja transpordikulude katmiseks. 2019.
aasta pakuti Valgas elavatele paljulapseliste
perede noortele (leibkonnad, kus kasvab 4 või
enam kuni 19-aastast last või noort) toetust
45 eurot kvartalis ning maapiirkonna lastele
ja noortele 150 eurot kvartalis. Toetust saab
taotleda I, II ja IV kvartalis.
Huvitegevuse toetusfondiga toetatakse
täiendavalt noorte tegevuste arendamist. Sellest suurem osa on suunatud ühingutele, kes

tegutsevad noorte valdkonnas, nt spordiklubid.
Toetusfondist saab toetust taotleda osalustasude vähendamiseks, õppevahendite soetamiseks, huviringi tegevuse laiendamiseks, juhendajate ja osalejate transpordikulude katmiseks,
huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks,
juhendajate tasude katmiseks.
Valla allasutustele eraldatud otsetoetuste
eesmärk on sama, mis toetusfondi puhul. Maapiirkondades on suuremalt jaolt just vallavalituse allasutused need, kes pakuvad väga palju
erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks.
Noortel on rohkem valikuid
Riikliku toetuse osatähtsust ei saa kindlasti
alahinnata. Sellises suurusjärgus vahendite
panustamine noorsootöö arendamisse valla
enda vahenditest käiks nii Valga vallal kui
ka enamikel teistel valdadel ilmselt üle jõu.
Seega on hea tõdeda, et riik on otsustanud
omavalitsusi selles valdkonnas järele aidata ja

täiendavaid vahendeid panustanud. Kui varasemalt olid noorte valikud küllaltki piiratud
ja tuli leppida tegevustega, mis olemas olid,
siis nüüd on olukord muutunud. Noortel on
võimalus ise öelda, milliseid ringe nad soovivad, ja nii ongi paljud tegevused kujunenud
noorte soovidest lähtuvalt. Kui tekib olukord,
et noorte huvi mingi huviringi vastu raugeb,
siis on võimalus katsetada nende asemel uusi
tegevusi. See omakorda täidab ka laiemat eesmärki, hoides paljud näiteks tänavatelt eemal
ja pakkudes võimalust leida sarnaste huvidega
sõpruskond.
Tuleb loota, et lähiaastatel ei muutu riigi
nägemus vajaduse osas noortesse panustada ja
täiendav rahastus säilib ka tulevikus.

Mati Kikkas
spordi- ja noorsootöö spetsialist
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Uus aasta tõi kaasa muudatused
jäätmemajanduses
Alanud aasta tõi kaasa muudatused ka jäätmemajanduse valdkonnas. Alates 1. jaanuarist 2020
kehtivad Valga vallas uued nõuded jäätmete sorteerimisel. Nüüdsest tuleb eraldi koguda biolagunevad köögi- ja söögijäätmed ning avalikel
üritustel tuleb eraldi sorteerida pakendid.
Biojäätmed tuleb teistest jäätmetest
eraldi koguda
Siiani on biojäätmete sorteerimise kohustus
olnud kortermajades, kus on 16 ja enam korterit. Alates 1. jaanuarist on see kohustus kõikides kortermajades, kus on 10 ja enam korterit.
On hea meel näha, et paljud korteriühistud
juba sorteerivad biojäätmeid ning elanikud on
selle omaks võtnud.
Lisaks kortermajadele tuleb nüüd oma
kinnistutele biojäätmete kogumismahuti paigaldada ka kõigil Valga vallas tegutsevatel
toidukaupade müügi või toitlustamisega tegelevatel ettevõtetel. Kogumismahutit ei pea paigaldama vaid juhul, kui ettevõte kasutab toidujääkide purustamisseadet, on paigaldanud

rasvapüüduri ning juhib saadava suspensiooni
ühiskanalisatsiooni, kooskõlastades selle eelnevalt AS-iga Valga Vesi.
Suure osa meie poolt tekitatavatest jäätmetest (ligikaudu 1/3) moodustavad biojäätmed.
Pannes need segaolmejäätmetega samasse
mahutisse, muudavad biojäätmed teiste jäätmete taaskasutuse väga keeruliseks. Sorteerimata segaolmejäätmed põhjustavad prügilasse
ladestades nõrgvee teket ja prügilagaasi, millel
on oma osa kasvuhooneefekti tekkimises. Valga
vallas tekkivad segaolmejäätmed viiakse küll
põhiliselt Iru Jäätmepõletusjaama, kuid korraliste hoolduste või avariiliste seisakute korral
ka Väätsa prügilasse, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse või Uikala prügilasse. Valga
valla jäätmevaldajate poolt tekitatud biojäätmed
antakse üle Väätsa prügilasse kompostimiseks.
Sorteerida on soodsam
Biojäätmete sorteerimine on keskkonnasõbralik tegu, samuti on neid eraldi kogudes võimalik säästa raha. Valga vallas on biojäätmete

ära andmine 40% võrra soodsam kui segaolmejäätmete puhul. Näiteks 240 l biojäätmete
kogumismahuti tühjendamine maksab 2.69
eurot, samas kui sama suure segaolmejäätmete
kogumismahuti tühjendamine maksab 3,77
eurot. Jäätmeid eraldi sorteerides on võimalik
vähendada segaolmejäätmete hulka sel määral,
et konteinerit tuleb harvem tühjendada, millega kaasneb ka rahaline kokkuhoid.
Segaolmejäätmete hulka on võimalik vähendada ka sorteerides välja paberi/papi ning segapakendid, mille ära andmine on täiesti tasuta.
Selleks on loodud Valga vallas avalikud pakendite kogumispunktid. 2020. aastal on kavas
luua 15 uut pakendi kogumispunkti, millest 9
plaanitakse maapiirkondadesse.
Ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed, segaolmejäätmed ning elektroonika tuleb üle anda
Valga jäätmejaama (avatud E-K 9.00-17.00; N-R
9.00-20.00; L-P 9.00-15.00), segaolmejäätmed
AS Ragn-Sellsile. Elektroonikat ning ohtlikke
jäätmeid on eraisikutel võimalik jäätmejaamas
üle anda tasuta.

Avalike ürituste jäätmekäitlusest
Iga ürituse korraldamise ning sellel osalemisega tekib suur hulk jäätmeid, millest suuremat osa on võimalik sorteerimise järjel taaskasutusse suunata. Jäätmete sorteerimine on
saanud normiks ja nii on ka avalikel üritustel
aeg muutuda keskkonnasõbralikumaks.
Alates 1. jaanuarist 2020 peavad Valgas
vallas toimuval avalikul üritusel olema eraldi
kogumismahutid ka pakendijäätmete jaoks.
Üritustel tekkinud pakendijäätmed on võimalik üle anda Valga jäätmejaama. Avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite
paigaldamine eest ürituse korraldaja, kes vastutab, et üritusel oleks piisavalt jäätmemahuteid, et vältida nende ületäitumist.

Anni Teetsmann
keskkonnaspetsialist

Valga valla külad saavad nüüd külavanemaid valida
Möödunud aasta lõpus võeti vastu Valga valla
külavanemate statuut, mis annab küladele
senisest parema võimaluse enesele esindajaid
valida. Külavanemate valimise teel saavad
maapiirkonnad hõlpsamini kaasa rääkida valla
arengu teemadel.
„Kutsume kõiki külasid üles enesele külavanemaid valima. Soovime vallas kasvatada külavanemate ning külaseltside rolli ja suurendada
nende panust valla otsustusprotsessides. Vaja
oleks, et toimuksid regulaarsed kogukonna
arendajate ja ettevõtjate ümarlauad valla juhtkonnaga,” rääkis Valga valla asevallavanem
Kalmer Sarv.
Uue statuudi järgi valitud külavanemal
on õigus esindada küla, teha ettepanekuid
küla huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavalitsuses, riigiasutustes või muudes
institutsioonides, samuti vanemate ümarlaua
kokkukutsumiseks ning osaleda kutsutuna
vallavalitsuse istungitel, kui arutatakse otseselt
või kaudselt küla puudutavaid küsimusi.
„Statuudi eesmärgiks on külavanema
õiguste ja kohustuste täpsustamine, et tagada
Valga valla külakogukondade kaasamine
külade ja valla arengu suunamisel. Paika sai
pandud nii külavanema kandidaadile esitatavad nõuded, vanema valimise kord, õigused ja
ülesanded kui ka kohaliku omavalitsuse ülesanded,“ selgitas Kalmer Sarv.
Valga valla külavanema kandidaat peab
olema vähemalt 18-aastane elanik ning kandidaadiks saab teda esitada vaid tema nõusolekul.
Külavanemat saavad valida hääleõiguslikud
elanikud küla üldkoosolekul hääletamise teel.
Ühist piiri omavad külad võivad valida ühise
külavanema. Sellisel juhul peab valitav vanem
olema piiri omavatest küladest ühe küla elanik.
Ühes külas saab korraga olla üks külavanem.
Valga valla külavanemad valitakse ametisse

Valga valla külad saavad uue statuudi alusel külavanemaid valida.

kuni viieks aastaks. Vanemale ei maksta töötasu, sest tegemist on vabatahtliku ülesandega.
Vanema ülesanne on muuhulgas ka tegutseda küla esindaja ja ametliku kontaktisikuna,
korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse, teiste institutsioonide ja elanike vahel,
teavitada vallavalitsust ja vallavolikogu küla
sotsiaalsetest probleemidest ja kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek

statuudis sätestatud korras.
Valga vallavalitsus koostab valitud külavanematest registri ning annab valitule üle
vanema ametimärgi. Külavanemaid kaasatakse
valla arengudokumentide koostamisse ning
vajadusel korraldatakse küla huve puudutavate
küsimuste arutamiseks ümarlaud.
Külavanemate valimise juurutamine sai
plaani võetud juba valdade ühinemisel, mil

lepiti kokku, et uues suurvallas jätkatakse ja
arendatakse küla- ja asumivanemate valimist
ja nende tegevuse toetamist, samuti tugevdatakse nende osalust omavalitsuse elus ja otsuste
tegemisel. Elanike huvi enesele esindajaid valida
tõusis esile ka möödunud aasta vältel korraldatud avatud valitsemise aruteludelt vallarahvaga.
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Valga valla lasteaedade kohatasudes
toimusid muudatused
Aasta lõpuga ühtlustati Valga vallas põhimõtted, mille alusel kogutakse lasteaedades kohatasusid. Volikogu kinnitas uued kohatasud
detsembrikuu istungil.
Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et
lasteaedade rahastamise ühe osa moodustab
vanemate kaetud osa. Vanemate panus ühe
lapse kohta ei või ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Seni on Valga valla
lasteaedade kohatasud piirkonniti erinenud,
näiteks maalasteaedades on tasud ulatunud
neljast kümne euroni, linnas aga 15 eurot kuus
lapse kohta.
Alates 1. jaanuarist 2020 kehtib Õru Lasteaed-Algkoolis, Lüllemäe Põhikooli lasteaias,
Hargla Kooli lasteaias, Tsirguliina lasteaias
Õnnelind tasu 10 eurot kuus lapse kohta, millest 6 eurot on kohatasu ja 4 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks. Osalustasu ühe
lapse kohta Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke on käesolevast aastast
17 eurot kuus, millest 11 eurot on kohatasu ja 6
eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks.
„Meie sooviks oli tingimused ühtlustada,
et arvestada nii lapsevanemate kui lasteaedade
eelarvevajadustega. Uued tasud arutasime läbi
ka kõigi hoolekogudega,” selgitas asevallavanem Kalmer Sarv. Kohatasu ja õppevahendite

tõusuga on planeeritud valla eelarvesse täiendavat tulu umbes 11 000 eurot.
Lasteaia osalustasu maksmise kohustus
algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise

kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast
väljaarvamise kuuga. Osalustasu maksmise
periood on üldiselt kaksteist kuud aastas.
Suvekuudeks on vanemal võimalik taotleda

kohatasust vabastust, kui laps ei käi lasteaias
kolmel järjestikusel kuul. Vastav avaldus tuleb
lasteaia direktorile esitada iga aasta 15. maiks.

Kelle asi on hädasolijat aidata?
Kõnekäänd ütleb, et hädasolija aitamine on hädasolija enese asi. Tänapäeval me päris nii ei mõtle. Mitmesuguste murede korral on kohalikult
omavalitsuselt abi küsida täiesti asjakohane ning omavalitsusel on üksiti ka kohustus abi pakkuda. Kui näiteks lähedase hooldamise tõttu on tööl
käimine muutunud ülemäära keerukaks, ei pea selle murega nukralt üksi jääma.
Viimasel paaril aastal on Valga Vallavalitsus
pööranud erilist tähelepanu sotsiaalteenuste
arendamisele. Selleks algatas vald 2018. aastal
Euroopa Liidu rahastuse toel projekti „Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste
arendamine Valga vallas”. Projekti eesmärk on
tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemiseks või
tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Teisisõnu on projekt mõeldud neile inimestele, kellel on kõrge hooldusvajadusega
pereliige ja kes ise samal ajal käivad tööl või
soovivad töötada. Projektis pakutava teenuse
otseseks saajaks on puude, kõrgest east või erivajadusest tulenevalt suuremat tuge vajavad
pereliikmed.
Projektiga arendatakse Valgas nelja teenust: koduhooldusteenus, tugiisikuteenus,
isikliku abistaja teenus ning päevahooldusteenus. Need, nagu öeldud, aitavad vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning
toetada erivajadusega inimesi tööturul. Seega
on oodatud valla sotsiaaltöö spetsialisti poole
pöörduma inimesed, kes ei saa või kellel on
keeruline lähedase erivajaduse tõttu tööl käia.
Samuti võib omavalitsuse poole pöörduda siis,
kui on soov töötada või õppida, kuid selleks
on vaja toetust ja juhendamist. Ülalnimetatud
teenuseid pakuvad kogenud koostööpartnerid:

Valga Abikeskus pakub tugiisikuteenust ning
Päikeseringi Selts koduhooldusteenust, isikliku
abistaja teenust ning päevahooldusteenust.
Mida nimetatud teenused täpselt
tähendavad?
Tugiisikuteenus on mõeldud inimesele, kes on
olnud kodune, töötu või haige, kuid on nüüd
otsustanud minna edasi õppima või tööle ning
vajab suhtlemisel ametiasutustega (nt ravi- ja
rehabilitatsiooniasutustega, tööandjatega) olulisel määral abi. Tugiisikuteenuse eesmärgiks
on toetada, motiveerida ja juhendada inimest
igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel, et ta suudaks kaasas käia muutuste ja
nõuetega, mis aitavad tal säilitada või leida
enda võimetele vastav töö.
Isikliku abistaja teenus on mõeldud inimesele, kes vajab igapäevase elu korraldamisel
teise inimese füüsilist abi. Näiteks aitab isiklik
abistaja liikumisel (sh transpordil), söömisel,
riietumisel, abistab hooldus- ja tervishoiu abivahendite kasutamisel ja majapidamistöödes.
Isiklik abistaja võib aidata näiteks ratastoolis
liikumispuudega inimest tööl käimisel.
Koduhooldusteenus on mõeldud hooldust
vajava inimese abistamiseks kodu ja isikliku
eluga seotud toimingute sooritamisel ja sel moel
kindlustades talle toimetuleku harjumuspärases turvalises keskkonnas. Koduabi tähendab

kõige sagedamini toiduainete, tööstuskaupade,
ravimite või valmistoidu ostmist ja kojutoomist,
abistamist kütmisel, kodu koristamisel, riiete
pesemisel ning toidu valmistamisel.
Päevahoiuteenus on mõeldud täisealistele,
kelle tööealine pereliige ei saa töötamise tõttu
tagada vajalikku hooldust kodus. Päevahoius viibib inimene teiste seltsis, ta on valvatud ja hooldatud ning saab koos tegevusjuhendajaga teha
süüa, meisterdada, nuputada ja jalutamas käia.
Teenused on mõeldud ka nendele töötavatele
pereliikmetele, kes ei saa pereliiget hooldada
seetõttu, et töö- ja elukoht on üksteisest kaugel. Näiteks inimesele, kelle vanem elab Valga
vallas, kuid ise elab ja käib tööl Tallinnas ega
saa seetõttu oma vanemat töölt ära tulemata või
puhkust võtmata vajalikul määral hooldada.
Projekti raames saab pakkuda teenuseid
pikaajaliselt või miks mitte ka vaid mõnel keerukamal perioodil, näiteks haigusest taastumise
ajal. Iga inimene on erinev ning teenuse kestvus
ja maht lepitakse kokku vastavalt vajadusele.
Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda

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

kohaliku omavalituse sotsiaaltööspetsialisti
poole, kes siis hindab täpsemalt teenuse vajadust, selle osutamise algus( ja lõpu)-aega ning
mahtu. Teenuseid saab taotleda ka mõnes
teises omavalitsuses elav inimene, kelle hooldust vajav lähedane elab Valga vallas. Projekti
raames on teenus kasusaajale tasuta, selle eest
maksab Euroopa Liit.
Projekti eelarve on kokku 431 720 eurot,
sellest 107 930 omaosalusena ja 323 790 eurot
toetusena SA Innove poolt EL meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”
raames. Projektiga on kavas tugiteenuseid osutada 250 inimesele.
Projekti tegevused kestavad 2020. aasta
novembri lõpuni, kuid vajadust mööda osutatakse teenuseid ka pärast projekti lõppemist.

Anu Viltrop
projektijuht

annab välja Valga Vallavalitsus
Toimetus:
Küljendus, kujundus,
766 9902
teostus:
või
OÜ Kuldne Lammas
5307 4109
Trükk:AS Kroonpress
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Algas Valga-Valka ühise
linnasüdame rajamine
Möödunud aasta lõpus sai alguse Valga-Valka
ühise linnasüdame rajamine. Ettevalmistavad
tööd on tänaseks lõppenud ning tõsisem ehitus
läheb lahti kevadel.
Edukas hange
Detsembri alguses allkirjastati pidulikult Valga
raekojas Valga-Valka kaksiklinna keskuse
arendamise projektiga kavandatud ehitutööde
leping Valga Vallavalitsuse, Valka Kihelkonnaduuma ning töövõtja AS TREV-2 Grupi poolt.
Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul möödus hanke läbiviimine edukalt. „Hea meel on
tõdeda, et hange on läbi viidud ning töödega
saab üsna pea pihta hakata. Läbirääkimisi
oleme pidanud juba ka ajakava teemadel ning
plaan on ehitustöödega alustada tuleva kevade
alguses, niipea kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Läti poolel loodetakse esmaste töödega
alustada siiski juba varem,” rääkis Lepik.
Nii alustatigi juba detsembri teises pooles
Valkas lammutustöödega, et ala kevadel algavaks ehitustegevuseks ette valmistada. Lammutamisele kuulusid nii vana turuhoone ja
sellega seotud konstruktsioonid kui piiripunkt.
Uued võimalused linnaelanikele
Kaksiklinna ühise linnasüdame arendusprojektiga uuendatakse ning arendatakse
ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist

kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua
hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd on suuremahulised ning hõlmavad endas muu hulgas
Valka keskväljaku ehitamist ning jalakäijate
tänavate loomist, mis ühendaks Valga ja Valka
linna keskväljakuid. Jalakäijate tänav ühendab
kahte visuaalset ja sümboolset maamärki ¬Eesti poolel Jaani ja Läti poolel Lugaži Evangeelset Luterlikku kirikut. Ehitustööde käigus
rajatakse ka kergliiklusteed Konnaoja kallastele ning Konnaoja mugavamaks ületamiseks
rajatakse jalakäijate sild. Tööde käigus uuendatakse tänavakatted, vahetatakse välja ja rajatakse uued trassid, muudetakse haljastust ning
linnaruumi lisatakse uusi kujunduselemente
ja linnamööblit. Samuti korrastatakse Ramsi
vesiveski ümbrus ning luuake uusi võimalusi
vaba aja veetmiseks sh skatepark Ramsi vesiveski lähedusse. Nii loodav keskväljak Valka
kui ka jalakäijate tänav peaks soodustama väikeettevõtete arengut ja edendama igapäevaelu
tagasipöördumist ajaloolisse kesklinna. Ehitustööde planeeritud kestvus on 9 kuud.
Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti
kogumaksumuseks on 5 303 109,34 eurot.
Valga Vallavalitsuse eelarve antud projektis on 2 118 766,33 eurot (sh 1 938 592 eurot
ehitustööde teostamine), millest Eesti-Läti

Detailplaneeringu
eelnõu
avalikustamine
Valga Vallavalitsus annab teada, et on valminud Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle
lähiala detailplaneering. Planeeringuala sees
on terviklikult Viljandi tn 82c ja Viljandi tn
82d krundid ning osaliselt Viljandi tn 82 ja 6
Valga-Uulu tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha. Planeeringuala asub Valga linna
Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusalal, Valga linna
ja Jaanikese küla piiril, Eesti-Läti riigipiiri
vahetus läheduses.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
määrata Viljandi tn 82c krundile kasutamise
sihtotstarbeks tootmishoone maa (tegemist
peab olema võimaliku kahjuliku mõjuta tootmishoone maaga), millele on vajadusel juurde
lubatud kõrvalkasutusena 25% ulatuses ärimaa. Krundile on lubatud püstitada kuni 5
hoonet, mille hoonete suurim lubatud ehitisealune pind kokku on 6500 m2 ja suurim
lubatud kõrgus 14 m. Krundi Viljandi tn 82d
ehitusõigus on alajaama toimimiseks vajalik
(elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise
maa, 1 hoone krundil, maksimaalne ehitisealune pind 48 m2 ja kõrgus 5 m). Viljandi tn
82 krundile määratakse Viljandi tn 82c krundi
juurdepääsutee asukoht. See saab olema ka olulisemaks olemasoleva olukorra muudatuseks
väljakujunenud keskkonnas.

programmi toetus on 1 488 710,4 ning Valga
Vallavalitsuse omafinantseering ligikaudu
630 000 eurot. Valka Kihelkonnaduuma eelarve projekti on 3 184 343,01 eurot (sh 2 977
308 eurot ehitustööde teostamine), millest Eesti-Läti programmi toetus on 1 511 289,19 eurot
ning Läti riigieelarveline toetus 88,899.36
eurot. Eesti-Läti programm toetab projekti
ligikaudu 3 mln euroga.
See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle
eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Ostan vanemat
eesti kunsti.
Sobivusel
maksan ausat hinda.
53416769 või
info.lercon@gmail.com

Põim Kama
kommunikatsioonijuht

www.kino.valga.ee

Detailplaneering sisaldab Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut Kelli oja
ehituskeeluvööndi vähendamiseks kahekümne
viielt (25) meetrilt kümnele (10) meetrile. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik juurdepääsutee ja Viljandi tn 82c krundi ehitusõiguse realiseerimiseks. Eeldatavalt ei kaasne
detailplaneeringu elluviimisega olulisi mõjusid
majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele
keskkonnale. Mõjud looduskeskkonnale on
kaalutletud detailplaneeringu seletuskirjas ja
puudutavad Kelli oja kalda kaitse eesmärke.
Detailplaneeringu eskiis on avalikustatud
alates 15.01.2020 (30 päeva jooksul) Valga Vallavalitsuse 1. korruse stendil ja Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238.
Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja
selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.
Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203
Valgamaa.

Lenna Hingla
planeeringute juhtivspetsialist
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Leiad meid ka
Facebookis!

AIA - JA METSATEHNIKA MÜÜK | HOOLDUS | RENT

UUEL AASTAL UUE HOOGA!

.

Mootorsaag MS 261

Mootorsaag CS-420ES, ECHO

629,00 €

299,00 €
369,00 €

729,00 €

Vihmariiete komplekt
Stihl Raintec
s-xxl

Akuoksasaag GTA 26
UUS
TOO
D

E!

REKLAAMI KUULUTUS → AJALEHT „TÕRVA TEATAJA“

180,00 €

Kellele?

149,00 €

Egon Ilisson

179,00
205,00 €VÄIKETEHNIKA
Helme Kihelkonnaleht
REMONT
JA €
HOOLDUSESSE

53736992
HOOLDUS!
Pakkumised kehtivad veebruari
lõpuni või kuni kaupa jätkub!
kuldne@kuldne.com

ON OODATUD VEEL:

ÄRA OOTA KEVADENI,
Tere,
TOO OMA ARMAS KODUABILINE
HOOLDUSESSE JUBA TÄNA!
VÕI KÜSI NÕU
VANA
Soovime
andaVÄLJAVAHETAMISEKS.
kuulutuse ajalehte „TÕRVA TEATAJA“ kolmeks kuuks.

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!

48X52 mm

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!

HELISTA!

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

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

Tegin kuulutuse šablooni ära. Kas selline sobiks?
Tellija andmed: Stone and Crystal OÜ, Ehitajate 7-48, 70101 Viiratsi alevik, Viljandi vald.
Metsakeskus.ee

Tervitades,
Ostame
kasvavat metsa, põllumaad
Julia
Järveküla
ja metsakinnistuid hinnaga

kuni 10 000 eurot/ha.
jarvekuladesign@gmail.com
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
+372 569 094 60, 567 514 68
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

OÜ ESTEST PR

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