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Perearstid said
Valga haiglas uued ruumid
Käesoleva aasta septembrikuus sai valmis
kauaoodatud Valga esmatasandi tervisekeskus, mis asub Valga Haiglaga samas majas.
Tervisekeskuse tarbeks remonditi ära kaks
haigla korrust ja nüüd tegutsevad seal valla
perearstid.
Tervisekeskuses tegutseb seitse
perearsti
Tervisekeskuse tarbeks remonditi ära kaks
haigla korrust, mis varasemalt seisid tühjana.
Nüüd uue ilme saanud ruumides tegutsevad perearstid said tööd alustada paranenud
tingimustes. Kokku lepiti ka rendihindades
ning haigla juhi Margus Ulsti sõnul peaksid
perearstid nüüd olema värsketes kabinettides
igati õiglase hinnaga. „Ma arvan, et Valga
perearstid said vallalt väga kena kingituse
nende uute ruumide näol,“ lausus Ulst. Vastvalminud tervisekeskuses rendivad ruume
seitse perearsti, kes tegutsevad kas osaühingu
või füüsilisest isikust ettevõtjana. Algselt pidi
tervisekeskusesse kolima kaheksa arsti, kuid
enne kolimist selgus, et üks arst on otsustanud asuda pensionile. „Tema nimistu jagati
teiste perearstide vahel ära, sest tema asemele
ei tulnud ühtegi uut inimest. Siia piirkonda
võib olla üpris keeruline uut arsti leida, nagu
me nägime,“ räägib Valga Haigla juht.
Praegu üle-eestiliselt valitsev perearstipõud on seega puudutanud ka Valga valda.
Margus Ulsti sõnul on tegu tõepoolest küllaltki intensiivse tööga, mis on aga seejuures
hästi tasustatud. „Arvan, et inimesed peaksid
julgemalt minema perearstiks õppima. Julgen
öelda, et perearstid elavad praegu ikkagi keskmisest paremini võrreldes teiste arstidega.
Nad on ise ettevõtjad ja kuigi töö on ehk küll
keeruline, usun ma, et see tasub vaeva ära,“
lisab Ulst.
Kavas eraldi perearstide
registratuur
Tervisekeskuse ruumidesse soovitakse luua
ka eraldi registratuuri, kuhu patsiendid saavad helistada, kui soovivad broneerida aega
perearsti vastuvõtule. Praegune süsteem võib
patsientides veidi segadust tekitada, sest perearsti aega ei saa panna haigla üldregistratuuri
numbril, vaid selleks on eraldi telefoninumber. Haigla palub perearsti aja saamiseks
helistada kas numbrile 7666 5220 või võtta
ühendust otse oma perearstiga, et vastuvõtule
aeg broneerida.
See, et perearstid on ühes hoones haiglaga, on Margus Ulsti sõnul väga positiivne
nähtus. „Kui vaadata Võru linna, siis seal on
perearstid üle linna laiali ning diagnostika

Perearst Luule Tampere on üks arstidest, kes uues tervisekeskuses tööd alustas.

võimalused on seetõttu tunduvalt kehvemad.
Näiteks kui on vaja röntgenpilti teha, siis ei
pea patsient tervisekeskusest üldse kaugele
minema ning saab selle tehtud samas majas.
Selles mõttes on Valga vald asja minu arvates
hästi lahendanud, et kõik on toodud samasse
kohta, et ka patsientidel oleks elu lihtsam,“
räägib Margus Ulst.
Kogu abi ühest kohast
Valga haigla ravijuht Pilleriin Soodla sõnul
võimaldab haiglaga samas majas asuv tervisekeskus patsientidel saada kogu meditsiiniabi

ühest kohast. „See tähendab siis perearsti abi,
eriarsti abi, erakorralist abi (koos analüüside
ja uuringutega), aga ka invavahendite laenuja müügipunkti ja apteeki. Valminud tervisekeskus annab perearstidele võimaluse töötada avaramates ja kaasaegsetes tööruumides.
Valga haigla loodab jätkuvale tihedale koostööle perearsti praksistega,“ selgitas Soodla.
Lisaks perearstidele peaksid tulevikus
moodustatavas esmatasandi tervisekeskuses vastu võtma hakkama ämmaemandad,
füsioterapeut, psühholoog, pakutama sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenuseid.

Uue keskuse abil koondatakse piirkonna eri
liiki esmatasandi tervishoiuteenused ühtsele
taristule, luues koostöös Valga haiglaga maksimaalsed eeldused kohalike elanike mugavaimaks teenindamiseks.
Valga haigla remondiks kulus suurusjärgus
1,55 miljonit eurot, millest omaosalus oli ligikaudu 600 000 eurot. Tervisekeskuse ametlik
avamine toimus 17. oktoobril 2019.

Teve Rajamets
Meediaspetsialist

VALLAVALITSUSE VEERG
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 12.09.-25.09. 2019 kaks
istungit, millel otsustati:
Eraldada:
• Valga Põhikoolile 1 291 eurot ja Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskusele 104 eurot
transpordikulude katteks seoses osalemisega
XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“;
• Investeeringute realt MTÜ Karula Muinsuskaitse Seltsile Karula teeninduskeskuse
keldrikorrusel asuvate ruumide elektritööde teostamiseks 2550 eurot;
• Valga Priimetsa Koolile 600 eurot projektis
- kodanikuharidusprogrammis „Minu riik“
osalemiseks;
• Vahendid Valga vallale kuuluva eluruumfondi korrastamiseks;
• MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Kojale
ürituse „Eakate päev 2019“ ettenägematute
korralduskulude katteks 800 eurot.
Mitte eraldada:
• toetust MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Koguduse projektile „Laatre kiriku oreli
registri Rohrflöte 4’ taastamine“, kuna taotluse koondhinne on alla eraldise tegemiseks
vajaliku piirmäära;
• toetust MTÜ Valgamaa Kutsehaigete Ühingu
projektile „Hõrgud metsa maitsed – tervise
tugevdajad“, kuna taotluse koondhinne on
alla eraldise tegemiseks vajaliku piirmäära.
Rahuldada tähtpäevaga 20.08.2019 esitatud
kogukonna arendamise projektitoetuse taotlused vastavalt:
• MTÜ Karula Kultuuriselts - käsitöötoodete
ühisturunduseks 1000 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts - Kotusega
Helsingi mardilaadale minekuks 1000 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts - külmvitriinide soetamine Kotuse piirkonna

toidusuuna väljaarendamiseks 1000 eurot;
• MTÜ Taheva Valla Külade Selts - Harglale
atraktiivsust tõstva visuaali välja töötamiseks 1000 eurot;
• MTÜ Hargla piirkonna sõbrad - Hargla
kogukonnaaia loomiseks 929,80 eurot;
• Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium Tõlliste piirkonna jõulukaunistuste soetamiseks 1000 eurot;
• MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudus Valga Jaani kiriku mängusõbralikumaks
muutmiseks 1000 eurot;
• MTÜ Valga Muuseumisõprade Selts- Jaan
Audova ja Peep Audova aupingi paigalduseks 395 eurot;
• EELK Hargla kogudus- Pastor Jannau
mälestusplaadi paigaldamiseks Harglasse
200 eurot;
• MTÜ Parmu Ökoküla - Hargla Kooli Gaia
suunalise klassi õppekeskkonna loomiseks
1000 eurot;
• MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa - Timo Oja
avatud loengu organiseerimiseks 150 eurot.
Kinnitada Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide III jaotuse taotluste toetus vastavalt:
• MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor transpordiks kooride proovidele ja üritustele 660 eurot;
• Segakoor Rõõm - hingedepäeva kontserdi
korraldamiseks Jaani kirikus 980 eurot;
• Valga Muuseumisõprade Selts - kuulsusrikkaid hetki Jaanikese krossirajalt 780 eurot;
• Lüllemäe Rahvaõpistu - kontsertide korraldamiseks 540 eurot;
• Mittetulundusühing Stuudio JOY - tantsukultuuri propageeriva ürituse „Tants on
tulevik“ korraldamiseks 765 eurot;
• Mittetulundusühing Stuudio JOY- stuudio
Joy osalemiseks Moskvas rahvusvahelisel
konkursil „Europesrage Rus“ 1000 eurot;

VOLIKOGU VEERG
Valga Vallavolikogu I koosseisu 22. istung
toimus reedel, 27. septembril 2019 algusega
kell 13.00 Valga raudteejaamas. Kohal viibis 24 saadikut 27-st.
Vallavolikogu istungil otsustati:
Lubada vallavalitsusel korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange „Valga vallateede talvine hooldus 2019-2022“.
Suunata teisele lugemisele eelnõu „Valga valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
Muuta
1. Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017
otsusega nr 20 kinnitatud arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:
• arvata komisjoni koosseisust välja Karina
Demutskaja;
• kinnitada komisjoni liikmeks Vilju Arna.
2. Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017
otsusega nr 20 kinnitatud korrakaitsekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:
• arvata komisjoni koosseisust välja Oleg
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Vahrin;
• kinnitada komisjoni liikmeks Andres
Radsin.
• Valga valla arengukava korralisest läbivaatamisest ja uuendamisest andis ülevaate
asevallavanem Viktor Mägi.
• 2020.-2023. aasta eelarvestrateegia eelnõud
tutvustas vallavanem Margus Lepik.
• Vallavanem Margus Lepik andis ülevaate
vallavalitsuse teenistuste tegemistest
septembrikuus.
• Külavanema statuudi määruse eelnõud
tutvustas asevallavanem Kalmer Sarv.
• Sotsiaaltööd puudutava avaldusega esines
Teresa Sale.
• Volikogu istungite läbiviimiseks mõeldud
infosüsteemi VOLIS puudutava avaldusega
esines Külliki Siilak.

• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula
Kogudus - J. Hiobi kantaadi „Lunastus
Kristuses“ ettekandeks ja salvestuseks
Karula kirikus 1000 eurot;
• MTÜ Spordik lubi R AUDSÕR MUS Wana Wõrumaa Wunkorkestri kontserdi
korraldamiseks Paju mõisa külastuskeskuses 700 eurot;
• MTÜ Jazzclub WALK - Jazzclub WALK
„Džässisügis 2019“ korraldamiseks 860 eurot;
• Mittetulundusühing Valga Ukraina Selts
„Kalyna“ - Valgas Ukraina kultuuri päeva
korraldamiseks 402 eurot;
• Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi Tänavatantsu arendamine Valgamaal
600 eurot;
• M it tet u lu ndusü h i ng A NSA M BEL
ODUVANTŠIKI - eakatele suunatud sündmuste korraldamiseks 80 eurot;
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla
Kogudus - Piiblipüha Harglas korraldamiseks 1000 eurot;
• Mittetulundusühing Carma Motoklubi alternatiivmuusika õhtu Tambre kõrtsis
korraldamiseks 350.
III jaotuses eraldati kokku 9717
eurot.
Suunata Valga Vallavolikogule
läbivaatamiseks:
• Eelnõu “Koerte ja kasside pidamise eeskiri”;
• Eelnõu “Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020–2023 vastuvõtmine;
• Eelnõu “Valga valla asumi-, aleviku- ja
külavanema statuut”.
Võõrandada otsustuskorras raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsadest
eraisikutele koguväärtuses 1057,43 eurot.
Lubada Va lga Põh i kool is 2019/2020.

õppeaastal suurendada õpilaste piirnormi
järgmiselt:
• 5.a klassis ühe õpilase võrra;
• 5.b klassis ühe õpilase võrra.
Vabastada Loomapäästegrupp MTÜ 5.
oktoobril 2019 Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada kohamaksust 100 % ulatuses.
Väljastada
• Kasutusluba Valga valla Uniküla küla Kullamäe, Kasemetsa, Põdramängu ja Suurpäido
kinnistutele rajatud Hundi-Kalestu teele;
• Osaline kasutusluba projekti „Eramu, Valga
linn, Pihlaka 6. Eskiisprojekt. Seletuskiri ja joonised” ja Häätare OÜ koostatud
muudatusprojekti „Valga linn, Pihlaka tn 6
elumaja uusehitise muudatusprojekt“ töö
nr 31-2019 alusel Valga linna Pihlaka tn 6
kinnistule püstitatud elamu välja ehitatud
esimesele korrusele.
Määrata
Rebase maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Priipalu küla, Rebase, 100%
maatulundusmaa;
• Valga vald, Priipalu küla, Uue-Rebase,
100% maatulundusmaa.
• Valga vald, Priipalu küla, 23230 Priipalu-Noorkõivu tee, 100% transpordimaa.
Saviaugu tn 5 maaüksuse jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Valga linn, Saviaugu tn 5, 100%
üldkasutatav maa;
• Valga vald, Valga linn, Lille tn 48a, 100%
elamumaa.
Teha muudatusi vallavalitsuse olemasolevas
struktuuris ja koosseisus eelarveliste vahendite piires.

Õnnitleme oktoobrikuu eakaid sünnipäevalapsi!
80. sünnipäev
Mihkel Lillemets
Uno Vallner
Zinaida Eljas
Salme Kornel
Maie Smitke
Liudmila Yakovleva
Milvi-Marie Leer
Anatoly Klochkov
Pavel Sujev
Eve-Pilvi Tambet
Lilia Žiževa
Galina Randes
Urve Sõna
Leida Paap
Nina Bedarkova

Ljudmila Sljusartšuk
Tiiu Reinumäe
Leida Adelbert
85. sünnipäev
Eeva Tammemägi
Milvi-Loviise Kuldre
Regina Hiob
Lidia Raevskaya

Alvine Lepik
Nadežda Tšeremhova
96. sünnipäev
Alla Lauk

90. sünnipäev
Hedvig Napsep
Linda Türk
95. sünnipäev
Maria Maasik

Ajalehte Valga Teataja annab välja Valga Vallavalitsus
E-post:
teataja@valga.ee
Reklaam:
5373 6992
Toimetus:
766 9902 või 5307 4109
Küljendus, kujundus,
teostus:
OÜ Kuldne Lammas
Trükk:
AS Kroonpress

Oktoober 2019

VALGA VALLAVALITSUS OOTAB
KANDIDAATE AASTA ISA TIITLILE
Valga Vallavalitsus kutsub üles märkama
kõiki tublisid isasid ning esitama kandidaate
Valga valla aasta isa tiitlile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2019.
Aunimetus Valga valla aasta isa antakse
välja teist korda. Eelmisel aastal pälvis austusväärse tiitli 75-aastane kolme lapse isa ja
nelja lapselapse vanaisa Ruudi Leht, kelle esitasid nominendiks tema tütred ja tütretütred.
„Valga vald on saamas kaheaastaseks ning
juba teist korda anname välja valla aasta isa
tiitli. Aunimetusega soovime tunnustada
häid ja hoolivaid isasid, kes on oma lastele
eeskujuks ja innustuseks,” sõnas vallavanem
Margus Lepik.
Aasta isa tiitliga tunnustatakse pereisa,
kes on pühendunud ja hea isa ühele või enam
lapsele, andes neile armastust, hoolt, eeskuju
ja õpetust. Esitatud kandidaat ei pea olema
abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.
Aasta isa konkursile sobiv kandidaat on
Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on
tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka
väljaspool oma pereringi. Aasta isa aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.
Taotluse võivad teha kõik, kes on märganud
häid ja eeskujulikke isasid. Oodatud on pildid
ning lähedaste (laste, abikaasa, töökaaslaste).

iseloomustused kandidaadi kohta.
„Meile saadetud iseloomustused peaksid
olema põhjalikud, millega on võimalusel
kaasas erinevad fotod ning laste ja sõprade
iseloomustused nominendi kohta. Kandidaadist parema ülevaate saamiseks on komisjonil rõõm lugeda just üksikasjalikumat iseloomustust,” täpsustas vallavanem.
Kirjalikud taotlused Valga valla aasta
isa konkursile tuleb saata e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal Valga
Vallavalitsuse aadressil Puiestee 8, Valga 25.
oktoobriks 2019. Taotluse võib tuua isiklikult
ka Valga Vallavalitsusse.
Aunimetus antakse üle 8. novembril kell
19 Hargla Maakultuurimajas, kus toimub
pidulik Valga valla isadepäeva kontsert-aktus.
Valga valla aasta isa 2018 Ruudi Leht koos
tütretütar Elisega.

Hargla koolis avati
Gaia õppesuuna klass
Hargla Kool tegi käesoleval õppeaastal otsustava sammu kooliuuenduse suunal ning avas
sügisest koguni kaks esimest klassi. Ühes 1.
klassis õpitakse traditsioonilisel viisil, teises
aga alternatiivseid õppemeetodeid rakendades.
Idee edendada kohalikus kooli Gaia haridust tuli Parmu Ökoküla liikmetest lapsevanematelt, kuid huvi ulatub ka kogukonnast
väljapoole. Seni on ökoküla vanemad oma lapsi
iseseisvalt kodus õpetanud. Lapsed on riigi erinevate alternatiivpedagoogikat rakendavate
erakoolide nimekirjades (Tallinna Gaia Kool,
Rakvere Waldorfkool, Rosma Johannese Kool
jm), kus pakutakse lihtsaid koduõppe lahendusi. Õpetamisega kaasneb vanematele suur
vastutus ja kohustus, samuti arvestatav ajakulu. Nii tekkiski vajadus uute õppemeetodite
järele kodukoolis, et piirkonna lapsed saaksid
olla kohaliku kooli nimekirjas. Kuna huvi Gaia
hariduse vastu on suur ka mujal Eestis, annab
uus õppesuund Hargla koolile väärtust juurde
ning võib tulevikus suurendada õpilaste arvu.
„Tegemist on algatusega, mille käigus katsetame uudset lähenemist, et kujundada väikesele Hargla koolile oma nägu. Maakoolide
elujõulisus ja tulevik sõltub lapsevanematele
atraktiivse haridussuuna ja eripära leidmisest,“
selgitas Valga asevallavanem Kalmer Sarv.
Gaia haridussuund lähtub inimese ja
looduse kooseksisteerimisel põhinevatest
väärtustest. Õppetöö korraldamisel arvestatakse iga õpilase individuaalsete vajadustega
ning õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur, mis toetavad ainete lõimingut.
Kasutatakse võimalikult palju õuesõppe ja
avastusõppe elemente ning toetatakse õpet
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läbi praktilise tegevuse ja mängu. Õuesõpe
on õppimine läbi keskkonna vahetu kogemise, isetegemise ja kogetu teistele vahendamise, mis täiendab traditsioonilist õpetamist.
Avatud õpikeskkonnale on iseloomulik see, et
õppimise koht toimib samaaegselt ka õppevahendina. Saadud elamused ja kogemused
juhivad teadmiste ja oskusteni. Võimaluste
piires kasutatakse tsükliõppe metoodikat,
andes võimaluse läbida üks teema tervikuna.
Samuti seatakse eesmärgiks siduda erinevate
õppeainete sisu ning rakendada õppetöös suurel määral praktilisi tegevusi.
Koolis püütakse õppetöö läbiviimisel lähtuda igapäevaelu tegemistest ja vajadustest.
Osaletakse ühiskondlikes tegevustes ning
lüüakse kaasa kogukonna üritustes. Oluliseks
peetakse tervislikke eluviise ja esmaseid käitumisnorme. Gaia õppesuuna klassi toetab tugev
ning kokkuhoidev kogukond.

Hargla kool pakub uut õppevõimalust.
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Valgamaa aasta õpetaja ja õppija
tulevad Valga vallast
2. oktoobril toimus Otepääl Ugandi restoranis
Valgamaa aasta õpetaja ja täiskasvanud õppija
nädala tunnustusüritus. Pidulikul lõunal kuulutati välja „Eestimaa õpib ja tänab” piirkondlikud laureaadid.
Hinnatud ja toimekas klassijuhataja
Valgamaa aasta õpetajaks valiti komisjoni
poolt Valga Põhikooli klassijuhataja EveMall Kirt, kes on ka eesti keele ja kirjanduse
õpetaja. Nominatsiooni esitas Valga Põhikooli juhtkond. Õpetaja Eve-Mall Kirt on
väga hinnatud ja toimekas klassijuhataja.
Tema endised õpilased mäletavad, et ta nägi
nendega palju vaeva, et neist õpilastest sirguksid head ja toredad inimesed. „Ta aitas
alati, kui oli mure. Eve-Mall soovis, et klass
saaks omavahel hästi läbi ning et ei oleks
kiusamist. Ta on väga sõbralik, abivalmis,
järjekindel ja põhjalik,” meenutavad endised õpilased. Kirt väärtustab endiste õpilaste sõnul kohalikke sündmusi, tutvustades
oma tundides Valgas toimuvaid kultuuri- ja
spordiüritusi. Ta teab ja tunnustab iga oma
õpilase tegemisi ja edusamme. Ta on õpilaste
sõnul suheldes aus, kuid samas delikaatne ja
väga hea huumorisoonega.
Huvi muusikateraapia vastu
Tänavu juba 22. aastat toimuva täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames tunnustati koos
õpetajatega ka maakonna parimaid täiskasvanud õppijaid. Valgamaa aasta õppija on

Aasta õpetaja Eve-Mall Kirt ja aasta õppija Merike Mõttus.

Lüllemäelt pärit Merike Mõttus, kes on omandanud muusikateraapiaalased teadmised Tallinna Muusika- ja Teatriakadeemias. Muusikateraapia oli Mõttust juba tükk aega huvitanud.
Seega otsustas naine alustada algkursusega.
Seal hakkas teema Merikest veel rohkem huvitama ja ta otsustas kandideerida põhikursusele,
kuhu ta ka sai. Õpingud Tallinna Muusika- ja

Teatriakadeemias kestsid ühtekokku kolm aastat.
Aasta õppija ise räägib oma õpingute kohta
järgnevat: „Õpingud andsid mulle väga palju.
Kõigepealt sain tegeleda enda ja oma n-ö probleemidega. Meil oli kohustus käia teatud tunnid
omateraapias, sain teadmisi just erivajadustega
lastega tööks. Läbi muusika on võimalik jõuda

kõikide lasteni ja ka täiskasvanuteni. Ma sain
väga palju toredaid kaaslasi oma teele. Meil on
praegu tore Tartu rakuke, kellega käime regulaarselt koos.” Merike on tegev ka kahes REHA
meeskonnas, kus teeb lastele muusikateraapiat.
Valga Vallavalitsus soovib Eve-Mall Kirdile
ja Merike Mõttusele palju õnne ning edu edaspidiseks!

Valga vald tunnustas õpetajate päeval haridustegelasi
3. oktoobril kogunesid Valga valla õpetajad
ning teised koolide ja lasteaedadega seotud
haridusinimesed Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse õpetajate päeva galale. Vallavanem
Margus Lepik koos asevallavanema Kalmer
Sarve ja haridusspetsialisti Ivi Tigasega tänasid
ja tunnustasid silmapaistvaid haridusinimesi.
Pidulikule galale olid kogunenud õpetajad
nii koolidest kui ka lasteaedadest ja pidulikust
sündmusest said osa ka teised koolipersonali

liikmed. Gala algas võimsa laser-showga, mida
sai nautida ürituse kestel veelgi. Kontserdiosa
eest vastutasid Valga Muusikakooli instrumentalistid. Õpetajaid tervitas kõnega ka vallavanem Margus Lepik, kes rääkis sellest, kuidas
õpetajate päeval on õigustatult kogu tähelepanu suunatud just neile. „Mulle on alati meeldinud see Aafrikast pärit ütlus, et lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla. Meil siin samuti.
Vaja on ju lasteaeda, kooli, omavalitsust, riiki

Tänati ka Valga valda tänavu septembris tööle asunud 19 uut töötajat:
• Va l g a K au gõp p e g ü m n a a s iu m i s s e
karjääri-, inimese- ja ettevõtlusõpetajana
Jelena Kalames;
• Valga Priimetsa Kooli Aleksandra Varlamova psühholoogina ja Merle Adamson
õpiabi ning rühma õpetajana;
• Lüllemäe Põhikoolis on uued lasteaia
õpetajad Ines Kulasalu ja Elis Kroon;
• Õru Lasteaed-Algkoolis töötab klassiõpetajana Ruth Kõivisto;
• Lasteaed Walkosse asusid tööle õpetaja
assistendina Linda Lehemets-Tõnissoo ja
õpetaja abina Jekaterina Grinko;
• Valga Põhikoolis töötavad füüsikaõpetaja
Kaidar Kängsepp, matemaatika õpetajana Marje Olsen, tugikeskusejuhina
Ere Arbeiter, eesti keele õpetaja ning
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õpiabiõpetajana Janne Raidve;
• Tsirguliina Kooli uueks ajalooõpetajaks
Romet Piller ning Olver Kaljuvee lõpetas
edukalt oma õpingud;
• Hargla Koolis Kristiina Kimask (toimetuleku) klassiõpetajana, Jandra Mölder
(Gaia)klassiõpetajana, Helen Puusalu ja
Tanel Kiislar põhikooli mitme aine õpetajatena;
• Emily Hadfield õpetab välisvabatahtlikuna Valga Gümnaasiumis. Samuti
hakkab huvitegevuse korras külastama ja
õpetama ka teistes valla koolides õpilasi
ning tegutseb noortekeskuse juures.

ja tegelikult kokkuvõtteks kogu maailma. Siia
tulles mõlkus mul meeles veel kaks ütlust, üks
on seotud tilga tõrvaga meepotis ja teine keti ja
ühe nõrga lüliga. Tihti juhtub, et mõnes ketis

on nõrgem lüli, aga me peame suutma teha nii,
et üksteisel käest kinni hoides suudame ka seda
nõrgemat lüli aidata,“ rääkis vallavanem Margus Lepik oma kõnes.

Valga vald tunnustas „Eestimaa õpib ja tänab“ piirkondlikke nominente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele Zilmer – Hargla Kool (lasteaiaõpetaja)
Alisa Maltseva – Valga Lasteaed Pääsuke (lasteaiaõpetaja)
Lea Kindsiko – Õru Lasteaed-Algkool (lasteaiaõpetaja)
Piret Rebane – Valga Lasteaed Buratino (lasteaiaõpetaja)
Siiri Toots – Valga Priimetsa Kool (klassiõpetaja)
Anita Rõbkina – Valga Priimetsa Kool (põhikooli aineõpetaja)
Külli Hütt – Valga Priimetsa Kool (põhikooli aineõpetaja)
Nadežda Dinis – Valga Priimetsa Kool (põhikooli aineõpetaja)
Reet Karbik – Valga Priimetsa Kool (põhikooli aineõpetaja)
Ulvi Karu – Valga Põhikool (põhikooli aineõpetaja)
Jana Vainonen – Tsirguliina Kool (klassijuhataja)
Eve-Mall Kirt – Valga Põhikool (klassijuhataja)
Reelika Liivak – Valgamaa Kutseõppekeskus (klassijuhataja)
Irja Kängsepp – Valga Gümnaasiumi (gümnaasiumi õpetaja)
Veera Pavlenko – Valga Jaanikese Kool (tugispetsialist)
Hannely Luik-Stogov – Valga Põhikool (koolijuht)
Airi Mägi – Valga Kaugõppegümnaasium (koolijuht)
Jana Tiits – Lüllemäe Põhikool (koolijuht)
Svetlana Oper – Tsirguliina Kool (elutööpreemia)
Toomas Arbeiter – Tsirguliina Kool (elutööpreemia)
Anneli Kattai – SA Valgamaa Arenguagentuur (hariduse sõber)
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Mida on enesega toonud
kaks aastat Valga vallas?
Valga vald saab peagi kaheaastaseks. Sel puhul on paslik tagasi vaadata tehtud tööle ning heita pilk ka tulevikku.

Vallas on arengu ja planeerimise töö seotud
ehituse ja projektide valdkondadega. Kui peale
valdade ühinemist oli kõige kiiremaks mureks
töötajate leidmine, siis täna on kõik kohad täidetud. Alustasime ka uue valla arengukava
koostamisega, milleks viidi läbi mitmeid avalikke arutelusid ja küsitlusi, et selgitada välja
elanike ootused. 2018. aastal sai kaante vahele
Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. See on leitav valla kodulehel.
Praegu vaatame arengukava uuesti üle ja teeme
vajalikke parandusi.
Ühinemisjärgselt oli üheks suuremaks
tööks Karula vana vallamaja renoveerimine
uueks keskusehooneks. Täna tegutseb majas
valla teeninduskeskus, raamatukogu, noortekeskus, muinsuskaitseselts ning hiljuti valmis

spordiklubi Karula eestvedamisel ka lasketiir
koos ronimisseinaga. Aasta tagasi suvel valmis
Valga keskväljak, mida linnaelanikud on kaua
oodanud. Uus keskväljak andis linnasüdamele
teistmoodi hingamise – seal korraldatakse
üritusi ja kontserte ning veedetakse vaba aega.
Palju rõõmu valmistab laste mänguväljak,
mille oleks tagantjärele tarkusena võinud ehitada suuremagi. Muret valmistab aga väljaku
ümbrus, kus paljud majad on endiselt korrast
ära. Asukoht muinsuskaitsealal seab oma
piirangud. Liigume siiski selle poole, et
keskväljaku ümbrus saaks korda.
Vald saab korrastada ainult seda, mis on tema
oma. Suur osa halvas seisukorras maju kuulub
aga eraomanikele. Siiski oleme nii linnas kui
maal lammutanud mitmeid nn kolemaju ehk

hooneid, mille halb seisukord endast inimestele
ohtu kujutab ning välimus maastikupilti rikub.
Muuhulgas tegime korda Metsa 28 krundi,
Koikülas likvideerisime teeäärse vana viljakuivati ning muutsime ohutuks ka Vilaski endise
sõjaväeosa territooriumile jäävad tühjad raketišahtid. Üks etapp ajalugu sai jäädavalt mullaga kaetud. Hiljuti sai allkirja koostöölepe
riigiga, millega viimane tühjade majade probleemi lahendamisele õla alla paneb.
Läbi hajaasustuse programmi oleme kahel
aastal toetanud vee, kanalisatsiooni ja teede
ehitust maapiirkondades ning jätkame sellega
ka edaspidi. 2019. aastal saime valmis tööstusalasid ühendavad teed. Järgmised suured ehitusplaanid on Priimetsa kooli toomine kesklinna Vabaduse 13 hoonesse. Enne seda läbib

hoone põhjaliku renoveerimise. Uue kuue saab
ka kuulus „lõvidega“ maja. Hoonest saab õpilaskodu ja rendipinnad valda/linna tööle tulevatele inimestele.
Ühe tegevusena kujundame avalikku
ruumi. Kahjuks näitab statistika, et Valga valla
elanikkond on pidevas kahanemises. Vastavalt
sellele tuleb planeerida ka valla ja linnaruumi,
et see väiksema elanikkonna vajadustele vastaks. Meie eesmärk on koondada elu linna
äärealadelt kesklinna poole kokku.
Siit üleskutse kõikidele, kes seda lehte loevad
– propageerige meie linnas ja vallas elamist! See
on väärt koht - tulge ja proovige järele.
Viktor Mägi
asevallavanem

Valga vald allkirjastas
riigiga koostööleppe

Pilootprojektis osalemise koostööleping allkirjastati Ida-Virumaal Sompas.

2. oktoobril kirjutasid Kohtla-Järvel rahandusministeeriumi, Valga ja Lüganuse valla ning
Kohtla-Järve linna esindajad alla tühjenevate
korterelamute näidisprojekti koostööleppele.
Eesmärk on välja töötada lahendused tühjade
ja pooltühjade majade probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks.
Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas allkirjastamisel, et mure pooltühjade majadega
mõjutab nii piirkonna elukeskkonda, sotsiaalmajanduslikku olukorda kui ka tervikuna
regionaalarengut. „Sellistes majades ei soovi
inimesed elada ja neist lahkutakse, mis suurendab piirkonna mahajäämust ja omavalitsuse koormust veelgi,“ ütles minister. „Läbi
konkreetsete praktiliste tegevuste töötame
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koostöös kolme omavalitsustega välja lahendused, mida saavad edaspidi kasutada ka teised
sama murega piirkonnad.“
„Valga on elanikkonna vähenemisega seotud probleemidega tegelenud juba aastakümneid. Tühjad ja lagunevad majad vähendavad
kinnisvara väärtust ning kogu linna elujõudu,”
märkis Valga vallavanem Margus Lepik. „Täna
allkirjastatud projekt on kahanevatele linnadele väga oluliseks edasiminekuks, et koos riigiga olukorrale lahendus leida.”
Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta lõpp
ning eelarve on 803 225 eurot, millest 630 000
eurot on planeeritud toetusena kolmele omavalitsustele tegevuste elluviimiseks nende territooriumil.
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Valga raudteejaamas
toimub
kaitseväe õppus
Kaitsevägi korraldab koos Kaitseliiduga 27.-31. oktoobrini ühisõppuse Valga raudteejaamas ja selle lähiümbruses.
Õppuse ajal liiguvad piirkonnas nii jalgsi kui motoriseeritud
patrullid, seega palume olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum.
Igapäevast reisirongiliiklust õppus ei sega ning muidu liikluspiiranguid avalikel teedel ei rakendata.
Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid
imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt
eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi
ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises
olukorras jätke meelde leitud eseme asukoht ja teavitage sellest
koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.
Masinate liiklemine ning imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida

võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida
õppuse ala elanike argielu ning kasutada õppusealasid heaperemehelikult. Küsimuste ja tagasiside korral pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust kandvate
osalejate poole. Kiireloomulisemate murede korral saate kontakteeruda Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna tsiviil-sõjalise koostöö spetsialisti poole numbril 5192 9571.
Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma
kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse.
Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle!

Lüllemäe sai uue lasketiiru
ja ronimisseina
Neljapäeval avati Lüllemäel pidulikult uus lasketiir ja ronimissein,
mille rajamist vedas eest spordiklubi Karula. Endise vallamaja keldrikorrusele ehitatud spordisaalis algavad treeningud juba järgmisel
nädalal. Esimesena saavad ruumi oma kasutusse Lüllemäe põhikooli
lapsed, kelle huviringide valikusse kuuluvad täpsuslaskmine ning
alates käesolevast aastast ka ronimine. Kuigi algselt oli ronimissein
mõeldud laste treeninguks, tundsid avamisel uue sportimisvõimaluse
vastu suurt huvi ka täiskasvanud.
Lasketiiru rajamise projekti eest vedanud Valev Sisovi sõnul sai idee
alguse juba aasta tagasi, kui Lüllemäe põhikooli võimla renoveeriti ja
seal justkui ei sobinud enam laskeharjutusi läbi viia. Haldusreformi
järel renoveeritud ning külakeskusena rakendust leidnud endises vallamajas vabu ruume jätkus ning valla toel viidigi projekt ellu. Lisaks
lasketiirule mahtus avarasse saali ka kolm meetrit kõrge ja üheksa
meetrit lai ronimissein, mille ehitust juhendas kohalik ronimissportlane Kairi Kiik. Peagi hakkab Kairi kooliõpilastele ronimistreeninguid
läbi viima ning huvi uue spordiringi vastu on laste hulgas väga suur.
Valga Vallavalitsuse nimel õnnitles Lüllemäe kogukonda asevallavanem
Viktor Mägi, kelle sõnul on piirkond oma aktiivsusega kogu vallale eeskujuks. „Siin on näha, mida tugev ja aktiivne kogukond võib saavutada,” sõnas
Mägi. Sellega nõustus ka Lüllemäe põhikooli direktor Jana Tiits, kes oma
sõnavõtus meenutas aega, mil ta paar aastat tagasi Lüllemäel tööd alustas.
„See vallamajatagune oli siis rohtunud ja võssa kasvanud. Tänaseks aga on
renoveeritud koolimaja võimla ja uue näo saanud kooliõu, meil on kergliiklustee ja see kena roheline keskusemaja külla sissesõidul,” rääkis Tiits.
Treener Kairi Kiik tutvustab uue ronimisseina võimalusi.
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Kaitsevägi

Politsei – oktoober on
relvade loovutamise kuu
Oktoobrikuus korraldab politsei
elanikelt relvade kogumise kampaania, mille eesmärk on teavitada inimesi relvade omamisega
seotud kohustustest, vähendada
registreerimata relvade hulka ja
suurendada seeläbi ühiskonna turvalisust. Varasemalt korraldatud
kampaaniate abil on politseile üle
antud sadu ebaseaduslikke tulirelvi, nende osi ning laskemoona.
Relvad saab ära anda
karistust kartmata
Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa
sõnul on oktoobrikuus eestimaalastel taas võimalik karistust kartmata
oma kodust, maamajast või mujalt
leitud omanikuta ja registreerimata
ebaseaduslikud relvad politseile üle
anda. „Oma töös näeme sageli, et
inimesed leiavad vanade majade
renoveerimisel ja suuremahuliste
ehitustööde käigus nii eramute
lagede seest, pööningult kui ka
seinte vahelt oma esivanemate või
lähisugulaste tulirelvi. Osa inimestest annab leidrelvast politseile
kohe teada, ent on ka neid, kes teadmatusest või karistust kartes peremeheta jäänud relvad laka peale
tolmu alla jätavad,” rääkis Proosa.
Ta lisas, et oktoobrikuus startiv üleriigiline kampaania ongi
mõeldud kogukonna teadlikkuse
tõstmiseks ning inimeste kodudes,
maamajades või mujal hoitavate
ebaseaduslike relvade loovutamiseks. „Üleskutse on mõeldud eelkõige küll ebaseaduslike tulirelvade

loovutamiseks, kuid politsei ootab vihjeid ka kõikide teiste relvade, näiteks
gaasi-, pneumo- ja külmrelvade ning
kõikvõimalike tulirelva osade ja laskemoona kohta,” loetles Proosa.
Seaduslikul relval on luba
Politseiametnik meenutas, et tulirelvade ja nende oluliste osade ning
laskemoona seaduslikuks valdamiseks peab omanikul olema politsei
väljastatav relvaluba või kollektsioneerimisluba. „Relvaloata tulirelva
omamine on seadusega karistatav,”
toonitas Proosa. Ta nentis, et ekslikult
on inimeste hulgas levinud arusaam,
et kui nende valduses olev tulirelv
ei ole töökorras, laskekõlblik või on
roostes, ei pea seda politseis registreerima ning relvaluba taotlema. „Nii
see aga tegelikkuses ei ole ning fakt
on, et laskekõlbmatu on tulirelv vaid
siis, kui selle on jäädavalt laskekõlbmatuks tunnistanud kehtestatud reeglite järgi vastava tegevusloaga isik ja
kinnitanud pädev asutus oma dokumendiga,” selgitas Proosa ning lisas, et
oktoobrikuu annabki kõigile võimaluse põhjendamatut hirmu tundmata
kodus leiduvad terved või katkised
ebaseaduslikud ja peremeheta jäänud
relvad politseile üle anda.
Vanemkomissari kinnitusel võivad
oktoobrikuus politsei poole südamerahus pöörduda ka kõik need inimesed,
kel varasemast ajast kodus mõni emotsionaalse väärtusega esivanemate registreerimata relv. „Sellistest perereliikviatest tuleks niisamuti politseile teada
anda ning edastada soov relva registreerimiseks või mälestusesemena jäädavalt

laskekõlbmatuks muutmiseks. Politsei
kontrollib relvade tehnilist seisukorda
ja aitab võimalusel tsiviilkäibesse lubatud tulirelva seaduslikult registreerida,”
kommenteeris ta ning lisas, et sel juhul
peavad olema täidetud kõik seadusest
tulenevad nõuded.
Aega loovutamiseks on kuu
lõpuni
Relvade üleriigilise loovutamise kampaania algab 1. oktoobril ning kestab
kuu lõpuni. Relvaseaduse järgi peab
iga inimene, kes on leidnud kaotatud,
maetud, peidetud või mahajäetud
relva ja laskemoona, sellest viivitamatult politseid teavitama ja leiu üle
andma. Leiu üleandmiseks soovitab
politsei esimesel võimalusel ühendust
võtta kas oma kandi piirkonnapolitseinikuga või helistada häirekeskuse
lühinumbril. Seejärel tuleb politseiametnik ise tulirelvale järele ja toimetab selle ohutult politseisse hoiule.
Viimati viidi sarnane üleriigiline
kampaania läbi kümme aastat tagasi
ning toona jõudis politseisse hoiule
55 relva, 1301 padrunit ja seitse relvarauda. Peamiselt oli tegu jahi- ja
vintpüssidega, ent hoiule anti ka sõjaaegseid relvi, nende osi ning laskemoona. Huvitavamateks loovutatud
relvadeks oli näiteks püstol Mauser,
mida valmistati masstootmises kuni
1939. aastani ning püss Arsenal, mida
toodeti Eesti tehases kuni aastani
1941. Suurem osa relvi, millest inimesed politseile teada andsid, olid kehvas
seisukorras, kasutuskõlbmatud ning
katkised.
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Hooldatud kütteseade on ohutu ja annab rohkem sooja
Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadmeid tuleb igal aastal kontrollida ning puhastada, et
tagada ohutus.
• Hooajaliselt kasutatavaid kütteseadmeid
tuleb kontrollida ja puhastada kord aastas,
aastaringselt kasutatavaid aga vähemalt
kaks korda aastas.
• Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab vähemalt kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes
väljastab tehtud tööde kohta akti.
• Eramajades võib korstent pühkida ise, kuid
korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski
üle vaatama kutseline korstnapühkija.
• Teie piirkonna kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid leiate Korstnapühkijate Koja kodulehelt http://www.
korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid/
või saate küsida, helistades päästeala
infotelefonile 1524.

Kütmisel pea meeles!
• Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta
mõõdukalt. Liigkütmine lõhub kütteseadet ja selle osade ülekuumenemine võib
põhjustada tulekahju.
• Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui
siiber on suletud ja kütmisest on veidi aega
möödas. Ülekütmise vältimiseks küta isegi
väga külmade ilmadega korraga ainult üks
ahjutäis puid. Vajadusel tee seda kaks kuni
kolm korda päevas.
• Ära sulge siibrit liiga vara. Liiga vara suletud siibriga kütteseadmest hakkab tuppa
imbuma eluohtlik vingugaas, mida aitab
õhust tuvastada ainult vinguandur.

VALGA OTSIB JÕULUKUUSKE!
Sobiv jõulukuusk peab olema sirge,
ühtlase kahara võraga, vähemalt 15-17
meetri kõrgune ja ühe ladvaga. Puu
peab kasvama hästi juurdepääsetavas
kohas. Kuuske võivad pakkuda maaomanikud või peab olema maaomaniku kirjalik luba. Pakkumised palume
esitada hiljemalt 05. novembriks Valga
Vallavalitsuse aadressil Puiestee tn 8,
68203 Valga; e-postile: valga@valga.ee
või helistada telefonil: 766 9900.

13. novembril
lossispaas Wagenküll
stand-up etendus
„Head tüdrukud nii ei tee“
Algusega 19.00
Orienteeruv kestvus koos
vaheajaga 2 tundi.
PILETID:
Ticketer.ee või
hotellist kohapealt
HIND eelmüügist 15 EUR
(kuni oktoobri lõpuni)
Alates 1. november 20 EUR
tel: +372 766 6390
e-mail: info@wagenkull.ee
www.wagenkull.ee
Taagepera, Tõrva vald, Valgamaa

TELIA ÜLIKIIRE KODUINTERNET JA
TVTEENUS JÕUAVAD TSIRGULIINA ELANIKENI
Juba järgmise aasta alguses saavad Valga
valla Tsirguliina aleviku kodud kasutama
hakata Telia ülikiiret koduinternetti ja moodsat TV-teenust. Telia teenused jõuavad kohalike elanikeni Elektrilevi poolt rajatava internetivõrgu toel.
Elektrilevi alustas sel kevadel erinevates Eesti piirkondades interneti püsivõrgu
ehitusega ning see võimaldab kõigil nendel
kodudel, kuhu Elektrilevi kaabel edaspidi ulatub, kasutama hakata Telia koduinternetti ja
TV-teenust.
Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Holger
Haljandi kinnitusel võimaldab Elektrilevi poolt
rajatav internetivõrk kasutada hakata Telia
koduinterneti pakette, mille maksimumkiirused ulatuvad 1 gigabitini sekundis. See rahuldab ka kõige nõudlikuma tarbija vajadused.

maailmakuulsa HBO keskkonna jõudmine
Telia TV klientideni, siis 2019. aasta alguses
hakkasime edastama otsepilti naiste profitennise turniiridelt. Mõlemad on osutunud meie
klientide seas lühikese ajaga väga populaarseks. Värsket ning eksklusiivset sisu on Telia
TV-sse lisandumas ka 2020. aastal,“ sõnas
Haljand.
Sel suvel alustas Telia oma TV-klientide
üleviimist uuele televisioonilahendusele, mis
muudab erinevate teleteenuste kasutamise
senisest veelgi paindlikumaks ja mugavamaks. Uus lahendus võimaldab kogu Telia TV
pakutavat sisu jälgida erinevates seadmetes
(teler, arvuti, nutitelefon) ning seda kõikjal
Euroopa Liidus. Tänavu mais alustas Telia
koos Leviraga aga robotkaamerate teste,
et tuua nende abil otsepilt erinevatest Eesti

Lisaks kiirele ja tänapäevasele koduinternetile saavad inimesed endale tellida ka
moodsa Telia TV teenuse.
„Telia teleteenus areneb pidevalt, et pakkuda klientidele uut, põnevat ning konkurentidest eristuvat meelelahutust. Kui 2018.
aastal oli üheks märgilisemaks sündmuseks

spordisaalidest kodusele teleekraanile.
Kõik need Telia kliendid, kes kasutavad
korraga ettevõtte kolme põhiteenust ehk
mobiilset andmesidet, koduinternetti ja
TV-teenust, saavad liituda Telia 1 pakkumisega, mis võimaldab kodus kasutusele võtta
kaks korda kiirema koduinterneti ning valida

Oktoober 2019

Telia TV videolaenutusest endale igas kuus

helt: www.telia.ee/kiire-internet.

kaks tasuta filmi.
Telia interneti püsiühendust kasutab täna
enam kui 243 000 kodu, ettevõtte teleteenus
jõuab aga enam kui 217 000 majapidamiseni. Kõige täpsema info selle kohta, millal
ja millistele aadressidele Elektrilevi poolt
ehitatav internetivõrk jõuab, leiab veebile-

Peale Elektrilevi internetivõrguga liitumist
saavad kõik soovijad endale tellida ka Telia
teenuseid, millega saab tutvust teha ettevõtte
kodulehel www.telia.ee asuvate alajaotuste
TV ja Internet vahendusel.

Valga Teataja

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!
Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!

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

Valga Tuletõrjeühing
• Korstnapühkimisteenus
tolmuimejaga
• Pottsepatööd
(korstnad, pliidid, ahjud jne)
• Kortermajade ventilatsioonisüs
teemi puhastamine
• Tulekustutite ja suitsuandurite
kontroll, hooldus, müük

Valga, Puiestee 2, E–R 8–17
Tel 5333 5233, 766 1009 ja 521 0357
valga.tuletorje@gmail.com

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!
VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

