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2019
• 21.-24.02.2019 toimub eelhääletamine
maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell
20.00.
• 21.-27.02.2019 toimub elektrooniline
hääletamine. Hääletamine algab 21.
veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.
• 25.-27.02.2019 eelhääletamine toimub
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00
- 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
• 03.03.2019 (valimispäev) hääletamine
toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka
kodus hääletamine.
Valimispäeval saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja olete kantud. Ringkonnad määrati
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1.
veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega
tekib probleeme, on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab vormistada
paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti
võib pöörduda kohalikku omavalitsusse
nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti
kaasa isikut tõendav dokument.
Kodus hääletamine
Kui te ei saa terviseseisundi või muul
mõjuval põhjusel hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite taotleda kodus
hääletamise võimalust. Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna
territooriumil asuvas valija eluruumis.
Selleks peate esitama kirjaliku taotluse
valimispäevale eelnevatel päevadel vallavalitsusele. Kodus hääletamise taotluse
võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval
kell 9.00-14.00. Taotluses tuleb märkida
kodus hääletamise põhjus.
Täpsem info valimiste veebilehel
https://www.valimised.ee/et

Joonis valimisjaoskonna asukohtadega.

Valimistel
on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue
Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija
jaoks seekord pole – valimisperiood on ikka
kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas
kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt.
Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui
2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557
ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada,
kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate
aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee.
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda,
valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt,
kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva
aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende
kordategemine lihtne – uue aadressi saab

vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel,
samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et
valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei
mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide
kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud
mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste
ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse
tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste
läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad
suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse.
Üldse on „koostöö“ märksõna, millega annab
palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi
läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et
valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste
inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist
häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija
soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis
elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.
Riigikogu valimised on aeg, millal saab
oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!
Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht

VOLIKOGU VEERG
Valga Vallavolikogu 15. istung toimus 1. veebruaril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Istungil otsustati:
Kiita heaks:
• Valga maakonna arengustrateegia 2035+ ;
• Valga maakonna arengustrateegia 2035+
tegevuskava aastateks 2019-2023;
• Valga maakonna arengustrateegia 2035+
tegevuskava seiremõõdikud.
Nõustuda :
• maavara kaevandamisloa pikendamisega
Kantsi turbatootmisalal;
• Keskkonnaameti otsusega jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine seoses Kantsi
turbatootmisala maavara kaevandamise loa
muutmisega.
Võtta vastu Valga linna Kungla tn 24c ja selle
lähiümbruse detailplaneering.
Mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist
hindamist Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu koostamise protsessis.
Liita Sooru Lasteaed Tsirguliina Lasteaiaga
Õnnelind ja lõpetada Sooru Lasteaia tegevus
alates 1. juulist 2019. Nimetada Soorus paiknev
rühm ümber Tsirguliina Lasteaia Õnnelind
Sooru rühmaks. Seoses laste arvu vähenemisega Sooru Lasteaia piirkonnas, tegi vallavalitsus ettepaneku liita Sooru Lasteaed Tsirguliina
Lasteaiaga Õnnelind, et muuta efektiivsemaks
lasteaia juhtimist ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamist.
Kinnitada Valga valla 2019. aasta eelarve
kogumahus 21 709 299 eurot. Sealhulgas põhitegevuse eelarve tulud 21 709 299 eurot, kulud
19 592 026 eurot ja tulem 2 117 273 eurot,

finantseerimistegevus 905 673 eurot ja investeerimistegevus 1 211 600 eurot. Kinnitada
kassatagavara suuruseks 31 956 eurot.
Lubada:
• Valga Vallavalitsusel sõlmida leping Valga
Spordiselts "Kalev" MTÜ-ga korvpallimeeskonna tegevuse toetamiseks 2018/2019
hooajal kuni 33 000 euro ulatuses;
• Valga Vallavalitsusel osaleda projektis
„Teenusmajade rajamine Valga valda“ ,
mis esitatakse rahastamiseks Kredex SA
meetme „Elamufondi arendamise investeerimistoetus kohalikele omavalitsustele“
raames. Garanteerida omafinantseering
1 847 740 eurot projekti elluviimiseks eelarveaastatel 2019−2022;
• Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange
„Vallahoolduse teenistuse ja sotsiaaltöö teenistuse 5 sõiduauto, väikebussi ja invabussi
rent 2019-2023“.
Kehtestada:
Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused. Õpetajate
töötasu alammäärad kehtestab valitsus. Üldhariduskooli teiste pedagoogide: õpilasnõustaja, abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja,
ringijuhi ja huvijuhi töötasu alammäär on
1125 eurot kuus. Üldhariduskooli logopeedi,
eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi
töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.
Lasteaedade ja huvikoolide pedagoogide
töötasu alammäärad on järgmised: noorempedagoog 1125 eurot; pedagoog 1150 eurot;
vanempedagoog 1250 eurot; pedagoog-metoodik 1280 eurot. Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajale

kehtestati vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.
Koolieelse lasteasutuse kutsekesk- või
keskeriharidusega pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi
töötasu alammäär on järgmine: ühe-õpetaja
süsteemis 15% kõrgem; kahe-õpetaja süsteemis 1125 eurot.
Huvikooli kõrgharidusega õpetaja töötasu
alammäär on 1150 eurot. Alates 1. septembrist
2019 on huvikooli kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot.
Huvikooli kesk- või keskeriharidusega
pedagoogi töötasu võib olla kuni 15% madalam
kõrgharidusega pedagoogi töötasust.
Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu
alammäär on 650 eurot kuus. Koolieelse lasteasutuse õpetaja assistendi töötasu alammäär
õpetaja abi töötasu alammäärast 15% kõrgem.
Munitsipaalharidusasutuste juhtide töötasu
määrab vallavanem. Õppealajuhataja töötasu
määrab munitsipaalharidusasutuse juht. Üldhariduskooli direktor võib pedagoogi kvalifikatsiooni säilitamiseks tegeleda vahetu õppetööga, andes kuni kuus õppetundi nädalas.
Õppe- ja asendustundide andmine arvatakse
juhi ametikoha nädala tööaja hulka ja eraldi
tasustamisele ei kuulu.
Valida Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks salajase hääletamise tulemusena:
Devy Einer, Pille Illak, Kristel Kallas, Janika
Külaots, Sirje Lemmik, Kaie Määrits, Ülle
Oras, Jaanika Vill ja Helju Hõbe.
Moodustada 2019. a Riigikogu valimisteks
kuus jaoskonnakomisjoni ning nimetada
komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

VALLAVALITSUSE VEERG
Valga Vallavalitsusel toimus jaanuaris kaks ja
veebruari alguses üks istung, millel otsustati:
Kinnitada:
• Valga valla aasta ema statuut;
• hõbelusika statuut;
• spordi, huvitegevuse ja noorte omaalgatusega seotud toetuste taotlus- ja aruandevormid;
• infolehe Valga Teataja väljaandmise kord;
• kogukonna arendamise projektitoetuste
maksimaalne toetussumma 2019. aasta
taotlustele 500 eurot.
Korrastada maaüksuste aadressid Laatre alevikus, Jaanikese külas ja Raavitsa külas.
Kehtestada huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse määraks endise Karula, Tõlliste, Õru
ning Taheva piirkonnas 2019. aasta I, II ja
IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot
ning lasterikka pere õppurile, kelle elukoht
asub Valga linna piirkonnas, ühe noore kohta
kuni 45 eurot.
Võimaldada Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ja Valga Põhikooli ruumide rendi soodustust 80 % ulatuses laulu- ja tantsupeo
eelproovide läbiviimiseks.

Väljastada kasutusluba:
• Tsirguliina uuele mänguväljakule;
• Korkuna külas Kaldavere talu laululavale;
• Lüllemäe mänguväljakule;
• Taheva Sanatooriumi rekonstrueeritud
reoveepuhastile.
Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le sundvalduse
seadmiseks.
Eraldada reservfondist:
• 120 0 eurot spor t laste osa lemisek s
eriolümpia maailmamängudel Araabia
Ühendemiraatides;
• Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile
paraadlipu valmistamiseks 550 eurot;
• Valga Spordile 7500 eurot järelveetava suusarajamasina Alpina F-250 ostuks;
• Tsirguliina Koolile 999 eurot jõusaali
põrandakatte ostuks;
• munitsipaalvara teenistusele 4990 eurot
Valga vallale kuuluva eluruumi remondikulude katteks.
Esitada Valga vallavolikogule kinnitamiseks
järgnevate määruste ja otsuste eelnõud:
• Kinnisasja omandamiseks loa andmine;

• Valga valla munitsipaalharidusasutuste
pedagoogide töötasustamise alused;
• Sooru lasteaia liitmine Tsirguliina lasteaiaga Õnnelind;
• Omafinantseeringu garanteerimine projekti „Teenusmajade rajamine Valga valda"
elluviimiseks;
• Valga Vallavalitsusele loa andmine lepingu
sõlmimiseks MTÜ Valga Spordiselts
„Kalev" tegevuse toetamiseks;
• Arvamuse andmine Kantsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja korralduse kohta.
Algatada Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn
78b kruntide detailplaneering eesmärgiga
kaaluda võimalust kruntide liitmiseks ja
ehitusõiguse määramiseks tootmisettevõtte
laiendamiseks laohoone võrra.
Võõrandada otsustuskorras Valga Kaugõppegümnaasiumile Valga valla munitsipaalmetsades teostatud raietest tasuta küttepuid
mahus 100rm väärtusega 3500 eurot.

Õnnitleme
veebruarikuu eakaid
juubilare!
80. sünnipäeva tähistavad
Ljudmila Kannel
Haldja Tserel
Vladimir Moissejenko
Viivi Sisov
Ants Kukk
Anna Koslovsky
Elve Kalder
Eha Bakhoff
Klaus Masing
Liidia Vassilev skaja
Svitlana Paranko
85. sünnipäeva tähistavad
Eha Kübarsepp
Leida Leetma
Olli Uibopuu
Konstantin Tšertin
Ellen Hermlin
Valentina Meier
90. sünnipäeva tähistavad
Erna Lõhmus
Virve Kull
Luule Simson
96. sünnipäeva tähistab
Leida Priuhka
97. sünnipäeva tähistab
Linda-Helene Koort
98. sünnipäeva tähistavad
Evalds Seibe
Maria Susi
99. sünnipäeva tähistavad
Maria Škatova
Helmi Vähi

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
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Teenetemärgi saab pikaajaline
õpetaja Anne Juust
Tänavu pälvis presidendilt Valgetähe 5. klassi teenetemärgi 69-aastane Tsirguliina kooli õpetaja ja Valgamaa spordielu edendaja Anne Juust.
Kuidas tore uudis teieni jõudis?
Kolleeg Svetlana Oper soovis õnne ja edastas
29. jaanuari hommikul mulle selle uudise.
Ega esialgu ei uskunudki, alles siis, kui juba
ise lugesin. See oli nii suur üllatus ja muidugi
ka suur rõõmusõnum. Arvan, et täielikult jõudis sõnumi olulisus minuni alles õhtul, kui “
Aktuaalses kaameras” uudist kuulsin ja enda
fotot nägin.

probleeme ja raskusi, kuid palju rohkem on
töö mulle rõõmuhetki toonud. Lapsi tuleb
mõista, võtta neid võrdväärse partnerina.
Hindan inimestes ausust. Kui julged teha,
julge ka tunnistada. Olen ka ise oma eksimuste pärast laste ees vabandanud ja lapsed
hindavad seda. Lapsed on oma ajastu nägu ja
õpetajal tuleb olla nendega ühel lainel.
Lisaks toredatele lastele on ka kooli kollektiiv
meil sõbralik ja toetav. Töötingimused on head.
Ei ole kunagi tulnud mõtet, et Tsirguliinast ära
lähen. Kena, vaikne ja turvaline elukoht.

Mida teenetemärgi saamine teile
tähendab ?
Kindlasti on teenetemärk elu tähtsündmuseks, mis näitab, et minu tegemisi on märgatud ja hinnatud. Olen elu jooksul saanud küll
erinevaid tänukirju ja diplomeid, enamik
spordivallas, kuid teenetemärk paneb minu
pikaajalisele õpetajatööle kena punkti. Ma
pole iial osanud taolisest tunnustusest mitte
unistadagi. See viimane poolaasta on mul
olnud rõõmsate üllatuste aeg - tunnustati
Valgamaa õpetajate tänuüritusel ja esitati
2018. aasta vabariiklikule tunnustuskonkursile „Eestimaa õpib ja tänab" piirkondliku
elutööpreemia nominendina. Nüüd teenetemärk. Mul on tõesti selle autasu üle väga
hea meel.
Töötate Tsirguliina Koolis juba
46. aastat. Kuidas teist kehalise
kasvatuse õpetaja sai?
Olen pärit Viljandimaalt Kõpust. Kasvasin 4-lapselises peres ja sport oli meie
peres au sees. Juba Kõpu 8-klassilises koolis ja hiljem Kilingi-Nõmme gümnaasiumis
õppides tegelesin suusatamise, kergejõustiku ning jalgrattaspordiga. Käisin suusatrennis Viljandi Spordikoolis. Vanema
õe eeskujul läksin peale keskkooli lõpetamist Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonda, mille lõpetasin 1973. aastal kehalise kasvatuse õpetajana. Tööle suunati

Mis on kõige eredamalt koolielust
meelde jäänud?
Kindlasti laste saavutused spordis. Tulime
käsipallis tüdrukute D-klassis vabariigi meistriteks, B-klassis said tüdrukud vabariigis kolmanda koha. Aastaid võistlesime käsipallis
vabariiklikel finaalturniiridel. Minu õpilased
kuulusid Eesti koondise koosseisu. Olen aastaid olnud koolis tugiõpilaste liikumise TORE
juhtivõpetaja, mille kaudu said paljud kogukonna õpilased tugikoolitust, mille tulemusena õppisid ennast väljendama, julgelt oma
arvamust avaldama, märkama koolikiusamist
ja abivajajaid. Meelde on jäänud talvised ja
suvised mägimatkad, mida õpilastele korraldasin ning mille käigus käisime retkedel nii
Eestis kui väljaspool.

Teenetemärgi saaja Tsirguliinast - Anne Juust.

mind Valgamaale, esmalt Tõrvasse, kuid
selgus, et seal õpetajat ei vajata, ja nii sattusingi Tsirguliina. Alguses töötasin käsipallitreenerina ja osalise koormusega kehalise
kasvatuse õpetajana, mõne aasta pärast juba
täiskohaga tütarlaste kehalise kasvatuse õpetajana, kokku 45 aastat. Sellest õppeaastast
ma enam koolis kehalise kasvatuse tunde ei
anna, õpetan ainult inimeseõpetust, mille
lisaerialana omandasin ning mida olen 15
aastat lastele õpetanud.

Mis on teid nii kaua õpetajatööl
hoidnud?
Armastus oma töö ja laste vastu. Selle aja
jooksul olen tunde andnud juba mitmele
põlvkonnale ja lastega tegelemine on minu
hinge noorena hoidnud. Ma ei ole kunagi
kahetsenud, et kehalise kasvatuse õpetaja
kutse omandasin. Ma armastan väga oma
tööd ja olen seda kogu elu südame, suure
pühendumuse ja järjekindlusega teinud. Ma
ei ütle, et õpetaja töö kerge on, ikka tuleb ette

Saite presidendilt kutse
tunnustusüritusele. Kas plaanite
osaleda?
Pidulik tunnustusüritus toimub Arvo Pärdi
keskuses Laulasmaal 22. veebruaril. Kindlasti
lähen, sest see on ainukordne võimalus ja suur
au sellel osaleda. Usun, et see jääb minu elu
tippsündmuseks.
Sirje Lemmik
meediaspetsialist

Tsirguliina liitus naabrivalvega
29. jaanuaril allkirjastasid Valga Vallavalitsuses Tsirguliina alevi naabrivalve lepingu
Valga vallavanem Margus Lepik, MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Politseija Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu
politseijaoskonna Valga juht Helmer Hallik ja
Tsirguliina naabrivalve sektori liikmete esindaja Marek Käis.
Lepingu eesmärgiks on Tsirguliina alevisse rajatavas naabrivalve piirkonnas turvalisuse ja heakorra hoidmine. „Tihti on
inimestel väärtuslikke tähelepanekuid ja
informatsiooni kuritegude ja erinevate
rikkumiste kohta, mis kahjuks jäävadki
naabrite omavaheliste juttude tasemele ega
jõua ametkondadeni, kes aitaks muresid
lahendada. Kindlasti aitab otsene positiivne
kontakt kohaliku omavalitsuse, politsei ja
teiste koostööpartneritega kaasa turvatunde

suurenemisele koduümbruses," põhjendas
Marek Väljari naabrivalve lepingu vajalikkust ja olulisust.
Kohaliku elaniku ja politseiniku Marek
Käisi arvates julgustab naabrivalve liitumine
inimesi teatama oma tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad seni ehk ei sekkunud. „Meil kõigil on turvalisem, teades, et
häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks," nentis Käis.
Valga vallavanem Margus Lepik tunnustas Tsirguliina elanike aktiivsust oma kodukoha turvalisuse tagamisel. „Usun, et Tsirguliina elanike algatus ja naabrivalve lepingu
sõlmimine on eeskujuks paljudele teistele
Valga valla kogukondadele ja korteriühistutele," sõnas vallavanem.
Leping Eest i Naabriva lve ü hing uga
tähendab eelkõige igakülgset abi ja teavet

ühise töö korraldamiseks naabrite ja teiste
lepingu osapoolte vahel. Naabrivalve on
naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Naabrite koostöö on
piirkonna turvalisuse nurgakivi. Naabrivalve abil on elanikel lihtsam naabritega
tuttavaks saada, kergem märgata võõraste
kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja
kleebised eristavad piirkonna ja teevad tegevuse nähtavaks ka teistele.
Tsirguliina naabrivalve leping on Valga vallas neljas omataoline. Eesti Naabrivalvega on
liitunud Valga vallast veel Laatre alevik ning
Sooru ja Tagula külad.
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Sirje Lemmik
meediaspetsialist
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Üle 8000 ajaloolise
foto on internetis vaadeldavad
Valga Muuseum on alates oma asutamisest,
1955. aastast, kogunud ja säilitanud ajaloolisi
fotosid. Selle suure ja jätkuva töö tulemusena
on meil hoiul 38 120 fotot ja fotonegatiivi.
Kõige vanemad pildid pärinevad 19. sajandi
lõpust. Kuna ka tänane päev on homseks ajalugu, siis samamoodi on meil hoiul pilte lähiminevikust.
Enamus fotodest on seotud Valgamaaga –
fotoateljeedes tehtud jäädvustused, propagandistlikud pildid, fotod talutöödest, kohalikud
kuulsused jne. Tänapäeval on võetud eesmärgiks, et muuseumi hoidlates talletatuga oleks
võimalik tutvuda ilma kodust väljumata,
interneti vahendusel. Valga Muuseumi üks
prioriteete on just fotode digiteerimine, mis
pakub inimestele kõige suuremat huvi. Lisaks
annab digitaalkujutise tegemine parema võimaluse informatsiooni säilitamiseks – näiteks
kui vana filmirull peaks saja aasta möödudes
tükkideks purunema, siis on negatiivil kujutatu loodetavasti säilinud digitaalfailina.
Seetõttu on alates 2018. aasta suvest käinud
Valga Muuseumis aktiivne digiteerimistöö ja
2018. aasta lõpuks on internetis avalikuks tehtud üle 4500 uue (vana) foto. Nimelt rahastas
Kultuuriministeerium Valga Muuseumi projekti „Valga Muuseumi fotokogu digiteerimine
I etapp“. Projekti omafinantseeringuga toetas
Valga vald. Projekti tulemusena on tänaseks
internetis nähtav üle 8000 Valga muuseumi
ajaloolise foto, enamasti on digiteeritud just
vanemaid fotosid. Kokku on Valga Muuseumi
kogus 38 120 fotot ja fotonegatiivi ning seega
on veel palju digiteerimistööd ees. Loodetavasti saavad meie kogud interneti teel üha
rohkem kättesaadavaks, kuid samas ootame
alati ka uurijaid endale muuseumisse külla.
Samuti kutsume üles kohalikke inimesi annetama muuseumile ajaloolisi fotosid ja vastutasuks teeme omalt poolt parima, et need säiliksid tulevaste põlvede jaoks. Meile pakuvad
enim huvi just paikkondlikud fotod, mille
kohta on informatsiooni – näiteks pildistamise koht, aeg, inimeste nimed jne.
Valga Muuseumi fotokoguga saab igaüks
tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas

Fotod: Ratsanik Pedeli ääres 19. sajandi lõpus (VaM F 51:7).

aadressil www.muis.ee/. Seal tuleb valida
„detailne otsing“, muuseum valikust „Valga
Muuseum“, olemuseks valida „foto“ ja teha
linnuke „Pildiga museaal“ taha. Kasutades
erinevaid otsingusõnu, võite leida just seda,
mis teid huvitab – näiteks pildi oma kodutänavast, esivanemast või minevikusündmusest.
Pikne Kama
Valga muuseumi direktor

Valga Ühisgümnaasiumi poisid suusatamise
tunnis (VaM F 1253:33).
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Valga valla
planeeringute teated
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamise teade
Valga Vallavolikogu võttis 01.02.2019. a vastu
Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Tänavavalgustus
läbib uuenduse

28. jaanuaril kiitis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus heaks AS Valga
Vesi taotluse Valga valla tänavavalgustuse
renoveerimiseks. Projekti maksumuseks
kujunes ligemale 966 000 eurot. Sellest
ligi 570 tuhat eurot tasutakse EU Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning ülejäänud
summa valla omaosalusena. Planeeritud
tööde käigus renoveeritakse 512 tänavavalgustuspunkti kaasaegseks, LED-tehnoloogiliseks ja säästlikuks tänavavalgustuseks.
Hetkel pole tänavavalgustuse taristu
Valga vallas energiasäästlik ega ka tänapäevastele nõuetele vastav, ennekõike ohutuse
ja valgustatuse osas. Põhilise valgustustüübina on täna kasutusel elavhõbedalampidega valgustid ja remondi käigus asendatud
naatriumlambid, mis on amortiseerunud
ja ebaefektiivsed. “Projekti eesmärgiks on
täielikult amortiseerunud või amortisat-

sioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute, kaasaegsete LED valgustitega ja
selle läbi energia- ja keskkonna säästmine
ning ressursside efektiivsem kasutamine.
Tööde teostamisega tagatakse tänavavalgustustaristu töökindlus ja tõrgeteta toimimine,“ põhjendas AS Valga Vesi juhatuse
liige Jüri Teder tehtavate tööde vajalikkust.
Ehitustööde käigus paigaldatakse uus
kaabeldus ja uued metallpostid. Õhuliinid
asendatakse maakaablitega, uuendatakse
valgustite juhtimis- ja automaatikasüsteem.
„AS Valga Vesi ülesandeks on projekti nõuetekohane ja tähtaegne elluviimine. Vastavad
hanked ja tööd korraldame ning viime läbi
2019. ja 2020. aasta jooksul. Tööd peavad
olema lõpetatud 31. detsembriks 2020,“ selgitas Jüri Teder.
Renoveerimistööde tulemusena uueneb
tänavavalgustus järgmistes külades ja alevikes: Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla,
Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja
Õruste. „Alevike ja külade elanike elu muutub projekti realiseerimisega turvalisemaks
ning vallal vähenevad kulud tänavavalgustusele,“ nentis Teder.
Valga vallavalitsus tänab kõiki, kes projekti koostamisel ja toetuse taotlemisel operatiivselt kaasa lõid!

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 25. veebruar – 24.
märts 2019 Valga Vallavalitsuse esimese korruse stendil ja Valga valla kodulehel www.
valga.ee. 27. märtsil 2019 kell 17.00 korraldatakse detailplaneeringu avalik arutelu Valga
Vallavalitsuse teise korruse saalis.
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule
suunatud detailplaneering on koostatud eesmärgiga kaaluda Kungla tn 24c krundile ehitusõiguse määramist 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.
Valminud detailplaneeringuga antakse uus
ehitusõigus Kungla tn 24c krundile inimeste
kogunemishoone (sakraalhoone) ja abihoone
püstitamiseks. Põhihoone maht on planeeritud
krundi Kungla tänava poolsele osale. Abihoone
püstitamiseks on ette nähtud hoonestusala
krundi sisemusse. Kungla tn 24c krundile määratakse planeeringuga järgmine ehitusõigus:
• Krundi kasutamise sihtotstarve – ühiskondlike hoonete maa;
• Hoonete suurim lubatud arv – 2 (põhihoone ja abihoone);
• Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind
– 350 m2;
• Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus –
kuni 11 m (3 korrust) põhihoonel ja kuni 5
m (1 korrus) abihoonel;
• Hoonete suurim lubatud sügavus – 1 korrus
põhihoonel.
Planeeringualale kavandatakse juurdepääs
Kungla tänavalt. Mootorsõidukite parkimine

on lahendatud krundil. Planeeritud on kuni 18
parkimiskohta. Planeeringuga on lahendatud
ka tehnovõrkudega ühendamine ja võrkude
põhimõttelised asukohad. Planeeringuga on
tagatud krundi 20 % ulatuses haljastamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Valga linna üldplaneeringu muutmiseks
maakasutuse juhtotstarbe osas. Korterelamumaa asemel planeeritakse ühiskondlike hoonete maa. Nimetatud muudatus on üldplaneeringu tervikliku lahendusega sobiv ega takista
üldplaneeringuga seatud eesmärkide täitmist.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Oma arvamus tuleb saata Valga Vallavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald,
68204 Valgamaa või e-post valga@valga.ee).
Detailplaneeringu algatamise teade
Valga Vallavalitsus algatas 06. veebruaril 2019
Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn 78b krundi
detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalust kruntide liitmiseks ja ehitusõiguse määramiseks tootmisettevõtte laiendamiseks laohoone võrra.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.
Planeeringuala asub Võru ja Tuubi tänavaga
piirneval alal Valga linna ühes väiksemas ettevõtluspiirkonnas. Naabruses on endise leivatehase ja tuubitsehhi hooned, mis ei ole praegu
aktiivses kasutuses. Ala naabrusesse jäävad ka
väikeelamutega kvartalid. Detailplaneeringu
koostamise käigus korraldatakse Topo-geodeetilise uuringu koostamine.
Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on
õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle
ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.
Isik, kes tahab olla kaasatud planeeringu
menetlusse peab Valga Vallavalitsusele teatama
teadete saamiseks kontaktandmed (posti või
e-posti aadressi).
Algatatud detailplaneeringu koostamist
korraldab Valga Vallavalitsus (Puiestee tn 8,
Valga linn, Valga vald, 68204 Valgamaa või
e-post valga@valga.ee).
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Täname ja tunnustame
silmatorkavaid saavutusi!
1. Eesti muuseumide aastaauhinnad "Muuseumirott 2018". Auhinna kogukonna
sõber 2018 laureaaditiitli pälvis Valga
muuseumi projekt “Säde aiapidu”. Marju
Rebase juhitud projekti "Säde aiapidu"
eesmärk oli ellu äratada 100 aasta tagune
ajastutruu linnapidu, mis traditsiooniliselt
toimus Valgas Säde pargis. Projekti eesmärk oli tutvustada kohalikele elanikele
20. sajandi alguse linnalikke kultuuritraditsioone ja tutvustada Valga ajalugu.
2. SA Taheva Sanatooriumile omistati kvaliteedimärk- rahvusvaheline EQUASS
Assurance sertifikaat, mis kinnitab nende
teenuste head kvaliteeti. Tegemist on sotsiaalvaldkonna teenuste kõrget kvaliteeti
tõendava märgiga.
3. Vaimulike konverentsil valiti aasta vaimulikuks õpetaja Enno Tanilas. Valga
valla üks armastatumaid vaimulikke
töötab Karula koguduse õpetajana alates 2017. aastast. 1992. aastast kuni selle
ajani juhtis Enno Tanilas kogudust diakonina.Õpetaja Tanilas on koos abikaasa
Marje ja lähemate kaastöölistega 26 aasta
jooksul aidanud koguduse uuele elule ja
üles ehitanud 1944. aasta sõjapurustuste
tõttu varemeis Karula kiriku. Uus kirik
pühitseti 1997. aastal ja alates sellest ajast
on tehtud kogudusetööd väga erinevates
valdkondades: peale jumalateenistuste,
palvuste ja kontsertide korraldatakse
laagreid ning tehakse väga edukat noorsoo-, diakoonia- ja muusikatööd. Õpetaja
Tanilas on loonud head suhted ka kohaliku omavalitsuse, Muinsuskaitseameti
ja kohaliku kooliga. Koos kogukonnaga
hoitakse au sees keskaegse Karula kihelkonna ajaloopärandit ja tähistatakse igal
aastal Karulast pärit vaimuliku, kirjaniku
ja poliitiku Jaan Lattiku sünniaastapäeva.
4. Valgetähe 5. klassi teenetemärgi pälvis
Tsirguliina kooli õpetaja ja Valgamaa
spordielu edendaja Anne Juust. Oma 45
tööaasta jooksul on ta üles kasvatanud
terve põlvkonna Eesti käsipallureid.Tsirguliina Keskkooli staadioni ehitamisel oli

Xsander Solbaja. Foto Maadlusklubi Juhan

5.
•

•

•

ta peamine algataja ja nõustaja. On olnud
aastaid koolis tugiõpilaste liikumise TORE
juhtivõpetaja, mille kaudu said tugikoolitust paljud kogukonna õpilased.
Vabariiklikul noortevaldkonna tunnustusüritusel pälvisid tunnustuse:
Aasta noortekeskus on Taheva Avatud
Noortekeskus. Noortekeskus on tegutsenud 15 aastat ning on eeskujuks tugevas
kogukonnaalases koostöös. Tahevas toetatakse väga noorte omaalgatust, et noored saaksid päriselt oma ideid ellu viia.
Aasta noortemalev on Tankla Õpilasmalev, kus osales 2018. aastal 110 noort, sealhulgas noored, kes ei õpi, tööta ega osale
koolitustel. Malev kaasas paljusid erinevaid
tööandjaid ja võimaldas noortele osaluse
maakondlikul malevate kokkutulekul. Õpilasmaleva loosung „ELUÄGE SUVI 2018"
kinnistus tänu sotsiaalmeediale ja nii osalejate seas kui ka kogukonnas laiemalt.
Aasta noorsootööühing on MTÜ Valgamaa
Noorsootöökeskuse Tankla, mille lõid
aktiivsed asjaosalised, eesmärgiga võrgustada ning tagada noorte ja noorsootöötajate

huvide esindatus Valgamaal ja selle omavalitsustes. Tankla tegevusel on ka palju teisi
silmapaistvaid tulemusi: noorteportaal,
noorteleht, noortetelevisioon Tankla TV,
Tankla Koolituskeskus, malevad, laagrid,
suvekool jpm.
• Pikaajaline panus noortevaldkonda - Marek
Mekk , kes on Valgamaal üks esimesi, kes
hakkas juhendama õpilasfirmasid ja avas
noortekeskuse. Lisaks on ta Valgamaa
Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liige.
6. MTÜ Mondo premeeris uurimistöö eest
„Freeganlus ja prügisukeldumine“ Valga
gümnaasiumi õpilast Kaari Uibomäge
kevadise õppereisiga Šani osariiki Myanmari. Tööd juhendas õpetaja Irja Kängsepp.
Freeganid ja prügisukeldujad on inimesed,
kes võitlevad toiduraiskamise vastu ja
päästavad tarbimiseks kõlbulikku kraami.
Uibomägi proovis uurimistöö kirjutamise
raames ka ise prügisukeldumist.
7. Eesti Töötukassa tänas eelmise aasta
parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid. Valgamaa aasta tööandja 2018
on AS Medical Pharmacy Group. Tege-

mist on Eesti kapitalil põhineva innovaatilise ettevõttega, mis toodab personaalseid
vitamiine, mineraalaineid ja erinevaid tervisetooteid. Ettevõte avas aasta tagasi Valgas müügikontori ja töötukassa oli kaasatud
ettevõtte värbamisprojektidesse. Valgamaa
aasta koostööpartner on MTÜ Valgamaa
Tugikeskus. Tegemist on rahvusvahelistele
nõuetele vastava hoolekandeasutusega, kus
on loodud head võimalused psüühilise erivajadusega klientide elamiseks, arenguks
kui ka tööks. Keskuse koolitatud ja professionaalne kaader tuleb suurepäraselt toime
sügava liitpuude ja käitumisprobleemidega
autistlike klientidega.
8. Noor sumomaadleja Xsander Solbaja või-

tis sumomaadluse Eesti meistrivõistlustel absoluutkategoorias kulla ning
+115 kaalukategoorias pronksi.

Valga Vallavalitsus tänab kõiki nimetatud inimesi ja asutusi südamega tehtud töö ja panuse
eest kodukandi elu edendamisel!

Pakendikoti teenus laieneb
Tsirguliina, Laatre ja Õru alevikku
Valga Vallavalitsus koostöös pakendiorganisatsiooniga Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
pakub Valga linnas, Tsirguliina alevikus, Laatre alevikus ning Õru alevikus pakendikoti
teenust.
Alates 2016. aastast on Valga eramajade
elanikel olnud võimalus kasutada tasuta
pakendikoti teenust. Tegemist on pakendijäätmete kogumise täiendava võimalusega
lisaks avalikele pakendikogumise punktidele.
Alates 2018. aasta jaanuarist on see võimalus
laienenud ka Tsirguliina, Laatre ja Õru aleviku eramaja elanikele.

Pakendikoti teenus on mugav võimalus
anda tasuta ära kodumajapidamises tekkivaid
pakendijäätmeid. Eramajade elanikel on võimalik pakendid koguda nn kollasesse pakendikotti ja panna see kokkulepitud päeval värava
taha, kust see minema viiakse. Pakendikotti
sobivad paber-, metall-, plast-, klaas ja tetrapakendid.
Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel
konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant
ning ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott.
Kui ühest pakendikotist on vähe, siis võib

jäätmekäitlejalt küsida lisa pakendikotti.
Igakordsel tühjendusel jäetakse asemele
sama arv kotte, mis ära viiakse. Lisaks saadab pakendivedaja elanikele kogumispäeva
eel ka meeldetuletuse. Elanik ei pea enam ise
oma pakendikotiga avalikku pakendipunkti
minema.
Kortermajade juurde on võimalik tellida
eraldi segapakendi konteinerid. Nii pakendikonteineri tühjendamine kui ka pakendikoti
äravedu toimub tasuta eeldusel, et pakendijäätmete hulgas ei ole muid jäätmeid peale
pakendite.

Arvestades, et avalikud kogumispunktid
täituvad kiiresti ning võivad tihti olla ületäitunud, pakub pakendikoti teenus head alternatiivi pakendijäätmete ära andmiseks. Pakendite
eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest eraldi kogutud ning sorteeritud
pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja
nendest valmistatakse uusi tooteid.
Pakendikoti teenus on võimalik endale
tellida aadressilt www.tvo.ee/pakendikott
või helistades Ragn-Sellsi klienditeeninduse
telefonile: 606 0439.
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Reklaami paigaldamise korrast ja
reklaamimaksust
Valga Vallavolikogu võttis möödunud detsembris vastu määruse, mis reguleerib välireklaami paigaldamist Valga valla territooriumil. Sellega seoses on
palju on küsitud, mis on välireklaam ja mida see määrus üldse reguleerib.
Reklaami paigaldamisest Valgas ja
suuremate maanteede ääres
Olgu kohe märgitud, et uus kord puudutab
välireklaami, mis on avalikus kohas asuv või
avalikust kohast jälgitav reklaam. Kui ettevõte
paigutab oma territooriumile teavet lahtiolekuaegadega ja ärinimega, ei loeta seda maksustatavaks reklaamiks. Samuti kehtib rida
erisusi, mida reklaamimaksuga ei maksustata.
Siinkohal tooks näitena kultuuriürituste ja
sotsiaalreklaami. Reklaami paigaldamine on
vallas reguleeritud Valga linna territooriumil
ja riigiteede vahetus läheduses. Mujal on reklaami paigaldamine lubatud maaomaniku loal.
Valga linna piires on reklaami paigaldamise
korra kehtestamisel kaks peamist eesmärki.
Esiteks hoida ära reklaamide kontrollimatu
paigaldamine selleks mittesobivatesse kohtadesse ja teiseks teenida tulu valla eelarvesse.

Maantee ääred on reklaamimaksuga maksustatud samadel eesmärkidel. Arvestades märkimisväärset piirikaubandust, on võimalik, et
linna territooriumi asemel leiavad reklaamid
asukoha suuremate riigiteede ääres.
Määrus puudutab ka ühekordseid kuulutusi. Märkimist väärib, et ürituste kuulutused
ei ole maksustatavad. Kuulutusi on lubatud
eksponeerida ainult ettenähtud kohtades ja
need peavad olema eemaldatud ühe tööpäeva
jooksul peale ürituse lõppu. Kuulutusi ei tohi
kindlasti kleepida omaalgatuslikult suvalistesse kohtadesse, sest sellisel juhul on tegemist
juba heakorra rikkumisega.
Reklaami paigaldamiseks tuleb
taotleda luba
Välirek laami paigaldamiseks tuleb esitada Valga vallavalitsusele taotlus etteantud

Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda

PUIDUPINGI TÖÖLIST
Combiwood OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev moodne
puidutööstus, mille põhitegevus on värvitud puitliistude
tootmine. Tõrva vallas asuvas kaasaegses tehases töötab
üle 150 töötaja.

Ettevõte pakub:
- väljaõpet kohapeal
- tasustamist tükitöö alusel
- tööd E-R kahes vahetuses (6:00-14:30 / 14:30-23:00)
- transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi

vormil. Reklaamida tohib asju, kaupa ja teenuseid, mis ei ole reklaamiseadusega keelatud.
Näiteks alkoholi ja tubakatoodete välireklaam
on seadusega keelatud ja nende toodete reklaamiks vallavalitsus luba ei väljasta.
Reklaamimaksu määr Valga linnas ja riigiteede ääres on erinev. Valga linnas maksab
1m² reklaami eksponeerimine 5 eurot kuus.
Maksumäär riigiteede ääres on 3 eurot m²
eest kuus. Riigiteede ääres on reklaam tasuline järgmistel Valga valla piiresse jäävatel lõikudel: põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu- Valga,
põhimaantee nr 6 Valga- Uulu ja tugimaantee nr 67 Võru- Mõniste- Valga. Lisaks tuleb
riigitee ääres eksponeeritava reklaami puhul
kooskõlastada paigaldus ja asukoht Maanteeametiga.
Küsitud on ka seda, miks ei ole määruses
kajastatud reklaami paigaldamist ülejäänud

valla territooriumil? Valga vald on üsna hõredalt asustatud ja huvi reklaami eksponeerimise vastu peaaegu olematu. Reklaami paigaldamine, selle kontrollimine ja haldamine
oleks liiga kulukas ja maksaks rohkem, kui
oleks võimalik teenitav tulu. Peale selle oleks
reklaam ja selle kaudu ka ettevõtluse elavdamine hõredalt asustatud alal igati teretulnud.
Iseenesestmõistetavalt tuleb ka siin piirkonnas jälgida kehtivaid õigusakte, eelkõige reklaamiseadust.
Selle kohta, kuidas ja millisel moel on võimalik reklaami eksponeerida, saab lisainfot
Valga Vallavalitsusest.

Urmas Möldre
Ehitus- ja planeerimisteenistuse
juhataja

Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda

PUIDUPINGI OPERAATORIT
Combiwood OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev moodne
puidutööstus, mille põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine.
Tõrva vallas asuvas kaasaegses tehases töötab üle 150 töötaja.

Operaatori peamised tööülesanded on:
- tootmisliini seadistamine ja juhtimine
- kõrge tootmiskvaliteedi tagamine
- tootmistõrgete lahendamine
Ootused operaatorile on:
- tehniline taip
- pingetaluvus ja vastutustunne
- eesti keele valdamine
- valmisolek teha tööd vahetustes

Töökoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa

Ettevõte pakub operaatorile:
- konkurentsivõimelist töötasu 1500-2000€
- väljaõpet juhendaja kõrval

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5198 3360.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5661 9820.
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Valga Teataja

Leiad meid ka
Facebookis!

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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