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Laupäeval toimub
Valgas taas Baltikumi suurim
militaarajaloofestival
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni eelkäijana asutati 2000. aastal Valgas
Pikk tn 16 Püsiekspositsioon „Lõuna-Eesti
Ühistöö“. Selle eesmärgiks oli isamaalise
kasvatuse edendamine kodanikualgatuse
korras. Samuti sooviti näidata Lõuna-Eesti
jõustruktuuride ajalugu ja tegemisi.
Tänase SA VIKP eesmärgiks on pakkuda Valga linnas isamaalise kasvatuse ja
kaitsetahte arendamisega seotud teadmisi
ja teenuseid ning militaarses stiilis vabaajategevusi. Olulisel kohal on asutusel siseturvalisuse valdkonna presentatsioon kohapeal
ja üritustel üle riigi. Sihtasutuse eesmärk on
tutvustada ja säilitada ajaloopärandit oma
rikkaliku ning ainulaadse muuseumikoguga.
Seda tehakse koostöös erinevate ametkondade ning kohalike omavalitsustega. Samuti
korraldatakse tööd noortega. Seetõttu on
tegemist ühe omanäolisema muuseumiga
kogu Baltikumis. Õpilastel on võimalus osa
võtta meisterdamise– ja ajalooringi tegemistest ning saada nõu ja juhendamist sõjaajaloo
uurimistööde koostamisel.
Teistlaadi kinosaalis esilinastub film
Militaarmuuseumi kollektiivi korraldada on
olnud juba 10 aastat ka Valga Militaarajaloofestival, mis sel aastal tuuakse külastajateni 11. korda. “Esimesed 10 aastat olid sellised võrdlemisi ühte nägu, järgmine 10 ootab
veel ees, mis tulevad jällegi teistmoodi. Eks
natuke on ikka hirm ka, nagu täiesti uut
üritust hakkaks korraldama. Siiski jääb
alles n-ö selgroog, milleks on vanavara- ja
käsitöölaat, kontsert ja lahingud näiteks,”
räägib Valga Militaarteemapargi juhataja
Meelis Kivi.
Kivi sõnul on festival tuntust kogunud
juba üle Baltikumi, kuna telefonikõned tulevad näiteks Leedu kauplejatelt, kes soovivad
vanavaralaada platsile pääseda juba eelneva
päeva hommikul, et hakata oma asju paika
sättima. Lisaks populaarsele laadale toimub
muuseumi territooriumil 20. juuli õhtul veel
midagi omanäolist. Nimelt esilinastub kell
19.30 film “Tundmatu sõdur”, kuid tegu pole
tavalise kinosaaliga. Filmi vaadatakse punkristiilis filmiruumis. Muuseumi juhataja sõnul
on inimesed harjunud filmi vaatama lesides
ning igasuguste mugavustega, militaarajaloofestival pakub aga hoopis teistsugust kogemust
ning keskkonda, kus linateost nautida.

Laupäeval kell 14.30 võib näha ka Valga linnapargi sillal ja lähiümbruses ajastutruud rüütlivõitlust.

Näeb nii erinevaid jõustruktuure
kui ka helikopterit
20. juulil jätkub tegevust Milfesti raames
ka Valga linnaparki. Päeva vältel toimuvad
seal Päästeameti, Päästeameti pommigrupi,
Eesti NATO Ühingu, Kaitseressursside
Ameti, Eesti Punase Risti, Tartu Vangla,
Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe, Politsei- ja
Piirivalveameti esitlused. Saab näha Eesti-Läti koerte võistlusi, õhuväe helikopteri
Robinson-44 esitlust, mis toimub Kungla
tänava jalgpalliväljakul ning pargi all on
lastele püstitatud ka militaarne batuut.
Alates kella 14 -st näeb pargis ka erinevate ajastute näidislahinguid. Alates viikingite ajast kuni II maailmasõja näidislahinguni välja. Üks näidislahing kestab umbes

15 minutit ning enne iga lahingut tutvustavad vastavat teemat erinevad ajaloolased.
Vabadussõja näidislahingus võetakse kasutusele ka ajastutruu soomusauto, mis on
tänapäeval ehitatud.
Militaarlaval esinevad päeva
lõpetuseks Smilers ja Karl Erik
Taukar Band
Kogu päevale paneb väärilise punkti kontsert kell 22.00 “Tähed militaartaevas”, kus
esinevad Karl Erik Taukar Band ja Smilers.
Viimane esineb miltaarlaval juba kolmandat korda ning on korraldajate sõnul Milfesti ning ka näiteks narivoodis magamisse
alati väga positiivselt suhtunud. Siiski
tasub militaarmuuseumi territooriumile,

kus toimub ka kontsert, koguneda juba
kella 21.30 -ks, kuna enne suurejoonelist
festivali lõppu tänatakse ürituse toetajaid.
Milfesti lõpetab traditsiooniliselt võimas
ilutulestik.
Festivali peakorraldaja Meelis Kivi julgustab inimesi ka korraldajatega ühendust
võtma ning andma soovitusi juba järgmisteks
festivalideks. “Meie tahame ikka osalejatele
pakkuda neile meeldivaid tegevusi ning jätkuvalt põnevat üritust, seega ootame ettepanekuid,” selgitab Kivi.
Teemapargi ja muuseumina tegutsev SA
VIKP on asutatud 13. juunil 2008 Valga Linnavolikogu otsusega ja 2. juulil 2008. aastal on notariaalselt kinnitatud Valga linna
poolt esitatud asutamisdokumendid.

VALLAVALITSUSE VEERG
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 12.-19. juuni kaks
istungit, millel otsustati:
• Kinnitada 04.06.2019 toimunud avaliku
enampakkumise tulemus ja võõrandada
järgmine vallavara:
• korteriomand Uus tn 2a-18, Laatre, Valga
vald (registriosa nr 2371340) lõpphinnaga
250 eurot eraisikule;
• kinnistu Õhtupäikese, Uniküla, Valga vald
(katastritunnus 94301:001:0076) lõpphinnaga 4200 eurot Mumm Holding OÜ-le;
• buss Kässbohrer Setra riiklik registreerimismärk 215 UL, väljalaske aasta 1989
lõpphinnaga 100 eurot Reiger OÜ-le;
• 2019. aasta I poolaasta pearaha suuruseks 12
eurot ühes kalendrikuus ühe noore kohta.
Tunnistada kehtetuks:
• Valga Vallavalitsuse korraldus 03.04.2019
nr 142 „Vallale vara omandamine“;
• Valga Linnavalitsuse 3. märtsi 1999 a.
korraldus nr 182 „Maa erastamine korteriomandi seadmise teel“ ning lõpetada
eeltoimingud korteriomandi seadmiseks;
• Valga Linnavalitsuse 1. märtsi 2011 korraldus nr 65 „Vormide kehtestamine“.
Eraldada:
• MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda
projekti „Uus kontoritehnika Valgamaa
PIK-s“ omaosaluse katteks 1 700 eurot;
• MTÜ Valgamaa Kutsehaigete Ühing
projekti „Kutsehaigete ühingute teenuste
parandamine tehniliste lahenduste abil“
omaosaluse katteks 150,31 eurot;
• välisprojektide- ja arenguteenistusele Valga
raudteejaama koosolekusaali kardinate
paigalduseks 4804,4 eurot;
• reservfondist munitsipaalvara teenistusele
Laatre II kalmistu prügiveoks 3400 eurot;
• tähtpäevaga 20.05.2019. a esitatud kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetusi vastavalt:
1. MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing
- Valgamaa lasterikaste perede lastekaitsepäeva korraldamine ja suvekoolis
osalemine, 545 eurot;
2. MTÜ Hargla piirkonna sõbrad Hargla kandi külapäev 2019, 1000 eurot;
3. MTÜ Taheva Valla Külade Selts Uma üülaat Harglas, 1000 eurot;
4. MTÜ Taheva Valla Külade Selts - Hargla
piirkonna osalemine üleriigilisel maal
elamise päeval, 1000 eurot;
5. MTÜ Stuudio Joy - 25. tegevusaastat alustava MTÜ Stuudio Joy IT-ja muusikaesituse
alase võimekuse suurendamine, 639,99
eurot;
6. MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu - Lüllemäe
piirkonna osalemine üleriigilisel maal
elamise päeval, 1000 eurot;
7. MTÜ Joude - Tsirguturg 2019, 210 eurot;
8. MTÜ Parmu Ökoküla - MTÜ Parmu
Ökoküla tutvustus Bushcrafti festivalil,
1000 eurot;
9. MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudus Valga Ladegasti oreli korrastamine, 1 000
eurot;
10. MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse
Kogudus - Laatre kiriku oreli Gedack 8

taastamine, 1 000 eurot;
11. MTÜ Tasakaal - Kursus: “Uurides end
asendi, meditatsiooni ja mantrate kaudu”,
258,80 eurot;
Kokku 8653,79 eurot.
• Reservfondist munitsipaalvara teenistusele 1 231 eurot korterile aadressil Pärna
pst 11-31, Valga linn, Valga vald tekitatud
kahju hüvitamiseks.
• Vallakantseleile arhiiviruumi remonditöödeks 5 465 eurot ja arhiivi liikuvriiulite
süsteemi soetamiseks 17 890 eurot.
• Ehitus- ja planeerimisteenistusele Kungla 12
hoone projekteerimistöödeks 31 768 eurot.
• Valga Spordile Jaanikese Motokompleksi
soetamiseks 240 000 eurot.
• Valga Põhikoolile printer – koopiamasina
soetamiseks 8 760 eurot.
• Vallahoolduse teenistusele väikebuss Ford
Tourneo soetamiseks 7 440 eurot.
• Investeeringuteks Valga Põhikooli III korruse
ehituse kulude katteks 588 345 eurot.
• Koikküla Külaseltsile 1013,52 eurot projekti
„Koikküla puhkealale välitreeningala rajamine“ omaosaluse tasumiseks.
• Taheva Valla Külade Seltsile 1350 eurot
projekti „Hargla kogukonnaköök“ omaosaluse tasumiseks.
• Taheva Valla Külade Seltsile 674 eurot
projekti „Filmimisvõimalusega fototehnika,
arvutitehnika ja esitlusseadmete soetamine“ omaosaluse tasumiseks.
• Spordiklubidele pearahasid vastavalt:
1. JALGPALLIKLUBI FC VALGA 2448 eurot;
2. Jalgpalliklubi FC WARRIOR - 4752 eurot;
3. Võrkpalliklubi Viktooria - 4896 eurot;
4. Spordiklubi “Maret-Sport” - 4104 eurot;
5. Spordiklubi Valga Laskurklubi - 1152 eurot;
6. Käsipalliklubi KÄVAL - 4320 eurot;
7. Mittetulundusühing
NAHKKINNAS - 1512 eurot;
8. Mittetulundusühing Korvpalliklubi
Valgamaa - 4680 eurot;
9. Liivimaa Rattaklubi - 432 eurot;
10. Valga Spordiklubi - 2808 eurot;
11. Mittetulundusühing
„Motoklubi K&K“ - 1800 eurot;
Kokku 32 904 eurot.
Korrastada
järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:
1.1. Sooru külas
1.1.1. katastriüksuse 82001:001:1160 lähiaadressiks määratakse Metsa tn 3;
1.1.2. katastriüksuse 82001:001:0380 lähiaadressiks määratakse Metsa tn 5;
1.1.3. katastriüksuse 82001:001:0390 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 3;
1.1.4. katastriüksuse 82001:002:0540 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 5;
1.1.5. katastriüksuse 82001:002:0560 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 7;
1.1.6. katastriüksuse 82001:002:0390 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 9.
1.2. Pugritsa külas
1.2.1. katastriüksuse 28901:002:0720 lähiaadressiks määratakse Järve-Saprani.
1.3. Valga linn
1.3.1. katastriüksuse 85401:017:0670 lähiaadressiks määratakse Tambre tee 1;

1.3.2. katastriüksuse 85401:017:1260 lähiaadressiks määratakse Tambre tee 3.
1.4. Laatre alevik
1.4.1. katastriüksuse 82002:001:0210 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 3;
1.4.2. katastriüksuse 82002:001:0470 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 5;
1.4.3. katastriüksuse 82002:001:0460 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 7;
1.4.4. katastriüksuse 82002:001:0430 lähiaadrsssiks määratakse Metsaääre tn 9;
1.4.5. katastriüksuse 82002:001:0270 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 11;
1.4.6. katastriüksuse 82002:001:0710 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 6.
Kehtestada
• Valga Spordi uuenenud hinnakiri.
• Ajutise sulgemise / kaeveloa taotluse vorm.
• Kaeveloa vorm.
• Ajutise sulgemise loa vorm.
• Väljastada kasutusluba Valga linnas, Kungla
tn 16 (katastritunnus 85401:006:0370)
kinnistul asuvale laiendatud koolihoonele
(ehitisregistri kood 120262145).
• Nõustuda Lusti külas hoonete teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise
kui vallasasja omaniku kasuks.
Määrata
• E s s emäe k i n n i st u ( k at a st r it u n nu s
77901:004:0321, pindala 35,83 ha, 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
1.1. Valga vald, Hargla küla, Essemäe, 100%
elamumaa;
1.2. Valga vald, Hargla küla, Essemetsa, 100%
maatulundusmaa.
•

Ju h ka mi k innistu (katast ritunnus
28901:002:1090, pindala 9,46 ha, 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1. Juhkami, 100% elamumaa;
1.2. Juhkamipõllu, 100% maatulundusmaa.
• Emajõe kinnistu (registriosa nr 84440,
katastritunnus 82001:002:0231) liitmiseks
sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
• maaüksus pindalaga ligikaudu 351 m 2 ,
lähiaadress Väike-Emajõe, katastriüksuse
sihtotstarve 100% maatulundusmaa, maa
maksustamishind 180 eurot.
Muuta
• Valga Vallavalitsuse 03.10.2018 korralduse
nr 346 „Õruste külas Kraavi kinnisasjaga
liitmiseks sobivale maaüksusele lähiaadressi, katastriüksuse sihtotstarbe ja maa
maksustamishinna määramine” punkt 1.1.
ja sõnastada see järgmiselt:
• „1.1. maaüksus pindalaga ligikaudu 8702
m2, lähiaadress Väike-Kraavi, katastriüksuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa,
maa maksustamishind 210 eurot.“
• Maaüksuse Järveotsa (82002:005:0471) sihtotstarvet 100% maatulundusmaaks.
Lubada
• Lubada mittetulundusühingul Hargla Jahiselts (registrikood 80257894) rajada laskepaigad alljärgnevatele maa-aladel:
1. 77901:001:1020
2. 77901:003:0045
• Laatre Jahiseltsil (registrikood 80408940)
rajada laskepaik maa-alal katastritunnusega
• 82002:003:0070. Laskeharjutusi viiakse läbi
kuni 31. oktoober 2019.
Mitte eraldada
• pearahade toetust Valga Motoklubile;
• pearahade toetust Valga Saalihoki klubile.
• Lõpetada ostueesõigusega erastamise
menetlus Valga linnas, Tartu tn 2 aadressil
asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku
maa erastamiseks.

Valga Vallavolikogu
17. juuni erakorraline istung
• Valga Vallavolikogu erakorraline istung
toimus 17. juunil 2019 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses. Kohal viibis kakskümmend üks saadikut kahekümne seitsmest. Vallavolikogu istungil otsustati:

• Kinnitada Valga valla 2018. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.
• Ülevaate revisjonikomisjoni tegevusest
andis komisjoni esimees Allain Karuse.

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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Konkursil “Eesti kaunis kodu 2019”
pärjati ka kaks Valga valla kodu
Toomas Lepa ja Eve Podiradti kodu
Valga linnas
Pedeli paisjärve kaldale on rajatud lihtne ja stiilipuhas kodu, mis pakub pererahvale rahulikke
hetki nii aias kui ka vee ääres. Avarate murupindadega minimalistlikku linnaaeda liigendavad kivised sillutispinnad ja igihaljad peenrad,
mis sobituvad elumaja joontega. Selge ja puhas
üldmulje jätkub ka väljaspool aeda, mis läheb
sujuvalt üle jõeäärseks haljasalaks, pakkudes
kauneid vaateid veekogu palistavatele jalgradadele ning teisel kaldal kõrguvale linnale.
Heidi Kütmani ja Kaspar Murumetsa
kodu Rebasemõisa külas Valga vallas
Stiilipuhas Lõuna-Eesti Vargamäe üllatab
võimsate maastikuvaadete ja oskuslikult reljeefi sulandatud taluaiaga. Vana metsavahikoha suure põlise tamme kaitsvasse varju on

2019. aasta Kauni Kodu tiitli võitjate maja
Valga linnas

2019. aasta Kauni Kodu tiitli võitja Luukina talu Rebasemõisas

rajatud uus ristpalkmaja, millele hubasust lisab
avar veranda. Puitarhitektuurile au tegevat
hoonetekompleksi täiendavad aiamaja, veesilma ääres pererahvast ootav saun ning taamal
mäele ehitatud grillikoda. Lastele lustimiseks
on lisatud külakiik, puuonn ja viikingite kindlus. Silmarõõmu pakuvad nutikalt rajatud tarbeaed ning lopsakad lillepeenrad, terviklikku
aiaruumi liigendab arhailine lippaed. Kodu
südameks on õues kõrguv lipuvarras, mida
ümbritsevad sinavad rukkililled.
“Ostes vana metsavahikoha, teadis mu mees
kohe, et see on tema tulevane kodu. Tulime
koos seda vaatama. Tee läks läbi võsa, madalam
koht oli vee all, sest kahel pool oli soo. Suure
ja võimsa tamme all oli väike maja ja eemal
saun. Ümberringi soo, mets ja kuppelmaastik.
Küsisin, et miks sa selle koha ostsid. Vastust
polnud tegelikult vajagi,” räägib Luukina talu
perenaine Heidi Kütman.
“Ta ehitas kõigepealt vana sauna asemel uue
ja elas seal mitu aastat ilma elektrita, sest elektrit seal ei olnud. Läksid aastad ja vana maja asemele sai uus maja ehitatud. Suure pingutuse
ja asjaajamisega õnnestus ka elekter saada.
Tulime perega 2015. aastal Rebasemõisa Luukina tallu elama. Rajasime tarbeaia koos aiamajaga, peremees ehitas keldri, mis on maakivide ja kiviktaimlaga ümbritsetud, tiigi kaldale
suitsusauna, grillkoja koos külakiigega, lastele
lustimiseks viikingite kindluse, puuonni ja liivakasti. Kindlustunnet pakub ümber õueala
koos ehitatud lippaed. Aia ääri kaunistavad
taluaia lillepeenrad, keset õue on lipuvarras,
mille all õitsevad rukkililled ja karikakrad.
Meiega koos elavad mõned kanad, poni, kits,
kolm lammast, lihaveised, kassid ja koer. Selliseks koduseks kujundasime vana metsavahikoha,” lisab Kütman.
Luukina talu pererahvale tuli 2019. aasta
kauni kodu tiitel üllatusena. “Meie ise ei olekski
osalenud, kuid minu töökaaslane soovitas vallaametnikel Luukina talu vaatama tulla ja konkursile esitada,” selgitab Heidi Kütman.

Õnnitleme
juulikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
80. sünnipäev
Ljudmila Vilman
Hindrek Radsin
Leida Põldsepp
Maria Hanimägi
Vladimir Belyakin
Valve Eliaser
Silvia Eisen
Jevgenijs Kravčuks
Johannes-Harald Viira
85. sünnipäev
Maret Jullis
Ülo Elias
Maimu Kull
Alfred Lett
Valija Matsone
Leida Kurg
Regina Terlyuk
90. sünnipäev
Vaike-Silvia Holts
Martha Lillepea
Jutta Pass
Asta Ploom
Leida Tiisler
Niina Tikerpuu
Aino Pasovs
95. sünnipäev
Õie Eelsaar
Niina Aalde
97. sünnipäev
Anna Silla
Laine Reinsoo
Elsa Agate Grave

Päästeamet soovib õnnetuste
arvu vähendada Eesti elanike kaasabil
Selle aasta märtsis avas siseministeerium kriisiolukorras käitumise juhiste andmiseks interneti lehekülje www.kriis.ee ning saatis kõigile
eesti.ee e-postiaadressi omavatele kodanikele
selle kohta teate. Tänaseks on käitumisjuhiseid
sisaldava käsiraamatu trükiväljaanne saadaval
ka enamikes Eesti raamatukogudes ja koolides.

Kuidas oma perega kriisideks

valmistuda?
Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad
teid ohustada, mis on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks ühiselt valmistuda.
Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate
ohtude korral käituda. Näiteks:
• kas kõik pereliikmed teavad, mis hetkel ja

kuidas abi kutsuda;
• millistes olukordades on kindlasti vaja
kodust lahkuda ning millistes olukordades
tuleb jääda siseruumidesse;
• kuhu te saate ohu korral ajutiselt minna
(naabrid, sõbrad, sugulased, maale, suvilasse).
Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kuidas
vajadusel vett või gaasi kinni keerata ning
elektrit välja lülitada.
Veendu, et kõik ereliikmed teavad, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras
võib vaja minna, näiteks mida tuleks kodust
lahkudes võtta kaasa või millised peaksid
olema kodused varud.
Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad
võivad mingites kriisiolukordades abi vajada,
ning leppige nendega kokku omavaheline

ühenduse hoidmine.
Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade eest
erinevates kriisiolukordades hoolitseda.
Kuidas koos naabrite ja kogukonnaga
kriisideks valmistuda?
Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees,
asumiseltsi juht jne).
Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate
teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi,
kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla
(näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine
soetamine vmt).

Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.
Leppige kokku kogukonna liikmete ohust
teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas
te saate üksteist aidata (sh neid, kes vajavad
kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega
inimesed jne).
Lisaks saab kasulikke näpunäiteid kriisiolukordadega toimetulemiseks naiskodukaitse
loodud mobiilirakendusest „Ole valmis!”, mille
saab tasuta telefoni laadida Google või Apple
rakenduste poest. Sealt leiab lihtsaid suuniseid,
kuidas end ja oma peret ette valmistada ühe
nädala pikkuseks kriisiolukorraks ja sellega
toime tulla. Juhised on universaalsed ja toimivad kriisiolukorda sattudes Eestist kaugemalgi.
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Päästeameti tegevused
suvise ohutuse tagamiseks
Suvel jälgib Päästeamet kõrgendatud tähelepanuga tuleohutusnõuete täitmist looduses, olgu siis lõkke põletamisel või grillimisel, et tuli metsa või
maastikule ei leviks. Veeohutuse vallas on ennetustöö teravik suunatud ohutusele suplemisel ja paadisõidul.

TULEOHUTUS METSAS JA

MAASTIKUL
Kuivematel suveperioodidel muutuvad meie
metsad, põllud ja koduaiad väga tuleohtlikuks.
Looduses tuleb tuleohtlikul ajal olla lahtise
tulega äärmiselt ettevaatlik, sest väiksemastki
sädemest võib süttida elusloodust ning materiaalseid väärtusi hävitav põleng. Kevadel alanud tuleohtlikul ajal tohib looduses tuld teha
ainult selleks spetsiaalselt ettevalmistatud lõkkekohtades. Ka kodu lähedal lõkke põletamisel
tuleb täita ohutusnõudeid. Alla meetrise läbimõõduga lõkke ase peab asuma hoonetest ja
põlevamaterjalist vähemalt 8 meetri kaugusel,
üle ühe meetrise läbimõõduga lõke aga juba 15
meetri kaugusel. Lõket tuleb kuni selle kustumise või kustutamiseni valvata, hoida käepärast esmased kustutusvahendid, tagades, et tuli
ümbrusele ei levi. Suure tuulega lõket teha ei
tohi (üle 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad puude
jämedamad oksad).
Metsatulekahjusid on alati kergem ennetada kui kustutada. Pikema põua ajal kehtestatakse selle jaoks Päästeameti peadirektori
käskkirjaga suure tuleohuga aeg, mil metsas on
keelatud lõkke tegemine, grilliseadme kasutamine ja isegi suitsetamine. Nende piirangute
järgimisele lisaks soovitab Päästeamet tungivalt kuivanud looduses vältida mootorsõidukiga sõitmist. Juhul kui on vaja liikuda met-

muuta. Veemänguasjad võivad lapse ka rannast eemale kanda ja ootamatult õhust tühjaks
minna. Samuti võivad lapsed sügavasse vette
kandunud asju ära tooma minnes ohtu sattuda.
Tagurpidi mineva veemänguasja alla võib laps
lõksu jääda.
Sõpradega veekogu ääres viibides pea meeles, et alkoholi tarvitanud inimesed ei suuda
enam oma võimeid ja ohte adekvaatselt hinnata. Ära lase purjus sõpra vette!

PÄÄSTEVEST
Veesõidukiga veekogule minnes kanna alati
päästevarustust. Õnnetusse sattudes on päästevesti väga raske või lausa võimatu selga panna.
Peaaegu kõik veesõiduki õnnetuste ohvrid
oleks elus, kui neil olnuks seljas päästevest.
Ohutuks veesõiduks:
a. Riietu vastavalt ilmastikuoludele.
b. Vali sõitmiseks töökorras veesõiduk.
c. Kontrolli, et veesõidukis oleks olemas
päästevarustus.
d. Kanna päästevesti.
e. Ära seisa paadis püsti.
f. Paati siseneb/väljub korraga üks inimene.
g. Ära koorma veesõidukit üle.
Veekogu lähedal tuleb ettevaatlik olla kõigil. Väiksemaid lapsi ei tohiks eemale lasta haardeulatusest ning suurematel tuleks pidevalt silma peal hoida.

sas autoga, tuleks see parkida mittesüttivale
pinnasele. Auto tuline väljalaskesüsteem võib
kuiva looduse süüdata. Eriti ohtlik on kasutada kuival ajal metsas või turbasel pinnasel
ATV-sid. ATV-ga turbal sõites võib turbamulla
tolm koguneda sõiduki summutile, mis seal
kuumenedes süttib ja maapinnale kukkudes
tulekahju põhjustab. Päästeametile tähendab
suure tuleohuga aeg sageli suuremat tööaja- ja
ressursikulu maastiku- ja metsapõlengute kustutamiseks, mis mõnel puhul halvendab oluliselt
päästeteenuste pakkumise operatiivsust elanikele. Vaata Riigi ilmateenistuse tuleohukaarti
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/
tuleohukaart/.

VALVA LAPSI!
Ära jäta lapsi kunagi veekogu ääres järeleval-

veta. Uppuv laps või ka suur inimene tavaliselt
kõva häält teha ei suuda, sest kogu tema jõud
läheb enda vee peal hoidmisele ja õhu ahmimisele. Õnnetuste ärahoidmiseks on kasulik
oma lapsele juba varakult selgeks õpetada ujumisoskus ja rääkida veega seonduvatest ohtudest. Perega rannas olles tuleb meeles pidada,
et kuni 4-aastaseid lapsi ei tohi veekogu lähedal
haardeulatusest kaugemale lasta – väikelapsed
võivad vette joosta silmapilkselt. Suurematel
lastel, kes omapäi vees käivad, on oluline kogu
aeg silm peal hoida. Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt.
Kuigi täispuhutavad ujumise abivahendid võivad tunduda kasulikud ja toredad, siis
tegelikult on need üsna ohtlikud. Ujumisrõngas võib tegelikust ujumisoskusest eksitava
arusaama tekitada ning lapse liiga julgeks

ÕNNETUSE KORRAL
Enda päästmisel:
• hüüa appi;
• püüa mitte sattuda paanikasse –
ole rahulik ja ära rabele;
• vaata ringi ujuvate esemete järele;
• proovi veepinnal püsida rahulikult hõljudes;
• kui kallas on lähedal, uju kaldale.
Paadist vette kukkumisel:
• hüüa appi ja püüa mitte sattuda paanikasse;
• proovi ronida paati ahtrist;
• hoia kinni paadi reelingust, samal ajal kui
teine kaldale sõuab;
• kui paat läheb ümber, hoia paadist kinni või
roni sellele.

Abi kutsumine:
https://veeohutus.ee/suvi/abi-kutsumine/
• hõika ümberkaudsed inimesed appi;
• kui kardad ise tegutseda, juhi kellegi tähelepanu toimuvale;
• basseinis, veepargis ja avalikus supelrannas
kutsu vetelpäästjad või saada keegi teine
seda tegema;
• kui abivajaja on vees – abista teda ja alles siis
kutsu abi või saada keegi samaaegselt abi järele;
• helista 112 ja anna teada, mis juhtus.

Kannatanu abistamine:
https://veeohutus.ee/suvi/kannatanu-abistamine/
• ulata kannatanule mõni ese, näiteks tugev
puuoks, aer, lauajupp vms;
• kui abivajaja on käeulatuse kaugusest väljas,
võid heita talle päästevahendi, näiteks päästerõnga, -poi või või viskeliini ja tõmmata
kannatanu selle abil kaldale.

Valga Teataja 																			

Juuli 2019

Muutunud on Valga valla
jäätmehoolduseeskiri
Valga Vallavolikogu 31. mail toimunud istungil võeti vastu uus Valga valla jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskirja eesmärk on
sätestada jäätmehoolduse korraldus Valga
valla haldusterritooriumil ning selle järgimine
on kohustuslik kõigile Valga vallas viibivatele
eraisikutele ning juriidilistele isikutele. Valga
valla jäätmehoolduseeskirjaga esmakordselt
tutvudes võib see küll tunduda liiga pikk ja
keeruline dokument, kuid natuke süvenedes
ning kaasa mõeldes peaks see olema arusaadav
kõikidele isikutele.
Jäätmekäitluse üldnõuded on jäänud üldjoontes samaks ning need ei ole uue eeskirjaga
muutunud. Jätkuvalt tuleb püüda oma tegevuse käigus jäätmeteket vältida või vähendada
ning võimaluse korral taaskasutada. Jäätmeid
tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses ning
jäätmete ladestamine väljapool prügilat (nt:
oma kinnistule või metsa alla) või selleks ette
nähtud kohta on keelatud. Samuti on keelatud
jäätmete põletamine.

Kollasesse pakendikotti võid asetada vaid
puhtad klaas-, metall-, plast-, tetra-, paber- või
kartongipakendid.

Vaatamata sellele, et põhinõuded on üldjoontes samad, siis uus jäätmehoolduseeskiri
sisaldab ka olulisi muudatusi, mistõttu tasub
kindlasti jäätmehoolduseeskiri üle vaadata.
Uues jäätmehoolduseeskirjas on täpsustatud
juriidilistest isikutest jäätmevaldajatele kehtivaid nõudeid, nt: kohustus säilitada kahe
aasta jooksul dokumendid, mis tõendavad

Sorteeritud
pakendijäätmete
äraandmise võimalused
Valga vallas
Väidetavalt tekib aastas keskmiselt ühe ini-

mese kohta üle 400 kg olmejäätmeid, millest
pea 60% moodustavad pakendijäätmed. Sorteerimine ei ole midagi keerulist ega kellelegi
üle jõu käivat ning lisaks puhtale südametunnistusele ja säästetud loodusele võimaldab sorteerimine hoida kokku ka oma raha olmejäätmete veolt.
Inimeste teadlikkus jäätmete sorteerimisest on järjest rohkem levinud ning hea meel
on näha, et inimesed sorteerivad oma jäätmeid aina enam. Sellega seoses on kasvanud
ka surve avalikele pakendikonteineritele ning
Valga valla pakendikonteinerid täituvad väga
kiiresti. Üldjuhul ei ole võimalik pakendikonteinerite tühjendusgraafikuid muuta sagedasemaks, seega jääb variant, kas tuua pakendikonteinereid juurde või pakkuda ka alternatiivseid
lahendusi, kus võimalik. Kuna kahjuks jätkuvalt kasutatakse pakendikonteinereid ka
mittesihtotstarbeliselt, siis pigem suhtutakse
pakendikonteinerite juurde toomisesse konservatiivsemalt ning eelistatakse muude alternatiivide kasutamist.
Selleks, et vähendada survet avalikele kogumismahutitele, on Valga vallas võimalik ära
anda eelnevalt sorteeritud pakendeid ka muul
viisil, kui viia avalikku kogumispunkti. Erinevad võimalused sorteeritud pakendijäätmete
äraandmiseks Valga vallas on järgmised:
Viies sorteeritud pakendid avalikesse kogumispunktidesse Valga valla territooriumil.

Kogumispunktid on hõlpsasti leitavad kaardirakenduses https://bit.ly/2Xsen2J Sisestage
oma asukoht ja näete, kus asub teile lähim
pakendikonteiner.
Lisaks on võimalik kasutada pakendikoti
teenust Valga linnas, Tsirguliina alevikus,
Laatre alevikus ja Õru alevikus. Teenusega
liitunud saavad tasuta üle anda oma eelnevalt
sorteeritud pakendid kollase pakendikotiga.
Pakendid võetakse juurde maja eest ning ei ole
vaja enam sõita oma pakenditega mööda valda
ringi. Pakendikoti teenuse kohta saab rohkem
infot siit: http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott
Kasutada kortermaja teenust, mis on saadaval Valga linnas, Laatre alevikus, Laanemetsa
külas, Koikkülas, Hargla külas ning Lüllemäe
külas. Kortermajade juurde on võimalik tellida Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kaudu
segapakendi konteiner, mille rent ning tühjendamine on tasuta. Konteiner paigaldatakse
kortermaja juurde ning puudub vajadus otsida
avalikku pakendikonteinerit, kuhu pakendeid panna. Konteiner on võimalik tellida
siit: http://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/
pakendikonteiner

jäätmete nõuetekohast käitlemist.
Uues jäätmehoolduseeskirjas on kehtestatud nõue, et alates 01.01.2020 tuleb biolagunevate köögi- ja söögijäätmete liigiti kogumise
jaoks kinnistule paigaldada eraldi kogumismahuti, kui kinnistul on 10 ja rohkem korterit
(varasemalt on see kohustus olnud korterelamutel, kus on 16 ja enam korterit). Samuti on
uues jäätmehoolduseeskirjas toodud välja, et
alates 01.01.2020 peavad toitlustusettevõtted
ja jaemüügiga tegelevad ettevõtted samuti
paigaldama kinnistule kogumismahuti biolagunevate köögi- ja söögijäätmete kogumiseks. Välja arvatud juhul, kui jäätmevaldaja
kasutab toidujääkide purustamisseadet, on
paigaldanud rasvapüüduri ning juhib saadava
suspensiooni ühiskanalisatsiooni, kooskõlastades selle eelnevalt valla vee-ettevõtjaga AS
Valga Vesi. Oluline muudatus on ka see, et
avalikel üritustel on alates 01.01.2020 kohustuslik paigaldada lisaks segaolmejäätmete
kogumismahutile ka eraldi kogumismahuti
pakendijäätmete jaoks.

Jäätmehoolduseeskirjas on tehtud ka mitmeid väiksemaid parandusi/täiendusi, mis
on olulised eelkõige jäätmevaldajate jaoks, et
tagada parem arusaadavus, kuidas peab oma
tegevuse käigus tekkinud jäätmeid käitlema.
Näiteks on toodud välja, et avalikesse pakendikonteineritesse (avalikus ruumis tähistatud kollase, sinise ja rohelisega) on keelatud
tuua muid jäätmeid. Antud konteineritesse
sobivad vaid eelnevalt sorteeritud puhtad
pakendid.
Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle
teostavad Valga Vallavalitsuse ametnikud ning
lähtudes jäätmeseadusest, karistatakse eeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise
eest rahatrahviga kuni 800 eurot. Sama teo
eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.
Uue Valga valla jäätmehoolduseeskirjaga on
võimalik tutvuda Valga valla koduleheküljel
www.valga.ee (maa ja keskkond rubriik, alamrubriik jäätmemajandus ning jäätmehoolduseeskiri) või Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee
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Piiriülese uuringu tulemusena selgus, et edu
saavutamise märksõnaks on koostöö Valga ja Valka
omavalitsuste vahel
Tänaseks on Valga inimestele üsna iseenesestmõistetav, et piir kaksiklinna vahel on puhtalt formaalsus. Piiriületus on sama sujuv kui
tänava ühelt poolelt teisele liikumine. Igapäevaselt kohalikud inimesed üldjuhul ei mõtle
sellele, mitu korda päevas või nädalas tekib
vajadus riigipiiri ületada, sest kaksiklinn on
kasvanud üheks. Siiski kujuneb inimeste liikumine päris suures osas teatava mustriga. Palju
on neid, kes Valka poolelt suunduvad Valga
ettevõtetesse ning üksjagu Eesti elanikke leiab,
et nii mõnegi toote või teenuse saab soodsamalt
kaksiklinna Läti poolelt. Taolise pendeldamise
aluseks on asjaolu, et vaatamata ühele linnale,
oleme Valga-Valka piirkonnas sõltuvad nähtamatuna näivast piirist, mis formuleerib kahe
riigi erinevused seadusandlusest ja majanduslikust olukorrast lähtuvalt ning mõjutab reaalselt kogu piirkonna arengut ja siinsete elanike
võimalusi.
Valga ja Valka kohalikud omavalitsused
on oma haldusaladel korraldanud palju erinevaid uuringuid, et olukorda hinnata ja päevakorras olevatele probleemidele efektiivseid
lahendusi leida ning elu edendada. Selleks, et
Valga-Valka ei oleks pelgalt kahe riigi ääremaa,
vaid arenev ja hästi toimiv ühtne piirkond, on
oluline seada ühiseid eesmärke ning planeerida
arendustegevusi koosöös. 2017. aastal hakati
esmakordselt ette valmistama uuringut, mis
käsitleks kaksiklinna tervikuna, riigipiirist
sõltumata.
Uuring viidi läbi kahes etapis – 2018. aasta
alguses ning teine osa aasta hiljem. Info kogumiseks analüüsiti erinevaid olemasolevaid
dokumente, viidi läbi intervjuud ning telefonivestlused ning korraldati erinevate valdkondade esindajate kohtumine, kus arutati
piirkonna olulisemate teemade üle. Uuringu
koostamisse olid kaasatud omavalitsuste esindajad, ettevõtjad, piiriülesed töötajad ning
piirkonna arengusse panustavate organisatsioonide esindajad.
Info kogumise peamiseks eesmärgiks oli
hetkeolukorra kaardistamine, et välja selgitada
piirkonna peamised probleemid, väljakutsed
ja võimalused. Uuringu tulemused võib jagada
suures osas kaheks: esiteks mõjutavad kaksiklinna käekäiku asjaolud, mida otseselt muuta
ei saa, nagu linna geograafiline asukoht ning

sellest tulenevad eripärad, lisaks rahvastiku
üldine vananemine, inimeste ränne, kogu
maailma majandusest ning riikide poliitilistest
otsustest tulenev olukord.
Eelnimetatud tingimused mõjutavad kõiki
eluvaldkondi ning kuna neid otseselt muuta
ei saa, tuleb leida võimalusi kohanemiseks,
tunnistades kitsaskohti ning keskendudes
positiivsele ja võimalike lahenduste leidmisele. Näiteks selgub uuringust, et Valga-Valka
asukohast tulenevalt on suureks mureks ääremaastumine, inimeste ja teenuste lahkumine
piirkonnast jms, kuid ettevõtjad on toonud
välja ka võimalusi, mida neil on võimalik asukohapõhiselt kasutada, nagu näiteks tooraine
ostmise naaberriigist 0% käibemaksuga, mis
loob teatava vaba raha kasutamise võimaluse
äri muudes valdkondades. Lisaks tuuakse piirilinna võimalusena välja ka seda, et nii Eesti kui
Läti poolel on oluline arvestada kogu piirkonna
inimeste potentsiaali nii ostu- kui tööjõu seisukohast. Selleks, et vajalik info üle piiri jõuaks,
kasutatakse efektiivselt erinevaid kanaleid ja
koostööpartnereid. Piirkonna eripärade, asukoha ning teedevõrgu oskuslikus ärakasutamises nähakse suurt potentsiaali kohaliku
ettevõtluse arendamiseks.
Teine osa uuringu tulemustest kirjeldab
probleeme, millele ei ole üheseid lahendusi,
kuid kõik võimalused muutusteks sõltuvad
piirkondlikust tegutsemisest. Selleks, et piirkond areneks, on üheks oluliseks märksõnaks
koostöö. Koos toimetamine on oluline erinevatel tasanditel. Arvestades asjaolu, et kahe riigi
piirialal asuv üks linn on koos oluliselt suurem
ja võimsam kui kumbki eraldi oma riigi ääremaana, peetakse oluliseks Valga-Valka piirkonnale eristaatuse kehtestamist ja ühiste avalike teenuste pakkumist, et tagada Valga-Valka
arengu jätkusuutlikkus. Paljuski on võimalik
ette võtta kahe omavalitsuse koostöös. Ühiselt
nii Eesti kui Läti valitsustele piiriala probleemide selgitamine, vajaduste tähtsustamine
ning muutuste planeerimine on võimalused
olukorra muutmiseks ning piiriala elu edendamiseks.
Koostöö üheks aluseks on ühise keele leidmine. Eesti ja Läti iseseisvumisest alates on
piirkonnas vähenenud vene keele kasutamine
ühise keelena ning ka inglise keele kasutamine

ei ole igapäevane. Seetõttu nähakse läbiviidud
uuringu tulemusel olulise teemana keeleküsimusele lahenduste otsimist. Pakutakse välja nii
keeleõpet lasteaedades kui ka täiendavat keeleõpet. Kiireid ja otseseid lahendusi keeleoskuse
tõstmiseks ei ole, kuid üksteisest arusaamisel
on oluline paindlikkus. Täna on paljudele
ettevõtetele suureks probleemiks tööjõu puudus ning oluliseks leevenduseks on kogu piirkonna tööjõu ressursi oskuslik kasutamine,
mille tulemusel on paljudes ettevõtetesse
oodatud inimesed, kel riigikeele oskus puudub.
Uuringu alusel saab väita, et piiriülene tööjõu
liikumine toimub eelkõige Eesti suunal. Siinkohal on peamiseks põhjuseks kahe riigi seadusest tulenevad erisused, mis üldjuhul Eesti
poolel töötajale rohkem teenimisvõimalust
ja paremaid sotsiaalseid garantiisid tagavad.
Kuigi elatakse sisuliselt ühes linnas, valitseb
inimeste vahel riiklikust sotsiaalsüsteemist
lähtuvalt teatav ebavõrdus, millele tänaseks
oodatakse lahendust keskvalitsuste tasandil.
Märkimisväärse probleemina nimetati
uuringu koostamisel korduvalt piirkonna mainet, mis võib olla oluliseks piiranguks keskkonna arenemisel. Mainega seoses on nimetatud nii piirikaubanduse mõju kui ka linnapildi
nukrat olukorda seoses räämas majadega, mis
omakorda on võimendatud negatiivsete meediakajastustega. Positiivsena on välja toodud
viimaste aastate arenguid, kuid uuringu vastajate arvates ei paista edulood piirkonnast
väljapoole, mistõttu on potentsiaalsetel investoritel või turistidel piirkonna suhtes olulised
eelarvamused.
Proleemi lahendusena nähakse sihipärast
mainekujundust. Tulemusliku mainekujunduse tagab taaskord efektiivne koostöö nii
omavalitsuste, ettevõtjate kui ka kogukonna
vahel. Piirkonna turundamine on oluline igakülgse arengu tagamisel, kuid positiivne mõju
tekib ajaga. Hea maine sõltub paljudest suurematest ja väiksematest tegemistest. Linnapildi
korrastamine ja kaasajastamine on üks omavalitsuse prioriteete, kuid lõplik tulemus sõltub paljuski piirkonna inimeste hinnangutest
ja käitumisest. Siinkohal võib näiteid tuua nii
keskväljaku ehitamisest ja sellest, kuidas elanikud uute võimaluste üle rõõmustavad, või
sellest, kuidas ikkagi leidub neid, kelle arvates

peaks linn olema katki, täissoditud seintega ja
prügi täis.
Läbiviidud uuringu värsked tulemused kinnitavad asjaolu, et Valga ja Valka on üks linn
kahes erinevas riigis. Nähtamatu piir Eesti ja
Läti vahel seab piirkonna arendamisele palju
väljakutseid, aga ka võimalusi. Valga Vallavalitsus ning Valka kihelkonnaduuma eesmärgiks
on kasutada uuringu tulemusi selleks, et seada
ühised eesmärgid kogu piirkonna arendamiseks ning koostada vastav tegevuskava, et ära
kasutada Valga-Valka potentsiaali selliselt, et
siin oleks hea elada, töötada ja ettevõtlusega
tegeleda.
Triin Roo
Ettevõtluse spetsialist

Muutus surma
registreerimise kord

Vähekindlustatud perede
lastele pakutakse koolivaheajal
tegevusi ja lõunasööki

01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik
omavalitsus.
Alates juulist vormistab tervishoiuteenuse
osutaja surmateatise paberdokumendi asemel
elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse
automaatselt. See tähendab, et edaspidi saab
matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi)
tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest.

Pakume suvisel koolivaheajal tasuta tegevust
ja lõunasööki vähekindlustatud peredest Valga
valla lastele!
Tegevused koos tasuta lõunasöögiga lastele
toimuvad tööpäeviti (esmaspäevast – reedeni)
alates 17. juunist 2019 - 30. augustini 2019
MTÜ Valga Abikeskuses (Lembitu 2 Valga
linnas). Päev kestab kella 10.00 - 14.00.
Lapse registreerimiseks on vajalik etteteatamine telefonil 5780 7206 (Valga Vallavalitsus,
kabinet 102) või telefonil 5386 6825. Tuleks
arvestada, et õigus lõunasöögile võib tekkida
registreerimise järgsel päeval.

Kui varasemalt pidi surmatõendi kätte saamiseks läbima keerulise jada tegevusi, siis nüüd on asi
tehtud lihtsamaks ning selleks tuleb minna vaid arsti juurde surmatõendile järele.
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Leiad meid ka
Facebookis!

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

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

RENDIME
AIATEHNIKAT

puurvesi
.

Valgas alustab 24. augustil uus
koolitusprogramm
„Õpioskuste ja eneseteadlikkuse
kasvu kaudu uute algusteni“,
mis kestab 16. novembrini.
Tööd alustab 2 koolitusgruppi, kuhu
on oodatud:
I kuni 45-aastased lapsevanemad,
kes ei ole omandanud erialast haridust;
II üle 45-aastased inimesed,
kes otsivad uut algust oma elus.
Koolitus, toitlustus ja vajadusel ka lastehoid on osalejatele TASUTA. Programmi

259 €

Rohulõikur FS 55

Parim masin kodusteks muru
ja heina trimmerdamiseks.
Komplektis pehmenduspadjaga õlarihm,
trimmikaitse ja trimmipea.

STIHL IMOW
ROBOTNIIDUKID!
+ KAASA KINGITUS
KÜSI PAKKUMIST
ESINDUSEST!
Pakume ka paigaldust

rahastab Euroopa Sotsiaalfond! Ühte koolitusgruppi mahub 10 inimest, kokku 20
inimest Valgamaalt. Täpsemat infot programmi kohta leiad internetist : www.kahh.ee
Koolitusele saab registreerida kuni 21.
augustini, kontaktisik on Anneli Kikkas.
Tel: 50 30 793, e-post anneli@kahh.ee.
Tule ja leia inspiratsiooni uuteks väljakutseteks oma elus!

Mullafrees
Oksapurustaja
Kõrglõikur
Hekipügaja
Muruõhutaja
jpm.

HOOLDUSESSE
ON OODATUD VEEL:

MOOTORSAED
TRIMMERID
VÕSALÕIKURID
HEKIPÜGAJAD
SURVEPESURID
MULLAFREESID

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

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

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

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

OÜ ESTEST PR

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

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee
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19:00 - Piret Eesmaa monoetendus
„Ma olen paks” kodukohvikus Supelung
Piletid eelmüügist 7€/ kohapeal 12€

20:00 - kontsert „Unedemurdja"
Tõrva Kirik-Kammersaalis
Kadri-Ann Sumera ja Arete Kerge
Piletid kohapeal 6€/8€

21:00 - lõkkeõhtu Vanamõisa järve ääres
22:30 - Tõrva V RattaÖÖ
Algus Vanamõisa järve äärest

23.00 - Tõrva Astronoomiaklubi
teleskoobivaatlus Kaarlimäe tänava lõpus

23:00 - Tõrva Astronoomiaklubi
teleskoobivaatlus Kaarlimäe tänava lõpus

09:00 - laat ja lasteala Sõpruse pargis
10:00–13:00 - lastehoid lasteaed
Tõrvalill aias
11:00 - tuletõrjevõistlused
„Fireﬁghter Combat Challenge” keskväljakul
11:00 - koduköögid keskväljakul
11:00 - murutraktorite ralli Kevade tänaval
Võidusõit raideritega
Registreerimine kohapeal

Alates 11.00 keskväljaku laval:
11:00 - seeniorite BodyArt
Juhendab Kristi Roosimägi
11:15 - tantsustuudio Lys
11:30 - kontori BodyArt
Juhendab Kristi Roosimägi

11:00–14:00 - Flyboard Riiska järvel

Sõidule registreerimine kohapeal alates 10:30

12:00 - Flyboardi etendus Riiska järvel
12:00 - Tõrva valla hõbelusikate
üleandmine keskväljakul
Vihmase ilma korral Tõrva Vallavolikogu saalis

09:00 - laat Sõpruse pargis
11:00 - Seminar
„Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine kohaliku
omavalitsuse korralduses” lossispaas Wagenküll
16:00 - Helme kandi päev
Helme kultuuriaida juures:
16:00 - värviorienteerumine ja aardejaht
16:00–17:30 - kohvipaus vallavanemaga
17:30 - Helme Vägilase jooks
18:00 - Tõrva kultuurimaja näiteringi näidend
„Elu ilusamad õied"

18:00 - loeng ja arutlus ajuteadlase ja
kirjanik Jaan Aruga teemal „Aju saladuste
lahtimuukimine" kultuuripubis Juudas
19:00 - suur rahvapidu Helme laululaval
Esinevad Meie Mees ja C-duur, enne rahvalikud mängud,
kohalikud isetegevuslased, toitlustus, lasteala, ilutulestik
Piletid eelmüügist kohalikest müügipunktidest
5€/perepilet 15€ ning kohapeal ja Piletilevist 10€/30€.

Põgenemismaja Rituaal Helmes on avatud
gruppidele 16:00, 18:00 ja 20:00
Eelregistreerimine rituaal.torvanoored.ee

13:00 - Bonzo kontsert keskväljakul
14:00 - Eesti ﬁlmiklassika „Mehed ei nuta"
keskväljakul
15:00 - Tõrva Tule-Päevade
paarismäng kettagolﬁs
Lisainfo Facebookis „Tõrva Disc Golf”

19:45 - Tõrva vallavanema ja Tõrva
sõprusdelegatsioonide tervitussõnad keskväljakul
20:00 - Avo Põldsalu mälestusvõistlus Tõrva öine autoorienteerumine
Start Tõrva Kultuurimaja juurest

20:00 - Adeele Sepa&Jaan-Eerik Aardami
kontsert keskväljakul
21:00 - Tanel Padari kontsert keskväljakul
22:30 - Tõrva tuleteater Veskijärvel
23:00 - munitsipaalööklubi keskväljakul

Avatud talude päeval Tõrva vallas

Kuke talu Pori külas, Mulgi Jaanalinnu talu ja
Mäe-Koda kohvik Riidaja külas ning Pikasilla sadam

11:00 - Disney ﬁlmid Tõrva kinos Koit
11:00 - Lõvikuningas 2D
13:00 - Aladdin
15:30 - Kaunitar ja koletis
18:00 - Lõvikuningas 3D
Piletid 3€/4€

11:00 - Laste BodyArt ja maalimise
töötuba keskväljakul
BodyArti juhendab Kristi Roosimägi

15:00 - Tõrva IV Meistrivõistlused
Pokkeris keskväljakul
Hilisõhtul verdtarretav
õudusmatk Tõrva linnas

Täpsem teave www.torvanoored.ee

Täpsem teave ürituste kohta
www.torva.ee ja Tõrva valla
Facebooki lehel

Tõrva Raadiot kuuleb
12. juulist–27. juulini
sagedusel 90.0 mHz

