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Valga vabastamise
100. aastapäeva märgib
Wabaduse saabumine
Meenut a ma k s 10 0 a a st a möödu m ist
Eesti Vabadussõjast, asub 4. jaanuarist 2019
mööda omaaegset lahingutegevuse marsruuti
teele Vabadussõja soomusrongist inspireeritud
näidis nimega nr 7 „Wabadus“. Jaanuaril lõpus
peatub soomusrong huvilistele uudistamiseks
Sangaste ja Valga raudteejaamades.
Mälestatakse Paju lahingus
võidelnuid
31. jaanuaril tähistatakse 100 aasta möödumist Paju lahingust ning päev hiljem aset leidnud Valga vabastamisest. Paju mõisa all aset
leidnud lahing oli Vabadussõja oluline pöördepunkt, millega otsustati Valga linna ja selle
olulise raudteesõlme võitmine Eesti vägede
kätte. Lisaks Eesti rahvaväe Tartu-Valga grupile andsid lahingus olulise panuse ka vaprad
võitlejad Soome Põhja Poegade rügemendist,
kes kandsid lahingus suuri kaotusi. Asevallavanem Kalmer Sarve sõnul ei saa Paju lahingu
ja Valga vabastamise tähtsust alahinnata.
„Valga kui üliolulise raudteesõlme vabasta-

mise järgselt kandus kogu sõjategevus Eesti
piiridest välja. Vastane püüdis järgnevad neli
kuud Valgat iga hinna eest tagasi saada, kuid
tulemusteta. Valga oli väga tähtsaks kohaks
sõjategevuse jätkuks Landeswehri vastu ja
soomusrongide olulise baasina,” selgitas
Sarv, kelle hinnangul on soomusrongi Wabadus saabumine Valka nende sajandi taguste
sündmuste väärikaks sümboliks.
Pidulik mälestuspäev saab alguse Valgas
küünalde ja lillede asetamisega Metsa tänava
Vabadussõja ausamba, Valga Vabadussõja
ausamba ning Põhja Poegade mälestusmärgi
juurde Paju mõisas. Seejärel peetakse Valga Jaani
kiriku juures mälestusjumalateenistus langenutele. Keskpäeval algab mälestustseremoonia
Paju monumendi juures, kus vabaduse eest võidelnute mälestuseks kõneleb ka Eesti Vabariigi
president Kersti Kaljulaid. Pärastlõunal kogunetakse Valga raudteejaama, kus tervitatakse soomusrong Wabaduse saabumist ning tähistatakse
sajandi möödumist Valga vabastamisest.

Vabadussõja soomusrong Valgas.

ValgaVallavalitsus ja Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni esindajad Tapa depoos
Wabadusega tutvumas.

Valga jaamas tervitatakse
soomusrongi Wabadus
Aastatel 1918–1920 toimunud Eesti Vabadussõja võitmisel ja Eesti riigi iseseisvuse
kehtestamisel mängisid olulist rolli soomusrongid. Nüüd, 100 aastat hiljem, on Eesti
Sõjamuuseum valmis ehitanud tollasest
soomusrongist inspireeritud näidise, mis
sai nimeks soomusrong nr 7 „Wabadus“. Kui
Vabadussõjas oli soomusrongi roll kanda
lahingmoona ja sõdureid, siis näidisrongist
Wabadus leiab Vabadussõda, soomusronge
ja selle kangelasi tutvustava näituse, suurtüki-, kuulipilduja-, dessant- ja sanitaarvaguni ning katteplatvormil asuva soomusauto Estonia.
Valgas tervitatakse Wabadust ajaloolise
lavastusega soomusrongi saabumisest ja
enamlaste taandumisest. Kõigil huvilistel
on võimalik giidide saatel soomusrongi ja
soomusauto Estoniaga lähemalt tutvust
teha. Rahvale pakutakse sõdurisuppi, tuju

tõstab Eesti Kaitseväe orkestri esinemine
ning ilutulestik. Ürituse raames avatakse
Valga jaamahoones raudteele pühendatud
muuseumituba ning Vabadussõja - aineline
näitus. Hiljem saab sealsamas vaadata filmi
„Nimed marmortahvlil“.
Soomusrong nr 7 „Wabadus“ näidis teeb
oma ajaloolisel teekonnal alates 4. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2019 Kehrast Valgani palju peatusi, kus saab rongiga tutvuda
ning saada osa tasuta kontsertidest ja Vabadussõja näidislahingutest. Soomusrong nr
7 «Wabadus» on valminud Eesti Vabariik
100 korraldustoimkonna, Sõjamuuseumi ja
Operaili koostöös. Soomusrongi ja -auto liikumisse Wabaduse teekonnal annavad oma
panuse Eesti Raudtee, Kaitseliit ja kohalikud
omavalitsused.

Põim Kama
kommunikatsioonijuht

VALITSUSE VEERG

VOLIKOGU VEERG
Valga Vallavolikogu istung toimus 14. 12.
2018 Valga raekojas. Istungil otsustati:
Kinnitada:
• reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks Valga vallas. Määrusega kehtestatakse reklaamimaks, maksustamismäärad ja piirkonnad, tuuakse välja
reklaami paigaldamise tingimused ja
näidatakse ära, millisel juhul ei pea
taotlema paigaldusluba, määratakse ära
reklaam, mis ei kuulu maksustamisele;
• Valga valla kaevetööde eeskiri, mis
määrab kindlaks kaevetööde korra
Valga linna ja valla haldusterritooriumil. Määrusega on kehtestatud kaevetööde tegija kohustused nt kaeveala
tähistamine, avariitööd, haljastuse
kaitse, tehnovõrkude kaitse, haljastustööde tegemise aeg jne;
• Valga valla ametiasutuste struktuur ja
teenistuskohtade koosseis alates aastast
2019;
• Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava perioodiks 01.01.2019-31.12.2019.
Kehtestada 2019. aasta maamaksu määraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast
aastas. Kehtestada põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2
protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Garanteerida omafinantseering summas
107 930 eurot projekti „Tööturul osalemist
toetavate hoolekandeteenuste arendamine
Valga vallas“ elluviimiseks perioodil
03.09.2018−31.08.2020.
Võõrandada Võru tn 78a kinnistu Valgas
pindalaga 6 336 m2 otsustuskorras 14 000
euro eest ACLIMA Baltic Aktsiaseltsile. Kinnistu ostu eesmärgiks on firma laiendamine.
Anda AS Valga Veele otsustuskorras tasuta
kasutada vallale kuuluv veemajandusega
seotud vara Harglas, Tahevas, Tsirguliinas,
Laatres, Soorus ja Tagulas.
Volikolikogus läbis esimese lugemise
Valga valla 2019. aasta eelarve. Eelarve
kogumahuks on kavandatud 21 642 542
eurot. Valga valla prioriteedid 2019. aastal on järgmised: ühinenud omavalitsuste
asutuste asjaajamise ja kordade järkjärguline ühtlustamise jätkamine, Euroopa
Liidu 2014-2020 perioodi toetusmeetmete
kasutamiseks projektide kirjutamine, alustatud projektide elluviimine, valla tasakaalustatud areng ja säästlik majandamine.
Valga valla 2019. aasta eelarve on koostatud silmas pidades säästvat majandamist.
Kõikides valdkondades on tegevuskulude
planeerimisel arvestatud võimalikke kokkuhoiu momente. Samas on püütud erinevate piirkondade kulusid võimaluste
piires ühtlustada. Täpsem investeeringute
eelarve objektide lõikes koos katteallikatega võetakse vastu 2019. aastal peale 2018.
aasta kokkuvõtete tegemist.
Järgmine Valga Vallavolikogu
istung toimub 1. veebruaril 2019.
Valga Vallavolikogu kantselei
Kesk tn 11
Valga 68203
E-post: kantselei@volikogu.valga.ee
Telefon: 766 1553, 529 0353

Valga Vallavalitsus pidas 2018. aasta
detsembrikuus neli istungit. Nendel ja
02.01.2019 toimunud istungil otsustati muuhulgas:

Õnnitleme
jaanuarikuu eakaid
juubilare!
80. sünnipäeva tähistavad
Ludmilla Jamkovaja
Anna Novitskaja
Ljudmila Solodjannikova
Maire Ülper
Grigori Žovtõi
Anna Avraleva
Vera Amelkina
Leonard Sarapuu
Stepan Vasilyuk
Nadežda Võšinskaja
Asta Nigur
Oleg Lepman
Aino Tamberg
Galina Zapavalova
Enela Jaakson
Nadezda Borovskaya
Tatjana Kudrjavtseva
Urva Demant
Vaike Anier
Ene Mägi
Margarita Kesvatera
Elvu-Atsi Ool
Olev Ventsli
85. sünnipäeva tähistavad
Väino-Tõeleid Norden
Ilmar Daniel
Vello Tamm
Raissa Tšumak
Silvia Sale
Linda Kaas
Harald-Aleksander Karlson
90. sünnipäeva tähistavad
Jekaterina Luuga
Johan Kärson
Ivan Semenjako
Maria Sulemina
95. sünnipäeva tähistavad
Elmo-Valdeko Toop
Asta Vernik
Õie-Elfriede Lääts
96. sünnipäeva tähistab
Lehte Leesik
97. sünnipäeva tähistavad
Paula Luhamaa
Maria Salusaar
99. sünnipäeva tähistab
Helmi Tammi

Eraldada:
• üheksale kogukonna arendamisega tegelevale mittetulundusühendusele projektitoetusi kogusummas 6293, 99 eurot;
• kahekümnele kultuurivaldkonna mittetulundusühingule projektitoetusi
kogusummas 14 415 eurot;
• huvihariduse ja huvitegevuse toetust
kogusummas 65 099 eurot, millega sai
rahastuse 23 projekti;
• spordiürituste korraldustoetust kolmeteistkümnele Valga valla spordiklubile
ning ühele eraisikule kogusummas 2 220
eurot;
• reser v fond ist ja lg pa l li k lubi le FC
WA R R I O R t o e t u s t 9 6 0 e u r o t ;
Tsirguliina rahvamajale helitehnika ostuks
1938 eurot; Tsirguliina Koolile ettenägematute majanduskulude katteks 3886 eurot ja
lasteaed Buratinole tehnilise rikke kõrvaldamiseks 1147 eurot;
• spordi eelarve reservist kahele sportlasele
osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel
kokku 300 eurot;
• projektide omaosalusena EELK Laatre
Püha Laurentsiuse Kogudusele 5000 eurot
oreli restaureerimisprojekti omaosaluse
tasumiseks ja MTÜ Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 800 eurot projekti
"Ennetustegevus ja kogukonnaüritused
kõikjal iga ilmaga" omaosaluse tasumiseks;
• investeeringutena Tsirguliina rahvamajale 2160 eurot Laatre vabaajakeskuse
tuleohutusnõuetega kooskõlla viimiseks;
• noorte omaalgatuslike projektide toetust
summas 350 eurot projektile „Kevadpuhastus sinu paberilasus" ja 261 eurot
projektile „ Eesti suurima ja tuntuima
põgenemismaja loomine Valga linna“;
• kolmeteistkümnele valla spordiklubile pearahasid summas 31 026 eurot.
Kinnitada:
• Karula Hooldemaja kohamaksumuseks
650 eurot kuus;
• 2018. aasta II poolaasta spordiklubide
pearaha suuruseks 10,08 eurot kalendrikuus ühe noore kohta;
• õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus õpilase kohta 2019. aastaks Valga
valla munitsipaalkoolides 1 444,80 eurot
aastas ja ühes kuus 120,40 eurot; Valga
Muusikakoolis 2 392,36 eurot aastas ja

ühes kuus 199,36 eurot;
• Valga valla koolieelse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse
kohta 2019. eelarveaastal 4 398,63 eurot,
ühes kuus 366,55 eurot.
Kehtestada:
• kogukonnateenuste hinnad Valga valla hallatavates asutustes (Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus, Õru Päevakeskus ja Hargla
Maakultuurimaja) alates 1. veebruarist
2019. Kogukonnateenuste hindadeks on
duši kasutamine 1,50 eurot ja pesupesemise
teenus 1 euro masinatäis.
• Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse
poolt osutatava varjupaigateenuse hind
isikutele, kelle registreeritud elukoht on
väljaspool Valga valda. Varjupaigateenuse
hind on 6.50 ööpäeva eest alates teisest
ööpäevast. Isikute eest, kes ei ole võimelised ise teenuse eest maksma, tasub nende
elukohajärgne omavalitsus;
• Valga Lastekodu Kurepesa üürile antavate
ruumide üüri- ja teenuste hinnad.
Moodustada:
2019. aasta Riigikogu valimisteks Valga vallas 6 valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 1, Valga
linn, Valga maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Jaama pst 12, Valga
linn, Valga maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Hargla küla, Valga
vald, Valga maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 - Õru alevik, Valga
vald, Valga maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 - Lüllemäe küla,
Valga vald, Valga maakond.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
korraldavad eelhääletamist valimisjaoskond nr 1; 3, 4, 5 ja 6. Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult
valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Valga valla täpsusega, saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 1.
Valga Vallavalitsus

Puiestee 8, Valga 68203
Tel: 766 9900
E-post: valga@valga.ee

Valga Teataja ilmub senisest mahukamana
Käesolevast aastast hakkab Valga valla infoleht
Valga Teataja ilmuma senise nelja asemel kaheksal leheküljel. Mahukam leht võimaldab lugejateni tuua varasemast enam olulisi uudiseid ja
artikleid valla inimestest, elust ning tegemistest.
Valga Teataja ilmub kord kuus hiljemalt
iga kuu 20. kuupäevaks. Väljaande tiraaž on
10 000 eksemplari, millest 9000 trükitakse
eesti- ja 1000 venekeelsena. Ligi 8000 eestikeelset eksemplari toimetatakse tasuta kõigi
Valga valla füüsiliste ja juriidiliste isikute
postkastidesse. Ülejäänud lehenumbrid lähe-

vad vabalevisse nii valla allasutustesse, teeninduskeskustesse kui ka erinevatesse avalikesse
punktidesse.
Valga Teatajat annab välja Valga Vallavalitsus. Ajaleht võtab vastu kaastöid, mida ootame
hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks e-postiaadressile: teataja@valga.ee. Valiku avaldamisele
kuuluvast materjalist teeb lehe toimetaja.
Uuel aastal saab Valga Teatajasse reklaami
osta loovbüroo Kuldne Lammas kaudu
Kontakt: Egon Ilisson,
e-post: kuldne@kuldne.com; GSM 5373 6992.

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

Valga Teataja 																			
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Valga muusikakool käivitas uuest
aastast muusikatehnoloogia õppe
Valga Muusikakool alustas koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega
muusikatehnoloogia õpetamist. Sellel aastal on õppeaine suunatud muusikakooli vanemate klasside ja gümnaasiumi õpilastele valikainena.
Uus aine annab algteadmised
elektroonilise muusikaga
tegelemiseks
„Alustasime koos Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna helitehnoloogia õppekava arendajatega ettevalmistustöödega juba
möödunud kevadel. Nemad aitasid meil välja
töötada ka õppekava. Sel aastal pakume muusikatehnoloogia õpet valikainena Valga Gümnaasiumi õpilastele ning uuest õppeaastast ka
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppuritele. Valikaine tundide läbiviimiseks on ettevalmistuse
saanud kaks meie kooli töötajat: õpetaja Piret
Veevo ning heli- ja infotehnoloog Andris Niklavićs. Koolis käis detsembrikuus ka Viljandi
Kultuuriakadeemia helitehnoloog-assistent
Mihkel Pajupuu, kes õpetajatele näpunäiteid
ja õpetusi jagas,“ rääkis Valga Muusikakooli
direktor Tiia Parmo.
Muusikatehnoloogia õpetamine käivitus
Valga Muusikakoolis Teadus- ja Haridusministeeriumi programmi Varaait toetusel. „Muusikatehnoloogia õpetamise eesmärgiks on tekitada noortes huvi elektronmuusika vastu ning
anda neile algteadmised ja -oskused iseseisvaks
muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks
süvendatud õppeks,“ sõnas õpetaja Piret Veevo.
Näitleja kinkis harmooniumi
Uut on ka pärimusmuusika suunal - kandleõppele lisandus kaks aastat tagasi lõõtsaning käesolevast õppeaastast viiuliõpe, mida

eesmärgiga toetada õpilaste orienteerumist
kaunite kunstide arengus läbi aja.

õpetab sellel õppeaastal Valga Muusikakooli
tööle asunud õpetaja Meelika Hainsoo. „Eelmise aasta lõpus saime rõõmustava uudise
osaliseks - Jan Uuspõld kinkis meie koolile
harmooniumi. Pärimusmuusikas on oluline
osa laulul ja harmoonium saatepillina on selleks väga sobiv. Uus pill leiab rakendust ka
lisapillina oreliõppes. Tulevikus mõtleme

kindlasti ka pärimuslike puhkpillide õpetamisele,“ nentis koolijuht.
Toredaks uudiseks on seegi, et koostöös
Valka Kunstikooliga valmib kevadeks muusikateoreetiliste ainete klassi seinale uus
õppevahend - ajatelg, mille kunstikooli õpilased valmistavad lõputööna. Nende juhendajaks on Jüri Freiman. Õppevahend luuakse

Kool pakub mitmekülgseid
õppevõimalusi
Toetamaks piirkonna iga muusikahuvilise
õpinguid soovikohasel suunal (klassikaline,
rütmi- või pärimusmuusika) võimalikult
sobivas vormis ja viisil, avas Valga Muusikakool eelmise aasta sügisel õppegrupid
Lüllemäe Põhikoolis. Kokku õpib nendes
14 last. „Solfedžotunnid on kohapeal ning
puhkpilliõpilased saavad ka oma erialatunnid Lüllemäel. Teiste erialade õpilased käivad pillitundides Valgas,“ selgitas õppejuhi
kohusetäitja Merike Pauskar.
Hariduse vallas on oluliseks teemaks
õppeainete lõimimine, nii ka Valga Muusikakoolis. Valga Muusikakooli lõpuklassi
õpilaste muusikaloo aine sisuks kevadsemestril on põhipilli lõpukava muusikapalade
analüüs. Töö eesmärgiks on aastate jooksul
muusikakoolis õpitu rakendamine, erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste
sidumine. Analüüs vormistatakse kirjaliku
tööna, mille juhend on välja töötatud koostöös Valga Põhikooliga, silmas pidades võimalust see edasi arendada põhikooli loovtööks.
Sirje Lemmik
meediaspetsialist

Käes on vinge kultuuriaasta!
Hiljuti muutus taas aastanumber. Iseenesest
oleme sellega harjunud, kuid siiski loodame
ja ootame, et uus tuleks parem ja huvitavam.
Praktika ja kogemused viitavad, et lootus ja
ootus vajavad reaalseid tegevusi. Teod baseeruvad aga ideedele, meeskonnale ning juhtimisele. Pole ideid, pole uudsust. Pole meeskonda,
pole teostajaid. Pole juhti, pole meeskonna
sihikindalt ja motiveeritud tegevust. Kõik
komponendid on võrdselt olulised.
Kuigi 2018. aasta tegevused koondusid EV
100 tähe alla, siis pidu kestab veel. Juubelisündmused kestavad ka kogu 2019. aasta esimese
kvartali. Alanud aasta kujuneb rõõmsaks,
värviliseks, eripalgeliseks ja huvitavaks. Kõige
muu kõrval kujundab seda kultuur, mille kaasabil kujuneb ja kinnistub identiteet, paikkonna
maine ja muud olulised faktorid.
Ikka ja jälle küsitakse, kuidas on haldusreform mõjutanud ühte või teist eluvaldkonda? Et
sellele küsimusele lõplikku vastust anda, peame
läbima terve perioodi – nelja- aastase tsükli. Aga
esmased kogemused ja tulemused on olemas
ning need on positiivsed. Tore ja märkimisväärne on see, et Valga valla kultuurivaldkonna
meeskond on suurenenud, misläbi saame jagada
kogemusi, leida ühiselt uusi väljakutseid ja planeerida tegevusi suuremal territooriumil.

Valga kultuurikeskuse direktor Ülle Juht.

Valdkonna kõige tähtsam ülesanne on
tagada täna ja ka tulevikus kohapealsete seltsimajade, rahvamajade, kultuurimajade olemasolu ja tegevus. On ülioluline, et piirkondade
elanikele oleks tagatud vähemalt eelnevaga
samaväärne ja kvaliteetne teenus. Arvestama
peab kõikide vanuserühmadega. Laste ja

noorte huvitegevuse võimalused ja nende tase
peab olema tagatud nii linnas kui maal. Valga
valla kultuurikorraldajate ja huviringide õpetajate kompetents ja kogemused on täna tasemel,
mis tagab huvitava ja professionaalse tegevuse
ning võime valdkonda veelgi arendada.
On siiralt hea meel, et oma töö ja tegemistega suudame pakkuda mitmekesist ja kvaliteetset kultuuriteenust kogu aasta vältel. Hing
rõõmustab ka selle üle, et oleme arvestatavad
partnerid tuuride korraldamisel ja teatrikavade koostamisel. On saavutatud usaldus ja
teadmine, et meile saab kindel olla. Kogu korraldatu on kvaliteetne ja ootustele vastav. See
on oluline tunnustus, kui esinejad nimetavad
meie backstage´i tuuri parimaks, tunnustades
nii meeskonda, tehnilist taset kui valmisolekut.
Käesoleval aastal oleme planeerinud jätkata
hästitoimivate traditsiooniliste sündmustega,
nagu näiteks Piirilaat, Liivimaa laat, Mihklilaat, Inglilaat, kunstikuu, huviringide kevad
– ja talvekontsert, Jõekääru kontsert, Muinastulede öö, Lauluragin, teemaõhtu Naiste ÖÖ,
aastalõpupidu, kohvikutepäev, Tere kool, huvitegevusmess jpt. Aga kindlasti lisavad värvi ja
emotsiooni uued algatused. Näiteks juulis toimuv suveetenduste sari “Piir peal”, kus antakse
8 põhietendust ja 7 lisaetendust.

Eelmisel aastal valminud keskväljak lõi
suurepärase võimaluse vägevate sündmuste
korraldamiseks. Seda tõestas juba avafestival
„Augustitähed 2018”, kus astusid üles unustamatu DAGAMBA, armastatud Annely Peebo
koos Oliver Kuusikuga jpt. Kõige olulisem
on siiski see, et rahvas on keskväljaku omaks
võtnud. Tänan südamest publikut, kes vahetu
suhtluse ja ägeda energiaga loob positiivse
sünergia. Aitäh teile!
Kultuurikeskuse juhina pean oluliseks osalemist erinevates koostöövõrgustikes. Olgu
need siis Eesti-sisesed või rahvusvahelised.
Sama oluline, kui pakkuda elamusi kohalikele, on seda pakkuda ka piiriüleselt. Oskus
ennast „müüa” on vajalik. Kultuur on piirideta! Suhtlemine ja suhtumine on edu kolm
võlusõna. Oskus ja tahe märgata, õppida ning
kogemusi jagada on kulda väärt. Meil on tugev
tahe, uudsed ideed, motiveeritud ja kompetentne meeskond, seega on meil olemas kõik,
et tagada vägev aasta pungil imelist ja nauditavat kultuuri.
Olge meiega!
Ülle Juht
Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse
direktor
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Eesti Punase Risti 100.
sünnipäevale elatakse
kaasa ka Valgamaal

Kaevetöödest
Valga vallas

Eesti Punane Rist tähistab veebruaris 100. sünnipäeva. Selle raames tutvustavad organisatsiooni väärikat
ajalugu ning tänaseid tegemisi Valgamaa Punase Risti Seltsi esindajad.

Eesti Punane Rist panustas riigi
iseseisvumisse
Eesti Punane Rist loodi Vabadussõja heitluses
ja andis kaaluka panuse Eesti Vabariigi iseolemise kindlustamisse. Organisatsiooni loojaks
oli sanitaarkindral Hans Leesment, kes koostas ka EPR-i põhikirja, mis allkirjastati 24
02.1919 Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. Koostöös Ameerika Punase Ristiga saadi rahalist
ja toiduabi, haiglatele sidumismaterjale, vooditarvikuid ja ravimeid. Tegeleti tüüfuse ja
muude nakkushaiguste ravimisega. Koostöös
sõjaväe tervishoiuasutustega loodi desinfektsiooni lendsalku, samuti sanitaar-, sauna- ja
desinfektsiooni rongid ning muretseti desinfektsioonivahendeid. Tsiviilinimeste, sõjavangide ja sõjaväelaste eest hoolitsemiseks
vajas Punane Rist lisapersonali. Selleks avati
Tallinnas halastusõdede kool. 1920. aastal
saadeti Venemaale Eesti kodanike abistamiseks toidu- ja riideabi ning korraldati arstiabi.
Vahendite kogumiseks saadi valitsuselt luba
ülemaailmseks korjanduseks ja pöörduti üleskutsega rahva poole annetuste kogumiseks.
Kogu tegevuse kohta on kogutud materjale

arhiividest ning 2009. aastal anti välja kogumik „Eesti Punane Rist 90“.
Nõukogude okupatsiooni ajal oli ENSV
Punane Rist vaid üleliidulise organisatsiooni
kohalik osakond. Rahvusvahelise Punase Risti
liikumise põhimõtetest siis ei räägitud. Tegutseti tsiviilkaitse ja tervishoiuasutuste koosseisus. Kui algasid pöördumatud protsessid
Eesti ühiskonnas, kadus ENSV Punane Rist
koos nõukogude korraga märkamatult olematusse. ENSV Punase Risti Seltsi volitused loeti
lõppenuks 1. jaanuaril 1992. Juba 1991. aastal
taas tegevust alustanud Eesti Punase Ristil olid
järjepidevalt jätkamiseks suhteliselt head tingimused. Aluseks võeti Eesti Vabariigi aegne
Punase Risti põhikiri. Tegevuse alusaadeteks
said inimlikkus, võrdsus, erapooletus, sõltumatus, vabatahtlikkus, ainsus, ülemaailmsus.
Sellest lähtusidki kohalikud seltsid, kus seisis ees igapäevane töö. Juba 1859. aastast, mil
Henry Dunant`i poolt algatati rahvusvaheline
Punase Risti/Punase Poolkuu liikumine on
tegevuse põhialuseks olnud vabatahtlikkus.
Valgamaa selts taasloodi
kodanikualgatuse korras
EPR Valgamaa Selts taasloodi 17. veebruaril
1992 dr Peeter Rahu eestvedamisel. Selleks oli
Valga Polikliiniku saali kokku tulnud 27 seltsi
liiget, kellele tutvustati Eesti Punase Risti põhikirja. Kohtumisel valiti kuueliikmeline juhatus,
mille esimeheks dr Feliks Rõivassepp ning kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Sekretärina on
alates 1980. aastast töötanud Aina Pääro.

Seltsi tänaseks 27-aastase tegevuse võib
kokku võtta koondsõnadega – järjepidevus ja
areng. Oleme saavutanud hea koostöö kohalike omavalitsuste, asutuste ja paljude tegusate
organisatsioonidega. Järgides EPR-i põhikirjalist tegevust, on moodustunud koolitatud
vabatahtlike aktiiv, kuhu kuuluvad toredad
inimesed paljudest eluvaldkondadest. Märkimisväärne roll on 2002. aastal loodud EPR
Valga esmaabi rühmal. Seda nimetame „õnnetuseks valmisoleku rühmaks“, kes praktiseerivad oskuste arendamiseks esmaabi andjatena
rahvaüritustel. Vabatahtlike noorte rühm,
kuhu kuuluvad õpilased alates 13-eluaastast,
tegeleb peamiselt noorte tervisekäitumise, sõbrategevuse, heategevusloteriide ja esmaabi õpetamisega. Meie prioriteet on elanikkonna koolitamine õnnetuste ennetamiseks ja esmaabi
andmiseks. Kursusi viiakse läbi EPR esmaabikoolituse programmide alusel ja meditsiinitöötajatest õpetajate abiga. Oleme abiks kohalikele omavalitsustele riskirühmade heaolu
parendamisel. Tähtsaks peame laste koolihariduse alustamiseks koolitarvetega varustamist,
hügieenivahendite olemasolu ja toiduabi.
24. veebruaril täitub EPR-l 100 aastat. Tutvustame nii organisatsiooni ajalugu kui EPR
Valgamaa Seltsi tegevust laialdasemalt Valga
Muuseumis 9. veebruarist – 3. märtsini. EPR
Valgamaa Seltsi juhatus soovib kõigile vabatahtlikele ilusat Eesti Punase Risti juubeliaastat!

Terviseamet teatas ühe Valga
perearstinimistu sulgemisest
Patsiendid määratakse ümberkaudsete Valga maakonna perearstide
nimistutesse. Avaldame Terviseameti teadaande täismahus.
Lugupeetud Luule Tampere nimistu
N0730 patsiendid (endine Külli
Laugesaare nimistu)!
Terviseamet annab teada, et dr Luule Tampere
ei tööta alates 1. jaanuarist 2019 nimistu N0730
(endine Külli Laugesaare nimistu) ajutise asendajana. Kahjuks on Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise
asendaja leidmine ebaõnnestus. Selleks, et tagada
Teile perearstiabi ka edaspidi, määrab Terviseamet alates 1. jaanuarist 2019 antud nimistu
patsiendid ümberkaudsetesse Valga maakonna
perearstide nimistutesse. Soovi korral on Teil
võimalik hiljem perearsti vahetada. Juhul, kui
Te olete juba detsembrikuu jooksul teinud avalduse uue perearsti nimistusse registreerimiseks,
siis võib juhtuda, et Teid siiski määratakse mõne
teise perearsti nimistusse. Sellest olenemata on

Teil hiljem võimalus perearsti vahetada.
Infot selle kohta, millise perearsti
nimistusse Teid määratakse, saate
Terviseametist:
• Grete Must telefon 7943 571,
e-post grete.must@terviseamet.ee või
• Margit Toop telefon 6509 843,
e-post margit.toop@terviseamet.ee või
• Terviseameti üldtelefon 794 3500
Alates 1. jaanuar 2019 saate ka eesti.ee teabevärava kaudu vaadata, millise perearsti nimistusse
olete määratud.
Kui Teil on küsimusi, siis võtke ühendust
Terviseametiga.
Loodame Teie mõistvale suhtumisele!

Alates 2019. aastast hakkas Valga linnas
ja vallas kehtima ühtne kaevetööde eeskiri. Sellega määratakse kindlaks kaevetööde kord, mis on kohustuslik kõigile
kaevetööde teostajatele. Kaevetöödeks
loetakse üldiselt sügavamal kui 30 cm
maapinnast teostatavad tööd, samuti
tööd, mille käigus rikutakse tee- või
pinnakate või mille käigus muudetakse
maapinna kõrgust enam kui 20 cm, lisaks
tööd, mis on seotud puude ja põõsaste
istutamisega või väljajuurimisega. Neile
tegevustele kehtivad kaevetööde nõuded
juhul, kui töid teostatakse väljaspool isikule või ettevõttele kuuluvat kinnistut.
Samuti siis, kui tegemist on kinnistult
väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega
ühendatud tehnorajatiste püstitamise,
hooldamise või remondiga. Eeskirja ei
rakendata kalmistutel või maa-aladel,
kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnovõrkude ja -rajatiste
püstitamisel või remonttöödel. Määrusega on täpsemalt reguleeritud kaevetööde tegija kohustused, nagu kaeveala
tähistamine, avariitööd, haljastuse ja
tehnovõrkude kaitse ja haljastustööde
tegemise aeg.
Kaevetöid võib teha kaeveloa alusel,
millega määratakse tööde tingimused
ja tähtaeg. Kaeveloa taotleb kaevamisest
huvitatud isik või kaevetöö tegija. Taotlejal tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane kaeveloa taotlus; ehitusprojekt (kui
kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega,
mille puhul ehitusprojekt on nõutav)
ning kaeveala plaan.
Kaevetööde eeskirjaga saab tutvuda
Valga valla kodulehel www.valga.ee. Sealsamas on kättesaadav ka kaeveloa taotlus.

Aina Pääro
Sekretär

Valga vallavalitsus ootab kandidaate
Valga aastaringi tunnustusele
Valga Vallavalitsus ootab 20. jaanuariks
ettepanekuid, keda tunnustada tänavu
Valga aastaringi auhinnaga. Aastaringiga
tunnustatakse möödunud aasta jooksul
oma tegevusega silma paistnud, teistele
eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele, kollektiividele või
algatustele.
Asevallavanem Kalmer Sarve sõnul
soovitakse tunnustamisega esile tõsta inimesi, kes on ühel või teisel moel panustanud valla arengusse „Soovime avaldada
austust ja tänu kõigile neile, kelle tegevus
on toetanud meie piirkonna heaolu. Märkame enese ümber häid tegusid, pühendunud inimesi ja kaalukaid saavutusi.
Tunnustamisega väärtustame ja tõstame
esile erilisi panuseid meie ühise valla ellu,“
selgitas Sarv.
Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi. Ettepa-

nekuid tunnustamiseks võivad teha kõik
isikud, samuti Valga vallas tegutsevad
asutused, organisatsioonid ja ühendused.
Ettepanek tuleks esitada kirjalikult ning
see peaks sisaldama andmeid kandidaadi
kohta, ülevaadet tema tegevusest ja selgitust, miks just seda inimest, organisatsiooni, algatust või tegu tasuks teiste hulgast esile tõsta ja tunnustada.
Valga aastaringi auhinnad antakse üle 21.
veebruaril 2019 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Nominentide nimed ja auhinna
saajad avalikustatakse Valga valla kodulehel
www.valga.ee.
Oma ettepanekud palume saata e-posti
aadressile valga@valga.ee või kirjalikult
Valga Vallavalitsusse (Puiestee 8, Valga)
hiljemalt 20.01.2019.
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Margus Ulst:
Valga haigla suurim pluss on see,
et kõik teenused on ühe katuse all
Olete tänaseks juba paar kuud Valga
haiglat juhtinud. Mis tunne on?
Täitsa huvitav, mulle tundub, et haigla on
kohalikule kogukonnale väga tähtis. Hoone
on suurepärases seisus, kuid mõnda kohta saab
veelgi paremaks teha. Samas näib, et inimesed
võib-olla ei teagi, mis on meie haiglas head.
Tervishoiujuhina, kes äsja haiglasse tööle asus,
torkasid head asjad mulle kohe silma.
Kui võtaksite näiteks ühe kohaliku
inimese käekõrvale ja näitaksite talle
häid asju Valga haiglas, siis mida
nimelt?
Alustaks tippspetsialistidest, arstidest. Näiteks kogenud anestesioloog Sirje Ilumets,
kes koos kirurg Feliks Rõivassepaga on meie
haiglas põlvkondade kaupa inimesi ravinud.
Ilma teeb ka ka noor kirurg Algi Lepasalu,
kes võtab vastu nii Valgas kui Tõrvas. Siis
elupõliste ja kogenud naistearstide plejaad:
dr Erika Kaša, dr Külliki Siilak ja teisedki,
kelle kõrvale on end tublilt sisse seadnud
ämmaemandad. Kindlasti tuleks põigata dr
Maire Reinsalu juhitud taastusraviosakonda,
kus ka kõige hädisemad jalule aidatakse.
Röntgenoloogina võin kinnitada, et haiglas
saab teha korralikke uuringuid, sealhulgas
ka magnetuuringuid ning üsna pea saame
uue röntgeniaparaadi. Räägiksin ja näitaksin
inimesele, kes minuga mööda haiglat jalutab,
et Valga haigla suurim pluss on see, et kõik
teenused on ühes majas ja selles osas läheb asi
veelgi paremaks.

Kas peate silmas käimasolevat
ehitust?
Jah, näitaksin sel poolaastal valmivat esmatasandi tervisekeskust, kus perearstid on ühe
katuse all koos üldhaiglaga. Kui patsient soovib perearstile tulla ja selgub, et tema arst
on hetkel mingil põhjusel ära, siis võtab teda
vastu teine perearst. Selline arstide üksteise
asendamine on inimesele turvaline, säästab
aega ja on mugav. Häid asju on veelgi. Viiksin
valgalase meie tervise- ja hoolduskeskusesse
ja näitaksin kõiki osakondi. Need haaravad
ju kogu inimese eluringi. Samas hoones,
võime seda kutsuda tervisemajaks, on meil
apteek, hambaravi ning abivahendite pood.
Erakorralise meditsiini osakond saab varsti
uue näo ja vastuvõtt muutub paremaks nii
patsiendile kui töötajatele. Meil on korralik
operatsiooniplokk, head kirurgid ja toimiv
intensiivravi, on päevakirurgia ja hulk häid
eriarste.
Kui veel midagi paremaks muuta, siis
mida?
Vaja oleks veel mõningaid eriarste, samuti, et
nad võtaksid vastu mitu korda kuus. Tegeleme
sellega, et saaksime paremini käima südame
ultraheliuuringud, vastu võtma südamearsti,
kopsuarsti, endokrinoloogi. 17. detsembril tegi
Valgas esimese vastuvõtu meditsiinigeneetik
dr Tiia Reimand. Märkimata ei saa jätta haigla
unikaalset positsiooni piirihaiglana. Valga on
valkalastele ju viiskümmend korda lähemal kui
Valmiera.

Meie ühine huvi on noori tegijaid siia tuua.
Valga haiglast võiks kujuneda koht, kus noored meedikud saavad iseseisvalt praktiseerida,
mitte ravimist kaaslase õla tagant vaadata või
ainult haavakonksu hoida, nagu suurhaiglates
sageli juhtub. Kogenud kaardivägi siin haiglas,
nii arstid, õed kui ka hooldustöötajad on võimelised noori välja õpetama - nende kogemus
on põhjalik ja oskus suhelda patsientidega kuldaväärt. Läbirääkimised kliinikumiga käivad
ja ma usun, et noored arstid siia ka jõuavad.
Kes tahab siin elada, saab elada ja kes soovib,
peab saama ka Tartust tööle käia.

Valga haigla juht Margus Ulst.

Tahate tuua siia Valkast ja
kaugemaltki Lätimaalt patsiente?
Jah, detsembris toimus Läti-Eesti sotsiaalministeeriumide koostöökoosolek. Seadusandlikud takistused, mis ei võimaldanud kiirabil
Valkast Valgasse patsiente hospitaliseerida,
tunduvad olevat kõrvaldatud. Teame, millised
võiks olla naabrite ootused, ja vaatame nüüd,
kuidas neid rahuldada. Ka vallavalitsus soovib
Lätiga suuremat koostööd teha.
Vallavalitsuse huvi on küllap seegi,
et kasvõi mõni noorarst leiaks siit
oma elu ja töö?

Olete kõiges nii positiivselt
meelestatud, kas olete Valgamaa
patrioot?
Võib ka nii öelda. Talviti olen tartlane ja suviti
elan Valgamaal. Taastan Käärikul põlistalu,
kus asus tsaariajal Sangaste mõisa karjatall.
Püüan säilitada ja taastada palk- ja maakiviarhitektuuri, mis on Lõuna-Eestile iseloomulik.
Nagu ka kelpkatused, mis eristavad taluhooneid Põhja- ja Lõuna-Eestis. Vanad ehitusmehed kutsuvad seda murtud katusekelpa „karu
tagumikuks“. Kunagi elasid meie talukohas
kõrvu kaks venda, üks oli usin ja teine laisem.
Nagu elus ikka, see vend, kes oli usin, sai rikkaks ja teine, kes oli laisk, selle talust on järel
alusmüür. Leian, et minu kohus on tublima
venna elutööd edasi viia.
Sirje Lemmik
meediaspetsialist

Valga vaimse tervise kabinet
kutsub üles märkama abivajavat last
Valga Haiglas asuvasse laste ja noorukite vaimse
tervise kabinetti on aastas pöördunud keskmiselt üle 150 lapse. Probleemid, millega pöördutakse, on erinevad, kuid kõige sagedamini on
mureks lapse või nooruki käitumisraskused,
arenguga seotud eripärad, õpiraskused, muutused meeleolus või tundeelus. Nõu ja abi saamiseks on pöördutud ka psühhoaktiivsete ainete
kasutamisega seoses, söömisprobleemide tõttu
või psühhosomaatiliste kaebuste olemasolul.
Vaimse tervise kabinet kasvas välja
projektist
Valga Haigla laste ja noorukite vaimse tervise
kabinet alustas tööd 2014. septembris SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste
ja noorukite vaimse tervise keskuse poolt läbiviidud projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ raames.
Käesoleval ajal kuulub see kabinet SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste
ja noorukite vaimse tervise keskuse koosseisu.
Vaimse tervise kabineti peamiseks töö sisuks

Vasakult sotsiaaltöötaja Eda Lepik ja vaimse
tervise õde Egle Aul.

on lapse vaimse tervise probleemi täpsustamine ja seisundi hindamine, nõustamine, pere
ja tugivõrgustiku liikmete toetamine, võrgustikutöö. Sihtgrupiks on lapsed ja noorukid kuni
18. eluaastani, nende vanemad/hooldajad ning
lastega tegelevad spetsialistid.
Noortele pakuvad tuge mitmed
spetsialistid
Vaimse tervise kabineti meeskonda kuuluvad

vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja ja lastepsühhiaater. Meeskond lähtub oma
töös lapse/nooruki individuaalsusest ja tema
paremaid huve arvestades teeb koostööd lapse,
tema pere ja võrgustikuliikmetega. Esmalt toimub vaimse tervise õe vastuvõtt, kus täpsustatakse lapse vaimse tervise probleem. Vaimse
tervise õe ülesannete hulka kuulub lapse/
nooruki terviseseisundi regulaarne jälgimine,
muutuste hindamine, samuti lapse/nooruki ja
tema lähedaste nõustamine. Peale esmast vastuvõttu selgitatakse välja lapse edasised vajadused (psühhiaatri vastuvõtt, vaimse tervise
probleemidega seotud teenustele suunamine).
Lastepsühhiaatri vastuvõtul hinnatakse psüühilist seisundit, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele, määratakse ravi ja lapse
hariduslike erivajaduste ilmnemisel antakse
soovitusi haridusasutustele. Kliiniline psühholoog viib läbi mitmesuguseid standardiseeritud psühholoogilisi teste lapse seisundi
hindamiseks ning osutab arsti suunamisel
lapsele/noorukile ja perele psühhoterapeutilist

abi. Sotsiaaltöötaja määratleb Lapse/nooruki
sotsiaalsed probleemid ning sekkub probleemipõhiselt, nõustab last/noorukit ennast ja/või
tema lähedasi nende psühhosotsiaalse toimetulekuvõime tõstmiseks. Sotsiaaltöötaja peab
läbirääkimisi lapse/nooruki elukohajärgse
kohaliku omavalitsuse ja/või riiklike asutustega ning osaleb meeskonnatöös, nõuande- ja
konsultatsioonitegevuses.
Vastuvõtule saab pöörduda ilma
saatekirjata
Esmasele vastuvõtule võib pöörduda ilma
saatekirjata. Vastuvõtule saamiseks tuleb
helistada vaimse tervise kabineti numbrile
(+372 5331 8864) või kirjutada e-mail eda.
lepik@kliinikum.ee. Teenus on ravikindlustust
omavale isikule tasuta. Soovitame kaasa võtta
lapse/nooruki iseloomustuse lasteaiast/koolist
ja suunamiskirja (selle olemasolul).
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Liili Saar
vaimse tervise õde
Valga Teataja

Tsirguliina
rahvas saab
kaasaegse vee- ja
kanalisatsioonivõrgu

Aastaid on Tsirguliina rahva unistuseks olnud
kaasaegne ühisveevärk. Hiljuti KIK-ilt rahastuse saanud suurprojekt teeb selle peagi võimalikuks.
Tsirguliina on suurim asula Valga vallas,
kus vee- ja kanalisatsioonitorustikud on kaasajastamata. Hetkel ei ole ligemale 63 protsendil
Tsirguliina aleviku elanikest võimalik liituda
ühisveevärgiga ja 66 protsendil kanalisatsiooniteenusega, kuna torustikud on välja ehitamata. Märkimisväärne hulk inimesi tarbib
joogivett oma salvkaevudest ning juhib reovee
kogumismahutitesse, mille seisund ja lekkekindlus on teadmata. Kavandatavate ehitustööde eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti,
kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest
tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.
„Peale valdade ühinemist on Valga valla
üheks prioriteediks olnud Tsirguliina vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. Ehitustöödega rajatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi liitumispunktid kinnistute piirile,
elanike mureks jääb torustike viimine liitumispunktist elamusse," selgitas Valga asevallavanem ja AS Valga Vesi nõukogu liige Enno Kase.
AS Valga Vesi juhatuse liige Jüri Tederi
sõnul on Tsirguliina aleviku puurkaev rajatud 1969. aastal ning hetkel alevikus kasutusel
2,7 km veetorustikku ja 3,2 km ühiskanalisatsiooni torustikku, mis on oma kasutusea
ületanud. Tsirguliina puurkaevupumpla on
rekonstrueeritud 2007. aastal, uued veetöötlusseadmed paigaldatud 2016. aastal. 2007. aastal
rajati ka reoveepumpla.
KIK eraldas 1,4 miljonit eurot toetust
Eelmise aasta lõpus sai positiivse rahastusotsuse Valga Vallavalitsuse ja AS Valga Vesi koostöös valminud Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojekt. SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt saadava 1,4 miljoni euro suuruse toetuse ja valla omafinantseeringu toel uuendab
ja laiendab AS Valga Vesi Tsirguliina vee- ja

kanalisatsioonivõrku.
„Projekti esialgseks hinnanguliseks rahaliseks kogumahuks on ligi 1,8 miljonit eurot,
millest Valga Vesi omaosalus on ca 0,4 miljonit eurot s.o. 22,3%. Tööde teostamise ajaks on
2019 kuni 2020 lõpuni,“ selgitas AS Valga Vesi
juhatuse liige Jüri Teder.
Kokku uuendatakse ja rajatakse alevikku
ligi 6 km veetorustikke ja ligi 8 km kanalisatsioonitorusid sadade liitumispunktidega.
Lisaks sellele veel reoveepumpla ning reovee
puhastusjaam.
Enno Kase sõnul on projekti elluviimine
oluliseks sammuks Tsirguliina elanike elukvaliteedi parandamisel. "Valga vald loob elanikele
võimalused vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks ja loodame, et kohalikud elanikud seda
võimalust peale ehitustööde lõppemist kasutavad ehk siis aktiivselt väljaehitatud süsteemiga
liituvad, "on asevallavanem lootusrikas.
Projektist võidab ka looduskeskkond
Uute liitujate ühinemisel kanalisatsiooniteenusega likvideeritakse olemasolevad kogumiskaevud, mille vettpidavus pole garanteeritud. Nii aitab projekti elluviimine kaasa ka
piirkonna keskkonnaseisundi parandamisele. Reoveepuhasti rajamise järgselt väheneb suublaks oleva Tsirguliina oja ja Väike
Emajõe reostuskoormus. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja täiendavate
liitumispunktide rajamisel väheneb pinna- ja
põhjavee reostumise oht.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati 238 projekti kogusummas 20 555
512 eurot, mis oli kaks korda rohkem kui taotlusvooru eelarve. Rahastuse saanud Tsirguliina
vee- ja kanalisatsiooniprojekt oli laekunud
taotlustest mahukaim.
Sirje Lemmik
meediaspetsialist

Valga jäätmejaamas vahetus operaator
Valga valla jäätmejaamal aadressiga Võru
tn 109c, Valga lõppes koostööleping jaama
senise operaatori AS Eesti Keskkonnateenustega. Alates 03.01.2019 haldab jäätmejaama
Marico Metall OÜ. Valga jäätmejaam on
avatud iga päev: E-K kl 9.00-18.00, N-R kl
9.00-20.00 ning L-P kl 9.00-15.00.
Marico Metall OÜ on seitse aastat tagasi
asutatud kohalik ettevõte, mis oli algusaastatel orienteeritud peamiselt metallijäätmete
kokkuostule ning käitlemisele. Aja jooksul on
ettevõte tegevusvaldkonda laiendanud ja juba
mitu aastat tegeletakse ka erinevate ehitus- ja
lammutusjäätmete, puidujäätmete, ohtlike
jäätmete ja muude jäätmete käitlemisega.
Mitmeid jäätmeid saab ära anda
tasuta
Uue operaatori tulekuga muutub jäätmejaama hinnakiri ja lahtiolekuajad. Varasemast odavamalt saab jäätmejaamas ära
anda näiteks klaasi, tekstiili, pinnast ning
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid.
Valga valla elanikud saavad jäätmejaamas
jätkuvalt tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning vana
mööblit. Lisaks saab tasuta ära anda pakendeid, vanarehve, elektroonikajäätmeid,
betooni, telliseid ning keraamikatooteid.
Elanike poolt ära antavad jäätmekogused
registreeritakse, mistõttu tuleb jäätmejaama
jäätmeid viies kaasa võtta isikut tõendav
dokument. Vaata vastuvõetavate jäätmete
täpsemat hinna- ja nimekirja Valga valla
koduleheküljelt www.valga.ee
Marico Metall OÜ võtab Valga valla jäätmejaamas vastu ka vanametalli. Samuti saab
jäätmejaamast tellida transporditeenust ning

rentida jäätmete kogumismahuteid. Rohkem
infot jäätmejaamas pakutavate teenuste koha
saab Marico Metall OÜ-lt (tel: 16 220, e-post:
info@maricom.ee)
Kõlbulikud asjad taaskasutusse
Valga jäätmejaamas jätkab tegutsemist ka
MTÜ Taaskasutuskoda, mis tegeleb kasutuskõlblike esemete kokku kogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse viimisega. Taaskasutuskoja vastuvõtupunktis saab tasuta ära anda:
• kodukaupu
(nt: nõud, triikimislaud, kuivatusrest jms)
• raamatuid
• s p o r d i t a r b e i d , mu u s i k a t a r b e i d ,
hobivahendeid
• kohvreid-kotte, mänguasju, ehteid
• tööriistu, tehnikat
• erinevaid tekstiile.
Kõik Taaskasutuskoja vastuvõtupunkti viidavad esemed peaksid olema puhtad, terved
ja taaskasutatavad. Vaata rohkem Taaskasutuskoja kodulehelt www.taaskasutuskoda.ee
Me kõik soovime elada puhtas ning meeldivas keskkonnas. Seega on oluline, et kõik
annaksid oma panuse puhtama ning jätkusuutliku elukeskkonna heaks. Igaüks meist
saab seda teha käitudes keskkonnasõbralikult, sorteerides tekkinud jäätmeid ning
viies jäätmed sinna, kus nende õige koht.
On oluline, et jäätmed ei jõuaks loodusesse,
metsa alla või valla avalikku ruumi. Viime
oma jäätmed jäätmejaama ning hoiame
kodukandi puhtana!
Anni Teetsmann
Keskkonnaspetsialist
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Planeeringute teated
Valminud on Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus
Valga valla kodulehel (http://www.valga.ee/
koostamisel) on avalikustatud Valga valla
üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsus. Lähteseisukohtades kirjeldatakse
üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki
ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse
lahendada. Samuti on välja toodud planeeringu
koostamise eeldatav ajakava, koostamiseks
vajaminevate uuringute ülevaade ja koostamisse kaasatavad isikud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse
osas on märgitud keskkonnamõju hindamise
ulatus ja üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju,
sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese
keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale.
Dokument on avalikustatud ettepanekute
tegemiseks ja hinnangu andmiseks dokumendi
asjakohasuse ja piisavuse kohta. Oma arvamust
saab avaldada kuni 31.01.2019. a. Arvamus
tuleb saata kirjalikult e-posti aadressile valga@
valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga
linn, Valga vald, 68203 Valgamaa. Samuti on
võimalik oma arvamus jätta kirjalikult Valga
valla teeninduskeskustesse.
Planeerimismenetlus on avalik ja igaühel
on õigus selles osaleda. Et olla kaasatud Valga

valla üldplaneeringu menetlusse, tuleb Valga
Vallavalitusele teada anda oma soovist olla
kaasatu ja teavitada, kuidas soovitakse infot
saada (e-kirjaga, kirjaga) ning vajalikud kontaktandmed.
Parema kaasamise eesmärgil on Valga Vallavalitsus valmis kohtuma kogukondade, seltsingute või ühingutega, et tutvustada Valga
valla ruumilist planeerimist ja samas saada ka
tagasisidet, ettepanekuid ja soovitusi piirkonna
ruumiliste lahenduste väljatöötamiseks. Arutelu korraldamiseks palume ühendust võtta
planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hinglaga (telefon: 5860 1234, e-post: lenna.hingla@
valga.ee).
Ideekorje kaardirakendus
Valga valla üldplaneeringu koostamise raames
on loodud ideekorjekaart. Loodud kaardirakenduse kaudu on võimalik igaühel esitada
asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad valla arengut suunata lühiajalises või pikemas perspektiivis. Rakenduse
kaudu on võimalik anda tagasisidet kohalike
probleemide, kitsaskohtade või hoopis väärtustamist vajavate objektide või nähtuste
kohta. Rakendus on avalikustatud Valga valla
kodulehel (http://www.valga.ee/koostamisel).
Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E.

Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine
Valga Vallavalitsus korraldas ajavahemikul
12. – 25.11.2018. a Valga linna Vabaduse tn
13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone
detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Väljapanek korraldati Valga Vallavalitsuse (Puiestee 8,
Valga) esimese korruse stendil. Avalikustatud
detailplaneeringu eesmärk on määrata arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „ÜKS
JA ÜKS“ alusel kruntidele Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks ehitusõigus. Lahenduse teine eesmärk on
tagada hästi toimiv ja atraktiivne linnaruum
planeeringuala hoonete vahel.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta kaks kirjalikku
arvamust, mis puudutasid J. Kuperjanovi tn
2 ja Vabaduse tn 5 kruntide lahendusi. Valga
Vallavalitsus võttis esitatud arvamuste osas
seisukoha ja valmisoleku muuta planeeringu
lahendust järgmiselt:
• J. Kuperjanovi tn 2 krundile planeeritakse
ehitusõigus kuni 3-korruselise ärilisel eesmärgil kasutatava hoone püstitamiseks,
mille kõrvalkasutusena võib kavandada
korterelamut. Krundi osa, mis määratakse

avalikuks kasutuseks, on planeeritud haljasalaks koos puhkekohtadega. Esialgne
lahendus seadis kogu krundile avaliku
kasutuse ja ehitusõigust hoone püstitamiseks ei määratud. Krunt oli mõeldud avalikuks rohealaks.
• Vabaduse tn 5 krundile säilitatakse olemasoleva hoone ehitusõigus. Krundil vähendatakse esialgse lahendusega võrreldes avaliku
kasutuse määramist. Osa krundist on lubatud piirata aiaga. Krundil on vähendatud ka
haljastuse osatähtsust. Muudetud lahendus
tagab siiski planeeringuala tervikliku linnaruumilise lahenduse.
03.01.2019. a kell 16.00 korraldati Valga Vallavalitsuse saalis detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikul arutelul tutvustati esialgset planeeringu lahendust, esitatud arvamusi ja Valga
Vallavalitsuse seisukohti arvamuste kohta ning
võimalikke planeeringu muudatusi J. Kuperjanovi tn 2 ja Vabaduse tn 5 krundi kohta.
Avalikul arutelu ja avaliku väljapaneku tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus vastavad muudatused, mis arvestavad esitatud arvamustega, ja korraldatakse uuesti J. Kuperjanovi
tn 2 ja Vabaduse tn 5 krundi osas planeeringu
kooskõlastamine ning avalik väljapanek.

Leiad meid ka
Facebookis!

Mootorsaag
Stihl MS 170
kerge saag aeda
ja väiksemateks
hooldustöödeks

Mootorsaag
Stihl MS 180
küttepuude saagimiseks
aia-ja ehitustöödeks

30,1 cm3
juhtplaat 30 cm
võimsus 1,2 kW
4,1 kg

31,8 cm3
juhtplaat 35 cm
võimsus 1,4 kW
4,1 kg

179 € / 199 €

219 € / 249 €

Mootorsaag
Stihl MS 231
küttepuude saagimiseks
hooldus-ja ehitustöödeks
kodukasutajale

398 € / 429 €
40,6 cm3
juhtplaat 35 cm
võimsus 2,0 kW
4,9 kg

KÜSI ROHKEMATELE TOODETELE PERSONAALSET PAKKUMIST INFO@SAAG24.EE

TULE PÜSIKLIENDIKS JA SAA LISASOODUSTUST!

KUNI

KÕIK LAOS OLEVAD
VIKING
AIASEADMED

-35%

* KUNI KAUPA JÄTKUB

MÜÜGIL
KVALITEETSED
TÖÖRIIDED
JA
JALANÕUD!

Paindlikud hinnad ja
riided saavad selga
ka jõululauas
patustanud!
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Reklaami
Valga Teatajas
kuldne@kuldne.com
53736992

Hinnad soodsad!

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite
ateroskleroosi.

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub
teisipäeval, 5. veebruaril
alates 9.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
(Kesk 1, Valga).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633.

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes
valu ja krambihooge.

Hooli endast ja tule kontrolli!

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

