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Tunnustuse pälvinud Aina Pääro
on aastakümneid panustanud
Punase Risti tegemistesse
Tänavu välja antud kolmest
Valgamaa teenetemärgist ühe pälvis
valgalane Aina Pääro, kes on juba
ligi neli aastakümmet panustanud
Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi
tegevusse. Teenetemärgi andsid
seltsi pikaaegsele sekretärile
vabariigi aastapäeva pidulikul
kontsertaktusel üle Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees
Agu Kabrits ja Valga vallavanem
Margus Lepik.
Kohtudes Aina Pääroga mõned päevad hiljem, selgus, et tunnustamisest on tal tekkinud kahetised mõtted. „Ma ei ole kunagi
isegi mõelnud, et võiksin maakonna teenetemärgi saada. Olen igapäevaselt teinud oma
tööd, mõtlemata tunnustamisele. Miks just
mind välja valiti? Kas peaksin häbenema,
kuna ümberringi on nii palju tublisid ja tegusaid inimesi. Teisalt on aga hea meel, et olen
märgatud ja mu tegemisi on hinnatud,” arvas
Pääro.
Aina Pääro eestvedamisel toimuvad
esmaabikoolitused ja teabepäevad. Eesti
Punase Risti Valgamaa Selts osaleb aktiivselt
erinevatel maakonnas korraldatavatel sündmustel, näiteks ohutus- ja perepäevadel, laatadel, lastelaagrite, seminaride ja koolituste korraldamisel. „Autasu ei ole niivõrd tunnustus
mulle, kuivõrd kogu organisatsioonile, mis
sai 24. veebruaril 100-aastaseks, ja muidugi
meie kohalikule meeskonnale. Olen püüdnud
nende aastate jooksul enda ümber inimesi
koondada ja neid hoida. Tänu kuulub ka meie
koostööpartneritele, sest üksi ei suuda keegi
midagi ära teha, “sõnas Pääro Valga Kultuurija Huvialakeskuse laval tunnustust vastu võttes. Tegusa valgalanna eestvedamisel toimub
iga aasta septembrikuus Valgas esmaabipäevale pühendatud orienteerumissündmus, millesse on kaasatud erinevad ametkonnad, kes
õpitubasid läbi viivad. Selts tegeleb aktiivselt
oma vabatahtlike õpetamisega. Korraldatud
on hulk tervislikku eluviisi propageerivaid
üritusi, eriti on pööratud tähelepanu inimeste eneseabi ja kodanikualgatuslike oskuste
parandamisele ning ennetustööle.

Aina Pääro võtmas vastu Valgamaa teenetemärki

Lisaks seltsi sekretäritööle, kuulub Aina
Pääro maakonna tervisenõukogusse, on
turvalisuse nõukogu ning maakonna vabatahtliku passi töörühma liige ning Valgamaa
Noorsootöökeskuse TANKLA liige. „Aina
Pääro panustab seltsi tegemistesse kindlasti
rohkem, kui ükski ametijuhend ette näeb.
Töö vabatahtlikega ja elanikkonnaga saab
toimuda suuresti oma vaba aja arvelt. Oma
aastakümnetepikkuse tööga on ta aidanud
kaasa maakonna inimeste teadlikkuse tõstmisele ohutuse, esma- ja eneseabi ning terviseedendamise vallas,“ iseloomustas Päärot Valga
vallavanem Margus Lepik.

Aina Pääro on sündinud ja kasvanud
Harglas, kus ta kohalikus koolis õpinguid
alustas. Peale Valga Keskkooli lõpetamist
töötas ta Tehnilise Inventariseerimise Büroos
tehnik-joonestajana. Tema teiseks töökohaks
ongi olnud Eesti Punase Risti Valgamaa Selts.
„Punasesse Risti sattusin tööle juhuse tahtel,
kui endine töötaja asus õppima ülikoolis arstiteadust ja otsiti uut töötajat. Saime linnas
kokku ja ta pakkus mulle töökohta. Mõtlesin, et miks mitte proovida, ja 5. detsembril
1980. aastal kinnitati mind ametisse. Tööst
on saanud mulle elustiil ja hobi. Katsume olla
nähtavad ja igati propageerida Punase Risti

põhiprintsiipe. Minul lasub korraldamise
kohustus ja vastutus, kuid kõiki tegevusi ja
ettevõtmisi teeme ja viime läbi koos vabatahtlike ja koostööpartneritega,“ rääkis Pääro.
Aina Päärot on autasustatud 2017. aastal
Punase Risti V klassi teenetemärgi ja Valga
maavanema tänukirjaga ning 2016. aastal
Valgamaa aasta tervisedendaja tiitliga. Koos
abikaasaga on üles kasvatatud kolm last ning
paaril on ka neli lapselast.
Sirje Lemmik
meediaspetsialist

VOLIKOGU VEERG
Valga Vallavolikogu I koosseisu 16. istung
toimus 1. märtsil 2019. aastal Valga Kultuurija Huvialakeskuses. Kohal oli 26 volikogu
liiget, vallavalitsuse liikmed, kutsutud vallavalitsuse spetsialistid ja allasutuste juhid.
Valga Vallavolikogu istungil
otsustati:
Kinnitada
• Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus;
• sihtasutuse Taheva Sanatoorium põhikiri;
• Õru Lasteaed-Algkooli, Valga Priimetsa
Kooli, lasteaed Walko, lasteaed Kaseke ja
lasteaed Buratino arengukavad;
• Valga valla 2018. aasta eelarve suurendamine omalaekumiste võrra kogusummas 1 577 335 eurot, millest põhitegevuse
tulud 1 191 924 eurot, põhitegevuse kulud

1 160 485 eurot, investeerimistegevuse
tulud 380 411 eurot ja inventeerimistegevuse kulud 416 850 eurot.
Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange „Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
sõiduki kasutusrent 2019−2023”.
Garanteerida omafinantseering kuni 96 000
eurot projekti „Valga valla Karula-Lüllemäe
Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade
arendamine“ elluviimiseks eelarveaastatel
2019−2022. Projekti eesmärgiks on Valga
vallas välja arendada tervisespordikeskus,
kus on tagatud võimalus aastaringselt tasuta
tervisespordiga tegeleda.
Valida volikogu rahanduskomisjoni esimeheks Alar Nääme ja aseesimeheks Ivar Unt.

Tänavu esitati Valga aastaringi auhinnale 14
nominenti, kelle hulgast komisjon valis välja
viis auhinna saajat. Aastaringiga tunnustatakse
möödunud aasta jooksul oma tegevusega silma
paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning
tähelepanu pälvinud isikuid, kollektiive või
algatusi. Seekordsed auhinnad anti tublidele
tegijatele üle 22. veebruari õhtul Valga kultuurija huvialakeskuses toimunud Valga valla Eesti
Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel vallavolikogu esimehe Külliki Siilaku ja vallavanem Margus Lepiku poolt.
Auhinna Valga aastaring pälvisid:

VALLAVALITSUSE
VEERG
Valga Vallavalitsusel toimus veebruarikuus neli
istungit, kus otsustati:
Algatada Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn
78b kruntide detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalust kruntide liitmiseks ja ehitusõiguse määramiseks tootmisettevõtte laiendamiseks laohoone võrra.
Väljastada kasutusluba:
• Lüllemäe küla Platsi kinnistule rajatud
mänguväljakule;
• Korijärve külas Võime laut kinnistul asuvale vabapidamiskanalale;
• Õru alevikus rajatud seiklusrajale;
• Tsirgumäe külas Sanatooriumi kinnistul
asuvale rekonstrueeritud reoveepuhastile;
• Valga linna Võru tn 5 kinnistule paigaldatud päikeseelektrijaamale.
Eraldada
• MTÜ-le Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts
paraadlipu valmistamiseks 550 eurot;
• Valga Spordile 7500 eurot suusarajamasina
ostuks;
• Tsirguliina Koolile 999 eurot jõusaali
põrandakatte ostuks;
• munitsipaalvara teenistusele 4990 eurot
eluruumi remondikulude katteks;
• kultuuritöö arendamisega tegelevatele
mittetulundusühendusele tegevustoetust
19 450 eurot;
• stuudiole Joy pedagoogide palgafondiks
30 160 eurot ja projektitoetusteks 2019.
aastaks 52 390 eurot;
• kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendusele tegevustoetuseks
baastoetust kokku 5500 eurot;
• ehitus- ja planeerimisteenistusele Valgas
Aasa tn 1 korterelamu lammutamiseks ja
krundi korrastamiseks omaosaluse katteks
8 400 eurot;
• spordi eelarve reservist mittetulundusühingule Valga Spordiklubi 150 eurot Valga XI
lahtiste maadlusvõistluste korraldamiseks;
• neljale sotsiaalvaldkonna MTÜ-le tegevustoetust 2019. aastaks kokku 4815 eurot;

Valga vallas anti välja
aastaringi auhinnad

• tegevustoetust Valga valla spordiklubidele
2019. aastaks kokku 9150 eurot;
• treenerite tasustamise toetust Valga valla
spordiklubidele 2019. aastaks kokku summas 94 547 eurot;
• spordi eelarve reservist Tsirguliina Koolile
300 eurot kahe õpilase osalemisega Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni koolide
orienteerumise maailmameistrivõistlustel.
Mitte eraldada
• MTÜ-le Habitus toetust sotsiaalvaldkonna
MTÜ-de tegevustoetuse eelarvest;
• 2019. aastaks kogukonna arendamisega
tegelevale mittetulundusühendusele MTÜ
EELK Valga praostkond tegevustoetust,
kuna ühenduse asukoht ei ole äriregistri
andmetel Valga vald.
Võõrandada
• otsustuskorras Valga Kaugõppegümnaasiumile tasuta küttepuid mahus 100rm;
• avalikul kirjalikul enampakkumisel Linnamets-1 ning Suur-Stoke talu maatükkidelt
metsamaterjali kokku 293,055 tm.
Kinnitada
• kogukonna arendamise projektitoetuste
maksimaalne toetussumma 2019. aasta
taotlustele 500 eurot;
• kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2019. aastaks: lauluja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste
väljatoomine ja orkestrid, tegevustoetus 800
eurot; rahvakultuuri püsimisele ja arengule
ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaaitavad mittetulundusühingud,
tegevustoetus 750 eurot; harrastustegevust
pakkuvad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud, tegevustoetus 700 eurot;
• Stuudiole Joy kinnitada pedagoogide palgafondiks pearahana Valga valda sisse kirjutatud lapse või noore kohta 372 eurot ja
väljaspool Valga valda sisse kirjutatud lapse
või noore kohta 85 eurot;
• Hargla Kooli hoolekogu koosseis.

Ülle Juht ning Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskus
Ülle Juht ja Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
meeskond on oma tööga muutnud Valga kultuurimaastikul nähtavaks. Arvukalt üritusi, teatrietendusi ja kontserte toimub nii eesti kui ka vene
keeles. Ülle Juhi poolt on ellu kutsutud iga-aastane Inglilaat ja tänaseks traditsiooniks saanud
ülipopulaarne Jõekääru kontsert. Ka uusimate
filmide nägemiseks ei pea enam sõitma Tartusse
või Tallinnasse, vaid neid saab mugavalt vaadata
kohapeal. Majas on aastaringselt üleval kohalike
ja külaliskunstnike näitused, majas tegutsevad
nii laste kui ka täiskasvanute huviringid. Kultuurikeskus on kaasatud ka linnas toimuvate
laatade korraldamisele.
Leho Laik, TREV-2 teemeisterprojektijuht
Tema juhtimisel läbis möödunud aastal põhjaliku uuenduse Rebasemõisa-Koobassaare
maantee, mis on olnud üle 40 aasta tõsisema
remondita. Tema tähelepanelik ja mõistev
suhtumine, läbirääkimiste oskus ja kohalike
elanikega arvestamine muutis teeremondi
kohalike jaoks meeldivaks kogemuseks ning
Laik on eeskujuks, kuidas keerulisi asju saab
inimlikult lahendada. Leho Laigu hooliv suhtumine, avatus ja professionaalsus tegid teeremondist tulenevad häired kohalike elanike
jaoks minimaalseteks.
Valga Muuseum
2018. aastal korraldas Valga muuseumi kollektiiv mitmeid silmapaistvaid üritusi: Säde
aiapidu, Hälli albumite õhtu koos ansambliga
Naised Köögis, Väikeste Muuseumisõprade
reis Lapimaale. Need ettevõtmised on arendanud valda ja tugevdanud kohalikku kogukonda. Eesti muuseumide aastaauhinnagalal
„Muuseumirott 2018" pälvis Säde aiapidu laureaaditiitli “Kogukonna sõber 2018“. Projekti
„Hälli kiigutaja“ käigus koguti sünnipärimust,
mis päädis märtsikuus Valga muuseumis avatud näitusega. Valga muuseum koostöös Valga

Muuseumisõprade Seltsi liikme Ellen Muruga
koostasid ja andsid välja raamatu „Valga linna
aukodanikud 2005-2017“, mis kajastab 13
Valga linna aukodaniku elu ja saavutusi.
Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing
Ühing on tegutsenud kolmteist aastat, koondades üle kuuekümne lasterikka pere. Lastele
on korraldatud töötubasid, üritusi, seminare ja
väljasõite. Ühing saadab oma lapsi igal aastal
kooli piduliku üritusega ja komplekteerib ka
esimesse klassi minejatele ranitsa. Ühing on
peredele suureks toeks. Ühingu juhatuse esinaine Angeelika Elvet ja teisedki liikmed on
alati toeks nõu ja jõuga ning märkimisväärne
on seegi, et nad teevad oma tööd vabast ajast.
Karula-Lüllemäe Tervise- ja
Spordikeskus
Tervise- ja Spordikeskuse tublide eestvedajate
algatusel on Lüllemäele rajatud terviserajad,
suusamaa ja tuubimägi, mida kohalik kogukond ühiselt tegevuses hoiab ja arendab. Lisaks
kohalikele on suusamaast saanud paljude valgamaalaste meeliskoht, kus talvemõnusid nautimas käia. Suusamaa ja tuubimäe rajamine on
toonud Lüllemäele tuntust ja aidanud kaasa
piirkonna atraktiivsuse tõusule.

Õnnitleme
märtsikuu eakaid
juubilare!
80. sünnipäeva tähistavad
Irina Pavlenko
Maie Toodo
Galina Karaganova
Evdokia Shilkina
Kustas-Reedik Närska
Malle Marten
85. sünnipäeva tähistab
Anastasia Lapitskaja
90. sünnipäeva tähistavad
Helga Jallai
Leida Roosipuu
Selma Duberg
Nina Pronina
Veronika Zerel
96. sünnipäeva tähistab
Leida Kudisiim
99. sünnipäeva tähistab
Linda Hommik
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Elanikud suhtuvad piiriülese
omavalitsuse ideesse pigem positiivselt

26. veebruaril tutvustati Valgas uuringut elanikkonna valmisolekust piiriülese omavalitsuse moodustamiseks. Euroopa Parlamendi
fraktsiooni ALDE tellitud uuringu põhjal
näevad Valga ja Valka elanikud ühisomavalitsuse idee plussina ennekõike teenuste paremat
kättesaadavust.
Uuringu läbiviimise eestvedajaks oli
Euroopa parlamendi liige Igor Gräzin, kes
tõdes kohtumise avasõnades, et väga mitmed
uuringust välja tulevad probleemid on olnud
õhus juba tükk aega ja need pole vahepeal
paremaks läinud. „Viie aasta tagune idee välja
arendada uus struktuur Valga ja Valka omavalitsuste vahel on küsimusest "kas?" liikunud
edasi küsimuseni "kuidas?". Arusaamade muutus sellest, et idee on jabur, kuni selleni, et see
on tehtav, on suur läbimurre. See, et asi on õige,
vajalik ja tehtav, oli seniajani vaid meie isiklik veendumus. Tänasest alates teame, et selle
idee taga on kogemuslik teaduslik pagas. See
on väike pidupäev," sõnas Gräzin.
Valga riigimajas toimunud arutelul viibis ka
riigihalduse minister Janek Mäggi, kelle hinnangul on tarvis testida kõiki ideid, mis võiksid muuta elu Eestis paremaks neis kohtades,
kuhu riik võib-olla ei ulatu või kus on vähem
inimesi. „Meil on üle Eesti erinevates kohtades
ääremaastumise probleem, kuid Valga situatsioon on väga unikaalne. Valga pole lahutatud linn sugugi mitte väga pikka aega. Nüüd
ei taha me teha midagi uut ega enneolematut.
Me tahame sättida asjad korda nii, nagu oleks
mõistlik. On selleks siis ühine omavalitsus või
mõni muu lahendus, see polegi antud juhul
võtmeküsimuseks. Usun, et suund, mille oleme

Vasakult: Riigihalduse minister Janek Mäggi, Euroopa Parlamendi saadik
Igor Gräzin ja Valga vallavanem Margus Lepik

võtnud, on õige," sõnas minister Mäggi, kelle
arvates on vajalik analüüsida, mida suudame
riikide tasandil kokku leppida ja mida on võimalik lahendada omavalitsuste tasandil.
Uuringu tulemustest andis ülevaate uuringufirma Saar Poll esindaja Andres Viia, kelle selgitusel on läbiviidud uuringu näol tegemist pilootuuringuga, et selgitada välja, milline on
kohalike elanike meelsus piiriülesesse omavalitsusse. Uuringu läbiviijaid huvitas, milline
on teenuste kättesaadavus täna, kuidas nende
kättesaadavust parandada ning kuidas suhtuvad elanikud piiriülese omavalitsuse ideesse.
Selleks küsitleti jaanuarikuus 664 Kagu-Eesti
ja Põhja-Läti täisealist elanikku. Vastustest joonistus välja, et teenuste kättesaadavust hindasid küsitletud suhteliselt heaks, eriti tuletõrje ja
päästeteenistust ning lasteaiateenust. Seejuures
hindasid teenuste kättesaadavust positiivsemalt
linnaelanikud.
Uuringu käigus küsiti, kas piiriülene koostöö võiks teenuste kättesaadavust parandada.

Suuremat võimalikku kasu riikideülesest koostööst teenuste pakkumisel nägid Läti elanikud,
seda ennekõike tervishoiuteenuste puhul.
Kagu-Eesti maakondadest nägid kasutegurit
enim Valgamaa elanikud. Peamiselt vastasid,
et piiriülene koostöö teenuste kättesaadavust
ei paranda, need elanikud, kelle elukoht ei asu
piiri läheduses. Takistustena nähti ka keelebarjääri ja kultuurilisi erinevusi. Muuhulgas küsiti
uuringu käigus ka seda, kui tihti elanikud piiri
ületavad. Valga/Valka piirkonnas ületab 39%
vastanutest riigipiiri vähemalt korra nädalas.
Uuringu läbiviijad tutvustasid küsitletavatele
piiriülese omavalitsuse ideed, mis aitaks parandada teenuste kättesaadavust ning leevendada
ääremaastumisega seotud probleeme. 62% Läti
vastanutest ja 45 % Eesti vastanutest toetasid
piiriülese ühisomavalitsuse mõtet. "Silma torkas see, et lätlaste arvates on eestlastelt midagi
õppida – on selleks siis paremini arendatud teenused või midagi muud. Lisaks selgus, et ühisomavalitsust toetavad pigem noored inimesed,"

selgitas Andres Viia, kelle sõnul nägid sellise
lahenduse pooldajad võimalike hüvedena teenuste ja taristu parenemist, samuti kulude kokkuhoidu ja koostöö tihenemist.
Uuringu tulemusi kommenteerinud Valga
ja Valka omavalitsusjuhid tõdesid, et piiriülese
koostöö näol on tegemist argise reaalsusega.
Valka kihelkonnaduuma esindaja Viesturs
Zarinš leidis, et uurides piiriülese koostöö võimalusi, tuleks alustada just Valga/Valka piirkonnast,
kuna teistel piirialadel ei ole sellist koostöökogemust. „Oleme selle nimel pingutanud viimased
kakskümmend aastat ning tunnetame end ühise
linnana. Lätis viidi haldusreform läbi kümme
aastat tagasi, selle käigus liitus Valka linn maapiirkondadega, nagu Valga üle-eelmisel aastal.
Lätis on kavas läbi viia uus haldusreform, mis ei
jäta Valkat heasse olukorda – näeme lahendusena
koostööd just Eestiga," sõnas Zarinš.
Valga vallavanem Margus Lepik nõustus läti
kolleegiga ning rõhutas, et koostöö on meie inimestele hädavajalik. „Soovin, et selle uuringuga
mindaks edasi ning valimit täpsustataks. Meil
siin kaksiklinnas ja ümbritsevates maapiirkondades on tunnetus ja nägemus piiriülesest koostööst
teistsugune, kui see võib paista Põlva- või Võrumaa elanikele. Omavalitsusjuhtidena näeme, et
takistused on olemas ja need algavad just seal, kus
vajame riigi tuge. Kohalikul tasandil on koostöö
tugev ning meie liigume kindlasti omasoodu
edasi, kuid loodame, et riikide tugi tuleb üha
rohkem ja rohkem kaasa," rääkis Lepik.
Kohtumist kokku võttes tutvustas Igor
Gräzin seniseid samme piiriülese ühisomavalitsuse suunas. Näiteks on Riigikogusse esitatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muudatusettepanek, mis lisaks kohalike omavalitsuste hulka ka kreisi ehk piiriülese omavalitsuse. Nüüd on läbi viidud ka uuring, millele
edasises tegevuses tugineda.
Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda
aadressil www.saarpoll.ee

Sooru ja Taheva kogukondadel valmisid piirkondlikud arengukavad
Kaks Valga valla kogukonda on valmis saanud
oma arengukavad: Sooru küla ja Taheva piirkonna külad. Külade arengukavad on vajalikud
selleks, et luua ülevaade hetkeolukorrast ning
kaardistada võimalused ja külaelanike vajadused. Valminud arengukavad annavad ühest küljest ülevaate külade tänasest seisust, teisalt aga
vaatavad tulevikku, pannes paika pikemaajalised arengusuunad ja eelistused külaelanike
jaoks. Mõlema piirkonna arengukavas on välja
töötatud tegevuskavad aastate lõikes, kus kirjas
konkreetsed tegevused ja määratud vastutajad.
Sooru küla soovib panustada avaliku
ruumi arendusse
Sooru küla arengukava koostamise algatas
mittetulundusühing Sooru Arendus. Arengukava on koostatud aastateks 2019 – 2025. Uues
arengukavas on lähiaja tegevustena välja toodud näiteks järve puhastamine ja selle ümbruse
korrastamine; vana tammi ja silla rekonstrueerimine; spordiväljakute uuendamine; välijõu-

saali ehitamine järve äärde; ratta- ja matkradade
parendamine ja lõkkeplatside rajamine, militaar- teemapargi arendamine seikluskeskuseks,
mänguväljaku ehitamine ja külaplatsi rajamine,
külavanema valimine ja seltsi liikmeskonna suurendamine, talgute ja ettevõtjate laatade korraldamine ja veel palju muudki. Külaelanike üheks
unistuseks on ka valgustatud kergliiklustee rajamine Tartu maanteelt Sooru. Arengukava koostamise laiemaks eesmärgiks on arendada Sooru
külast koht, mida teatakse ja tuntakse Eestis kui
aktiivset ja suurepärase elukeskkonnaga paika.
Luua Soorust positiivne kuvand, et siia asuks
elama rohkem inimesi väljastpoolt küla.
Taheva külad näevad väärtusena
paikkonna loodust
Taheva piirkonnas on kokku 13 küla, kus elab
700 inimest. Arengukava koostati aastateks
2019 - 2023. Teadvustades piirkonna eeldusi
ja puudusi, pidas kogukond oluliseks kasutada
looduse poolt pakutavaid ressursse, et tekitada

juurde ettevõtlust ja töökohti. Samuti tugevdada
kogukonnasisest koostööd ja kasutada ära suurenevat maaelu huviliste hulka ja tühjade talude
ressurssi, et suurendada piirkonna elanike arvu.
Kogukonna aktiivsuse toel loodetakse parandada elukeskkonda, säilitada ja luua vajalikke
teenuseid. Tegevuskavas on lähemal ajal plaanitud luua puukäsitöö ettevõte, kohaliku toidu
tooraine töötlemise keskus ning maamajanduskeskus. Jätkatakse Mustjõe kalapäeva korraldamist ning kavas on läbi viia Kotuse öölaat.
Hargla sidejaoskonda planeeritakse pikemas
perspektiivis rajada hostel, lisaks korraldada
külapäevi ja külade kokkutulekuid, arendada
edasi Koikküla puhkeala ning töös hoida ja
edasi arendada Kotuse veebilehte.
Külade arengukavad aitavad vallal
tegevusi planeerida
Valga valla arengukava koostamist vedas eest
ettevõtlusspetsialist Triin Roo, kelle hinnangul
pakuvad külade arengukavad väärtuslikku sisen-

dit kogu valla tuleviku ja tegevuste kavandamisel.
„Arvestades, et Valga vald on suur ning iga piirkond oma nägu ja huvidega, on väga tänuväärne,
et mitmed kohalikud kogukonnad, lisaks panusele valla üldise arengukava koostamisel, võtsid
ette suure töö oma eripäradest tulenevate arengusuundade ja tegevuste planeerimiseks. Kuigi
Valga valla üldine areng oli vaja kirja panna
enne, kui piirkondlikud kavad valmida jõudsid,
on need väärtuslikuks infoks edaspidisel planeerimisel ja arengudokumentide täiendamisel. Siinkohal kutsume Sooru, Taheva ja Karula eeskujul
üles ka teisi valla piirkondi oma kogukonnaga
ühiselt häid plaane ja tegevusi kohaliku elu elavdamiseks kirja panema,“ rääkis Roo.
Sooru küla ja Taheva piirkonna külade
arengukavadega saab tutvuda Valga valla
kodulehel www.valga.ee/kogukonnad
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Sirje Lemmik
meediaspetsialist

Valga Teataja

Uuest aastast alustas Valga haiglas
ülemarstina tööd Pilleriin Soodla
Alates käesoleva aasta 2.
jaanuarist töötab Valga Haigla
ülemarstina Pilleriin Soodla,
kes seni tegutses haigla
infektsioonhaiguste arstina.
Uue ülemarstiga vestles Valga
vallavalitsuse meediaspetsialist
Sirje Lemmik.
Palun tutvustage ennast lähemalt
Olen sündinud ja õppinud Tartus. 2007. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna
ning seejärel omandasin residentuuris infektsioonhaiguste eriala. Töötan Tartu Ülikooli
Kliinikumis nakkusosakonnas arst-õppejõuna ning infektsioonikontrolliteenistuses
arst-õppejõuna. Alates 2009. aastast õpetan
arstiteaduskonna tudengeid kliinilise meditsiini instituudi infektsioonhaiguste õppetoolis. Olen seega õpetanud peaaegu kõiki
noori kolleege. Tartu Ülikooli Siirde- ja Biomeditsiini Instituudi mikrobioloogia osakonnas olen doktoriõppes professor Irja Lutsari juhendamisel. Minu töö on seotud HIV
infektsiooniga Eestis, eelkõige varase nakatumise kindlaks tegemisega, kuna seda on
sümptomite või tavaliste analüüsidega raske
tuvastada, kuid on epideemia leviku seisukohalt väga oluline. Minu tööalasteks huvideks
ongi HIV infektsioon, aga kindlasti ka vaktsineerimine ja reisimisega seotud vaktsineerimine. Nendel teemadel olen aktiivselt osalenud kolleegide täienduskoolitustel. Olen tegev
ka Eesti Infektsioonhaiguste Seltsis.
Mis on teie töökohustused
ülemarstina?
Ülemarsti kohustus on tagada sujuv ja jätkuv ravitöö Valga haiglas. Siia kuuluvad
personaliga seotud ülesanded, nagu jätkata
head koostööd olemasoleva personaliga ning
leida juurde puuduvad arstid. Ravitöö sõltub tänasel päeval Haigekassa lepingutest,
proovin tagada olemasoleva lepingu täitmise
ning jätkumise järgnevatel aastatel vähemalt
samas mahus. Järelravi ja taastusravi on
kindlasti perspektiivikad. Insuldi ja südamelihase infarkti järgselt või proteesimise järgselt peaksid oma maakonna inimesed Valga
haiglas taastumise võimaluse saama. Nii on
lihtsam ka lähedastel olla kursis ravi kulgemisega ja haiget külastamas käia. Samuti
tunnevad patsiendid ennast kohalikus haiglas kodusemalt.
Millised on teie eesmärgid ja
väljakutsed?
Et tagada kohalikele võimalikult lai arstiabi
kodu lähedal, on olulised erialaarstide vastuvõtud. Tänasel päeval pakub Valga haigla päris
mitmete erialade vastuvõtte. Nendeks on naistearsti, ämmaemanda, silmaarsti, kurgu-nina-kõrvaarsti, kirurgi, lastekirurgi, ortopeedi,
uroloogi, laste-, sise, kopsu- ja närviarsti, kardioloogi, reumatoloogi, psühhiaatri, naha- ja
suguhaiguste arsti, logopeedi, taastusravi spetsialistide vastuvõtud. Pingutan selle nimel, et
veel mõnda eriala arsti Valka juurde tuua. Üks
tähtis teema ravikvaliteedis on ka haiglainfektsioonide vältimine, et patsiendid saaksid

Lisaks eespool nimetatud tööülesannetele
püüan kaasa aidata kolleegide täiendamisele
vaktsineerimise vallas. Olen osalenud HIV
ravimite kulutõhususe raporti valmimisel ja
osalen HIV ravijuhendi väljatöötamisel. Tahan
kaasa aidata HIV andmekogu arengule.
Suurema osa elust olen tegelenud tantsimisega, praegu selleks enam aega ei ole.
Hobiks on sport, mulle meeldib jooksmine.
Kõige pikemaks läbitud distantsiks on poolmaratonid. Mulle meeldib ka rattaga sõita ja
lumisel talvel suusatada. Koos lastega naudin
lumesõda, kelgutamist, liivalosside ehitamist
ning tuulelohede lennutamist.

Valga valla
planeeringute
teated

Doktor Pilleriin Soodla

parimat võimalikku abi ega oleks ohustatud
erinevatest infektsioonidest. See tähendab
lihtsalt öeldes seda, et haiglas viibiv patsient
ei tohi saada rohkem haigusi juurde, kui tal
tulles oli. Ma ei tea, kas kahjuks või õnneks ei
ole see töö tavainimesele silmaga nähtav, pigem
on see haiglasisene suur töö, tagamaks ohutud
protseduurid, parim ja turvaline ravi. See on
väljakutse eriti gripi hooajal, kus on tegemist
elanikkonna kõrge haigestumisega, mis toob
infektsioonid ka haiglasse.

ja kindlasti ka paremat meeskonnatööd. Võimalike muudatuste elluviimine on väiksemas
haiglas kindlasti kiirem ja paremini teostatav
kui suures masinavärgis. Üheks näiteks on
Valgas uute infotehnoloogiliste muudatuste
sujuv rakendamine ning edasi- arendamine
seoses elektroonilise haiguslooga. Praegune
kogemus on näidanud, et suure kontserni olemasolevad lahendused ei kattu alati väiksema
haigla vajadustega. Siin on oluline õpetuskoht
ka Kliinikumile.

Missugune on seis personaliga?
Hetkel on olemasoleva personaliga rahuldav
tööjaotus tagatud, abi andmata ei jää. Tööjõu
voolavus ei ole Valga haiglas suur, kohalikele
meeldib siin töötada. Noortel peab olema
huvi Valka tööle tulla ning positiivse kuvandi
nimel peame ühiselt pingutama. Kahjuks
saab meedias kõlapinda rohkem negatiivne
või skandaalne uudis, seetõttu on ühe osakonna sulgemine kogu haiglast väga kallutatud negatiivse mulje jätnud. Valga haigla
on maakonnas üks suuremaid tööandjaid.
Valga töötingimused ei ole kehvemad teistest
haiglatest ning transpordimure lahendamisel
loodame uusi töötajaid juurde saada. Siinkohal teeme aktiivset koostööd Tartu Ülikooli
Kliinikumiga.

Mis teile arstitöös kõige enam muret,
mis rõõmu valmistab?
Soovisin arstiks saada juba enne keskkooli
astumist. Oma peres olen ainukene arst.
Arvan endiselt, et minu eriala on kõige põnevam ja huvitavam – meil on enamasti tegemist ägedate infektsioonhaigustega, millel
on kindel haigestumise aeg. Meie erialal on
sageli palju uut, näiteks Ebola suur epideemia
Lääne-Aafrikas, mis ähvardas ka Euroopasse
jõuda, pandeemilise gripi arenemine või siis
uuesti tagasi ilmuvad leetripuhangud. Ei teki
muret, et teame kõike ja oleme kõike juba
näinud! Kõige enam rõõmu valmistab mulle
võimalus patsiente aidata ja terveks ravida,
näen seda oma erialal palju. Mõnikord aga
suudame hoopiski ennetada haiguste teket,
ka see on suur rõõm. Kõige rohkem muret
valmistab mulle aga kollegiaalsus, siin oleks
vaja palju muuta - just avatuma ja ausama
suhtlemise poole.

Mis on teie arvates Valga haigla
tugevused-nõrkused?
Olen paralleelselt töötanud suures haiglas
ja väiksemas Valga haiglas, erinevusi ja ka
sarnasusi on mitmeid. Valga haiglas meeldib mulle personaalne suhtlemine, väiksem
töötajaskond võimaldab vahetumat suhtlust

Kas teil on lisaks põhitööle ka
ühiskondlikke ülesandeid, mida
teete vabal ajal ?

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avaliku arutelu korraldamise
teade
Valga Vallavalitsus korraldab 27. märtsil 2019. a Valga Vallavalitsuse teise korruse saalis (Puiestee tn 8, Valga linn, ruum
200) järgmiste detailplaneeringute avaliku
arutelu:
Kell 16.00 korraldatakse Valga linna
Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn
15 spordihoone detailplaneeringu avalik
arutelu. Koostatud 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. Valga linnakeskuses paikneva planeeringuala suurus
on ligikaudu 3,9 ha. Planeeringuala asub
Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal ja
selle kaitsevööndis.
Kell 17.00 korraldatakse Valga linna
Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu. Koostatud
detailplaneeringu eesmärk on Kungla tn
24c krundile ehitusõiguse määramine
ühiskondliku hoone püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 1256 m2. Planeeringuala piirneb Kungla tänavaga. Ala
naabruses on avalikud spordiplatsid ja
sakraalhoone. Lähiümbrusesse jääb Linnapark, spordihoone, põhikool ja korterelamute kvartal.
Avalikul arutelul tutvustab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi
ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab
detailplaneeringu koostamisel valitud
lahendusi ning vastab muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.
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Puuetega inimestel
on võimalik taotleda
toetust eluruumide
kohandamiseks
21. veebruaril avati puuetega inimestele eluruumi kohandamiseks toetuste taotlusvoor,
millega omavalitsustel on võimalik saada raha
oma territooriumil elavate erivajadustega inimeste liikuvuse, hügieeni- ja köögitoimingute
parandamiseks. Puudega isikutel on võimalik
taotleda raha kaldteede ehitamiseks ja tõstukite paigaldamiseks, ukseavade laiendamiseks, pesemis- ja tualettruumi ning köögi
ümberehitamiseks jms toiminguteks. Raha
eraldatakse ehitusmaterjalide ja ehituskulude,
seadmete, mööbli ning statsionaarsete abivahendite kulude katteks. Riik on püstitanud
eesmärgi kohandada üle Eesti kokku 1490
eluruumi, neist Valga vallas 33 kodu. Eluruum
peab olema puudega isiku või tema perekonna
omanduses, üürikorterite kohandamiseks toetust ei eraldata.
Elanikud esitavad vastava avalduse kohalikule omavalitsusele, kes esitab laekunud avalduste koondi Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Viimane vaatab kogu selle info läbi ja teeb
otsuse, milliseid taotlusi millise summa ulatuses toetatakse. Toetuse suurus määratakse
kahe erineva põhimõtte alusel. Enamlevinud
kohandustele on rahastaja määranud ühikuhinna. Näiteks: vaheplatvormita kaldtee rajamine 2771 eurot, hoone välisukseava kohandus 1403 eurot, WC-poti vahetus inva-WC-poti
vastu 596 eurot jne. Ühikuhinnast suuremad
kulud tasub kohanduse kasutaja. Muud kulud,
mille suurust ei ole rahastaja ühikuhinnaga
piiranud, tasutakse tegelike kulude alusel. Ehitajaoskustega eluruumi omanik (pereliige) võib
lähtudes vastavatest nõuetest vajalikud tööd
ise teha. Ta võib omal algatusel leida ehitaja,
silmas pidades, et taotlusega koos tuleb siis
esitada kahe ehitaja hinnapakkumised. Aga ta
võib jätta ehitushanke pakkumise ja hilisema
kohanduse korraldamise rolli ka kohalikule
omavalitsusele – Valga vallale.

Avalduste esitamine rahastuse saamiseks
algas 21. veebruaril 2019 ja vald peab kokku
koondatud avaldused koos hinnapakkumistega
ära saatma hiljemalt 26. augustil 2019. Omavalitsuse esitatud taotlus vaadatakse läbi 45
päeva jooksul, st oktoobri keskpaigaks. Toetused makstakse välja pärast kokkulepitud tööde
teostamist ja tööde üleandmise ja vastuvõtmise
akti allkirjastamist.
Toetuse taotlemiseks vajalikud avalduse
vormid (avaldus ise, eluruumi kaasomanike
nõusolek tööde teostamiseks, korteri puhul
korteriühistu nõusolek) on kätte saadavad
Valga valla koduleheküljel www.valga.ee
Valga vallas abistavad eluruumi kohandamiseks taotluse esitajaid piirkonnakeskuste
sotsiaaltöötajad (Taheva sotsiaaltöö spetsialist
Evi Veerme, telefon 523 5022, evi.veerme@
valga.ee, Karula sotsiaaltöö spetsialist Õnneke
Hermaste, telefon 5309 0670, onneke.hermaste@valga.ee, Tõlliste sotsiaaltöö spetsialist Anu Tamm, telefon 529 0835, anu.tamm@
valga.ee, Õru sotsiaaltöö spetsialist Eda Kabrits, telefon 5302 7240, eda.kabrits@valga.ee),
puuetega inimeste teenuste spetsialist Valga
linna piires Kristi Tsarjov, telefon 7669 948,
kristi.tsarjov@valga.ee ning sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, telefon 5340 2123,
jyri.kore@valga.ee.
Jüri Konrad
Asevallavanem

Valga vald hakkab koostama avatud
valitsemise tegevuskava
Valga Vallavolikogu ja Valga Vallavalitsus
soovivad, et valitsemine meie vallas oleks
avatud ja kogukondi kaasav. Selle eesmärgi
elluviimiseks käivitus avatud valitsemise
projekt, mille raames viiakse Valga valla
erinevates piirkondades läbi kogukonna
kokkusaamised. Kohtumistel selgitatakse
välja inimeste ootused ja soovid, kuidas
kodanikke kaasata valla juhtimisse, kuidas
muuta valitsemine avatumaks ja kuidas
tagada parem info kättesaadavus otsuste
kujunemisest. Esimene kogukonna kokkusaamine leiab aset 19. märtsil 2019 Lüllemäe
Kultuurimajas.
Järgmised kokkusaamised
toimuvad:
• 4. aprillil kell 17.00 Õru Kultuurikeskuses;
• 7. aprillil kell 11.00 Sooru Rahvamajas;
• 18. aprillil kell 17.00 Hargla Maakultuurimajas;
• 14. mail kell 17.00 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses.

semise tegevuskava, mille elluviimine aitab
korraldada kohalikku elu senisest paremini,
kaasavalt ja läbipaistvalt.
Kokkusaamisi aitavad läbi viia Krista Habakukk ja Ivika Nõgel MTÜ-st Eesti Külaliikumine Kodukant. Igal kokkusaamisel läheb osalejate vahel loosi väike üllatus.
Kõik valla kodanikud on väga oodatud
kohtumistel kaasa rääkima ja arvamust avaldama! Selleks, et planeerida ürituste toitlustust, palun registreeruda neli päeva enne üritust e-posti aadressil marika.muru@valga.ee
või telefonil 5304 9805.
Projekti „Avatud valitsemise tegevuskava
koostamine Valga vallas" kogumaksumus
on 11 427,50 eurot, millest toetus on 9713,38
eurot. Projekti periood on 1. märts - 31. detsember 2019. Projekti toetatakse Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti tulemusena valmib valla ja kogukonna koostööna Valga valla avatud valit-
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Valgamaal tõuseb
segaolmejäätmete äraveo hind
Viimase kahe aastaga on olmejäätmete põletamise tasud kasvanud 3 korda, mis mõjutab
segaprügi üleandmise teenustasusid.
Valgamaa jäätmeveopiirkonnas teostab
segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning
biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumist Ragn-Sells AS. Seoses olmejäätmete
üleandmise kulude kasvuga muutuvad alates
01.04.2019 maakonnas olmejäätmete teenuste
hinnad. Samal ajal sorteeritud jäätmete, nagu
köögi-sööklajäätmed ning paber ja kartong,
teenusehinnad jäävad senisele tasemele. Ühtlasi teavitab Ragn-Sells AS, et muutunud on
1.5, 2.5 ja 4.5 m³ konteinerite rendihinnad.
Prügi sorteerimine vähendab kulusid
Siiski on igaühel võimalik väga palju ära teha,
et jäätmekäitluskulusid vähendada ja samal
ajal hoida ümbritsevat keskkonda. Kõige olulisem samm on jäätmetekke vähendamine ehk
tarbimisharjumuste muutmine. Enne iga ostu
on kasulik mõelda, kas neid asju ikka tegelikult
vaja on.
Päris ilma jäätmeid tekitamata siiski
hakkama ei saa. Küll aga on igal leibkonnal
võimalik anda oma panus selleks, et segaolmejäätmete hinnatõus jääks minimaalseks.
Sorteerides segaolmejäätmetest välja segapakendid ja paberi/papi, mille äraandmine on
tasuta, ning biolagunevad köögi- ja söögijäätmed, väheneb ära antava segaolmejäätmete
hulk märgatavalt ning sellega kaasneb ka rahaline kokkuhoid.
Eramajade omanikud, korteriühistud,
ettevõtjad ja asutused võiksid uurida, millised
võimalused on sorteeritud jäätmete äraandmi-

seks. Sõltuvalt piirkonnast on mitmed teenused
tarbijale tasuta: näiteks Valgas, Tsirguliinas,
Laatres ning Õrus pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koostöös AS Ragn-Sellsiga
tasuta pakendikoti teenust eramajadele. Samuti
on osades piirkondades võimalik tellida pakendikonteiner korteriühistutele, mille tühjendamine on jäätmevaldajatele tasuta. Täpsem info
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koduleheküljelt www.tvo.ee
Eesmärk on puhtam elukeskkond
Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks suunata
2020. aastaks 50% olmejäätmetest taaskasutusse. Eesti on teistest EL riikidest taaskasutuse
poolest maas, meil jõuab materjalidena uuesti
ringlusesse vaid 28% olmejäätmetest.
Euroopa Komisjon on juba saatnud Eestile
eelhoiatuse, et peame senisest oluliselt rohkem
panustama keskkonnahoidu. Seega surve prügi
sorteerimisele aina kasvab. Samas näitab teiste
riikide kogemus, et kui sorteerida, siis olmejäätmete maht väheneb ja nii saab kasutusele
võtta väiksema ja palju soodsama konteineri
või vähendada tühjendussagedust.
Jäätmete sorteerimine ja materjalide taaskasutamine peavad saama iga pere loomulikuks
harjumuseks, tänu millele vähenevad kulud
jäätmete äraveole, rohkem materjale jõuab
läbi taaskasutuse ringlusesse ning kokkuvõttes säilitame puhtama elamiskeskkonna täna,
homme ja ka aastate pärast.

JÄÄTMEKÄITLUSTEENUSTE HINNAKIRI VALGAMAAL ALATES 01.04.2019
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Jäätmeliik

Olmejäätmed

Paber ja kartong

Mahuti tüüp

Graafikujärgne
tühjendus

Tühisõit

Graafikuväline
tühjendus
(tellimisel)

Konteineri
rent
(kuu)

Mahuti müük
(tk)

Jäätmekott kuni 50 l

2,20 €

1,20 €

2,86 €

-

0,50 €

80 l konteiner

2,20 €

1,20 €

2,86 €

1,75 €

50,00 €

120 l konteiner

2,20 €

1,20 €

2,86 €

-

-

140 l konteiner

2,20 €

1,20 €

2,86 €

1,75 €

50,00 €

190 l konteiner

2,99 €

1,49 €

3,89 €

-

-

240 l konteiner

3,77 €

1,88 €

4,91 €

2,60 €

65,00 €

370 l konteiner

5,82 €

2,90 €

7,56 €

2,60 €

135,00 €

600 l konteiner

9,43 €

4,72 €

12,26 €

3,85 €

240,00 €

660 l konteiner

10,38 €

5,18 €

13,49 €

3,85 €

240,00 €

800 l konteiner

12,58 €

6,29 €

16,34 €

4,25 €

245,00 €

1100 l konteiner

17,29 €

8,65 €

22,48 €

5,70 €

270,00 €

1500 l konteiner

23,58 €

11,80 €

30,66 €

12,00
€

550,00 €

2500 l konteiner

39,30 €

19,66 €

51,10 €

16,80
€

770,00 €

4500 l konteiner

70,74 €

35,38 €

91,97 €

19,20
€

1045,00 €

240 l konteiner

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2,60 €

65,00 €

370 l konteiner

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2,60 €

135,00 €

660 l konteiner

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,85 €

240,00 €

800 l konteiner

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4,25 €

245,00 €

80 l konteiner

1,57 €

1,20 €

2,04 €

1,75 €

50,00 €

1,57 €

1,20 €

2,04 €

1,75 €

50,00 €

2,69 €

1,34 €

3,50 €

2,60 €

65,00 €

Biolagunevad köögi- ja
140 l konteiner
sööklajäätmed
240 l konteiner

Anni Teetsmann
keskkonnaspetsialist

Alanud on
taotluste vastuvõtt
hajaasustuse programmi toetustele
11. märtsist algas tänavune Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärk
on tagada maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Projekti eelarves sisalduvad
tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse,
elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele
vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes
vastavad järgmistele nõuetele:

• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Programmist võib toetust anda tingimusel,
et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega
seotud projekti toetuse kasutamise aruande. Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt
taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
Maksimaalne toetus programmist ühele
majapidamisele on 6500 eurot. Programmist

eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval
kalendriaastal programmist saadud toetuse
summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlbulikest kuludest. Iga valdkonna
(joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja
elekter) jaoks võib programmist toetust saada
üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille
omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või
hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik
leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates. Abikõlbulikud
on ainult need kulud, mis on tehtud projekti
perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja
projekteerimise kulud, omanikujärelevalve
kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjooni-

sed ja veeanalüüsid, mis on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Allkirjastatud taotlus koos kohustuslike
lisadokumentidega tuleb kas paberkandjal
või digitaalselt esitada Valga Vallavalitsusele
hiljemalt 13. mail 2019. Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee. Paberil
käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:
• tuua käsipostiga sõltuvalt elukohast kas
Karula, Tõlliste, Õru või Taheva teeninduskeskuse sekretärile hiljemalt 13. mai 2018
tööpäeva jooksul (8.00-17.00) või
• saata posti teel tähitud kirjana (postitempli
kuupäev ei tohi olla hilisem kui 13. mai
2019) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.
Täiendav info: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, telefon
5304 9805, e-post: marika.muru@valga.ee.
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Varane keelekümblus lubab hiljem
õpinguid jätkata eesti keeles
Valga Priimetsa koolis on keelekümblusõpet
praktiseeritud juba rohkem kui paarkümmend
aastat, esimesed keelekümblejadki tänaseks
ammu hariduse omandanud ning edukad inimesed tööturul. Meie väikeses omanäolises
koolis õpib üle 330 õpilase, neist pooled on
keelekümblusklasside õpilased. Oleme kool,
kus väärtustatakse vene kogukonda, kuid meie
põhisuund on pööratud eesti keele õppele.
Keele õppimine algab mänguliselt
Keelekümblusklassides on keel aineõpet toetav tegur, nii õpitaksegi kõiki aineid vaid eesti
keeles - esialgu läbi mängulisuse, kuid mida
vanem klass, seda tõsisemate meetoditega
keelt õpetatakse. Alates esimestest klassidest
toimub kogu õppetöö ja - tegevus vaid eesti
keeles, kui õpilane ei oskagi kohe eesti keeles
küsida, vastab õpetaja ikkagi eesti keeles, põhimõttel - üks õpetaja, üks keel. Projektipõhine
õpe, osalemine õppeekskursioonidel, konkurssidel ning vahetu viibimine keelekeskkonnas
aitavad kaasa keeleoskuse omandamisele. Meie
õpetajad on leidnud mitmeid huvitavaid mooduseid, kuidas õpilased saaksid keeleoskust

praktiseerida. Kui varasematel aastatel korraldasime palju keelelaagreid, siis hetkel on meie
pilgud pööratud koostöö arendamisele teiste
koolidega.
Keelekümblus avardab võimalusi
Meie keelekümblejate heast keeleoskusest
räägivad tasemetööde ja põhikooli eesti keele
eksami tulemused, õpingute jätkamine peale
9. klassi lõpetamist gümnaasiumis 100% eestikeelsel õppel või kutsekoolis eesti keeles õpetataval erialal. Meie kooli vilistlane oli nõus
avaldama oma eduloo. Lõpetanud Valga Priimetsa Koolis 12. klassi, asus ta õppima Tartu
Kõrgemas Pallase Kunstikoolis. Tema väitel on
keeleoskus aidanud kaasa sulanduda kooli ja
leida ühiseid huvitavaid jutte kolleegidega tööl.
Julgus osaleda võrdsetel tingimustel eesti
lastega õppeprojektis, omaloomingu või etluskonkursil räägib vaid üht, keelekümblusklassi
õpilased on enesekindlad ja valmis õppima.
7.-8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine eesti
keeles on hea väljund keeleoskuse praktiseerimiseks. Enamus keelekümblusklasside õpilasi valib oma tööks just mõne eestikeelse aine

teema. Nii ongi valminud õpilaste enda läbi
viidud loodusõpetuse õuesõppetunnid, matemaatikatunnid või esitatakse väga oskuslikult
ilus eestikeelne laul. Igal aastal oleme julgustanud lapsevanemaid külastama meie tunde avatud uste päevadel, mil avaneb võimalus vaadata
lähemalt, kuidas meie keelekümblejad eesti
keelt oskavad. Eelkoolilastele on avatud tavaliselt kaks klassi, tavaklass, kus õppetöö toimub
põhiliselt vene keeles ning keelekümblusklass,
kus õppetöö on vaid eestikeelne.
Lapse emakeelt unarusse ei jäeta
Eestis on viimasel ajal kasvamas tendents, et
muukeelsed lapsevanemad panevad oma lapsed
eesti koolidesse õppima, kasutades keelekümblusklasse justkui hüppelauana lapse kvaliteetse
konkurentsivõimelise eestikeelse haridustee
jätkamiseks. Olles juba aastakümneid kokku
puutunud eesti keel võõrkeelena õpetamisega,
omab meie kool suurt teadmistepagasit ja ressurssi antud vallas. Õpilasele osutatakse keele
arendamiseks igakülgset abi. Kartma ei peaks
ka emakeele unarusse jäämise pärast, kuna
õpilastele toimuvad vene keele ja kirjanduse

tunnid. Kahjuks ei tea kõik lapsevanemad, et
vene koolis keelekümblusklassis õppinu võib
sooritada gümnaasiumi riigikeele eksami
eesti keele kui võõrkeele eksamina. Reeglina
saavutavad need õpilased eesti keel võõrkeelena eksamil kõrgemad tulemused kui tehes
sama eksamit eesti keel emakeelena. Ülikooli
vastuvõtu tingimustena arvestatakse riigieksamite keskmist tulemust. Seega lapsevanemad ei peaks kartma oma lapsi panna õppima
keelekümblusklassi. Õppetöö keelekümblusklassides toimub samade õppematerjalide ja
põhimõtete järgi nagu eesti koolideski ning
õpilasele konkurentsivõimelise ja kvaliteetse
haridus andmine on ka vene koolide prioriteet.
Eneli Värnik
Õpetaja ja keelekümbluse
koordinaator

Töö- ja karjäärimess aitab töötajate
ja töö leidmisel ning pakub
karjäärikiirabi

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
11-14

Töövõimalused
Eestis ja mujal Euroopas!

Tööpakkumised otse tööandjatelt
Õppimine töötukassa toel
Karjäärinõustamine
EURES – töötamine ja elamine välismaal
Teatrisaali fuajees:
Eesti ja Läti tööandjad ja tööpakkumised
Karjäärikeskus ovaalsaalis:
5 sammu oma tööelu disainimiseks – karjääriinfo vahendamine
Aeg õppida - õppimine täiskasvanununa Lõuna-Eesti kutsekoolides
Messiloterii - hulgaliselt lotovõite messil tööle kandideerijatele ja aktiivsetele osalejatele
Ettekanne II korruse salongis kell 12.30:
Eestis töötamise võimalused ja töötamise tingimused (vene keeles) – Natalja Ivanova
EURES nõustaja

Töömess on tasuta! Tule ja osale! Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Aprilli alguses saavad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kokku kõik töötamisest, õppimisest ja karjääriteemadest huvitatud inimesed
- toimub kuues Liivimaa töö- ja karjäärimess.
Liivimaa mess on ainulaadne kohtumispaik
kahe riigi, Eesti ja Läti tööotsijatele ja tööandjatele. Eelmisel aastal külastas messi umbes 800
inimest, 37 tööandjal oli pakkuda üle 500 töökoha.
Miks peaksid tööotsijad messile
tulema?
Varasemad kogemused kinnitavad, et juba
messil võib tööotsijast saada töötaja. Kuna
messil saab kandideerida vabadele töökohtadele, siis on soovitatav kaasa võtta oma CV.
Messil pakutavaid töökohti hakatakse kajastama juba kaks nädalat enne messi algust töömessi kodulehel www.toomess.ee.
Messil jagatakse infot ka välismaal õppimise, elamise ja töötamise kohta.
Miks peaksid tööandjad messile
tulema?
Ei möödu päevagi, kui mõnes meediaväljaandes
ei kirjutataks tööjõupuudusest. Tööandjatel on
keerulised ajad – inimesed otsivad uusi võimalusi, tööpakkujatelt oodatakse suuremat panust,
olgu selleks siis kaugtöö, transport või töölõuna.
Messil saab tööandja võimalike tulevaste
töötajatega pisut vabamas õhkkonnas suhelda.
Kui tavaliselt on tööintervjuu õhkkond veidi
ärev, siis messil võib kõik küsimused ja vastused mõnusas messisuminas läbi arutada. Tööandja saab messilt ka väärtuslikku tagasisidet,

milline kuvand tal tööturul on ja mida tööotsijad soovivad.
Tööandjad saavad ennast messile registreerida töömessi kodulehel www.toomess.ee.
Aga kui sa pole tööandja või sul on
töö olemas?
Messi raames antakse karjäärialast nõu ja abi
ka täna töötavatele inimestele.
Võimalik on arutada oma tulevikuplaane
ning tuvastada esmased murekohad. Vestluse
jooksul kaardistatakse inimese tööalased tugevused ning pannakse paika tegevused, mis aitavad tööelu paremaks ja huvitavamaks muuta.
Samuti arutatakse õppimisvõimaluste üle.
Tänasel tööturul toimetulekuks on oluline
kohaneda muutustega ja tahe õppida ning areneda. Hästi oluline on oma töötamise ja õppimise võimalused läbi mõelda ning teadvustada
oma sisemisi ressursse. Töötaja rahulolu töökohaga on tihti seotud sellega, kas ta tunneb end
vajaliku ja õnnelikuna.
Juhul, kui tööelu üle arupidamiseks läheb
rohkem aega tarvis, kui messil on, saab kokku
leppida kohtumise Töötukassa esindustes.
Töötukassa pakub karjäärinõustamist nii
tööotsijatele kui ka töötavatele inimestele.
Liivimaa töö- ja karjäärimessile on oodatud
kõik tööturul aktiivsed inimesed, et tutvuda
„Tööta ja õpi” programmi tingimustega ning
saada infot õppimisvõimaluste kohta Lõuna-Eesti haridusasutustes.
Messiloterii raames loositakse välja lotovõite messil tööle kandideerijate ja aktiivsete
osalejate vahel.
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TAGASI
TERVISE
JUURDE
Lektor dr Riina Raudsik
Vanasõnadesse vormunud
tarkused
on ju elukogemused, parimad
ja vahest karmimad õpetajad
elukoolis.
(Katkend raamatu „Tagasi tervise
juurde“, 1918, sissejuhatusest).

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

Loengus räägime lihtsas ja selges
keeles lahti ainevahetuslike
protsesside olemuse (pH), millest
sõltubki meie tervis. Kerge on
olla terve, kui teada oma keha
toimemehhanisme.

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

30.märtsil kell12.00-14.00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Müüa paljasjuurseid
männitaimi ja kuuseseemikuid
Nõo vallas.
Ülo, tel 5169682,
ylo.kuusik@gmail.com.

Osalustasu: ettetasumisel kuni 28.märtsini 8€ ,
hiljem ja kohapeal 10€
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Ettemaks: MTÜ Tasakaal EE822200221029747893
(Swedbank) märksõna: 30.03.+nimi
Info: 5033096 Ruth

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

puurvesi

KÜSI ROHKEMATELE TOODETELE PERSONAALSET PAKKUMIST INFO@SAAG24.EE

REGISTREERI KLIENDIKS JA SAA LISASOODUSTUST!
LADU TÜHJAKS!

KÕIK VIKINGI:
MURUNIIDUKID
ROBOTNIIDUKID
MULLAFREESID
OKSAPURUSTAJAD

REKLAAMI VALGA TEATAJAS
kuldne@kuldne.com

53736992
Hinnad soodsad!

KUNI

-35%

HÜDROTARBED JA VOOLIKUTE
PRESSIMINE!
LAI VALIK ERINEVAID LIITEID, HÜLSSE JA OTSI

VÕTA VOOLIK NÄPPU JA
TULE PROOVI TEENUST
NING VEENDU KVALITEEDIS!

J.KUPERJANOVI 44, VALGA
VALGUSFOORI ALL
E-R 8.30 - 17.30
L 10 - 14
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