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Teve Rajamets

Kuu vallavalitsuses
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 6. märts – 6.aprill 2020
viis istungit, millel otsustati:
Eraldada:
1. Reservfondist
• Valga lasteaiale Buratino piirdeaia osaliseks
taastamiseks 6 230 eurot;
• sihtasutusele Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon Euroopa Liidu tulirelva
direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks 2
286 eurot;
• Valga lasteaiale Kaseke tsirkulatsioonipumba väljavahetamiseks 478 eurot;
• Valga Avatud Noortekeskusele Õru Noortepaja kokkukukkunud ahju remondiks 3
685 eurot;
• Valga linnas Pikk ja Kungla tänava ristil
vallamaal asuva puu kukkumisest eraisiku
omandis olevale kuurile tingitud kahjude
hüvitamiseks 2183,66 eurot;
• vallahoolduse teenistusele Pärna pst 22 tormikahjude likvideerimiseks 11 492,40 eurot;
• vallahoolduse teenistuse eelarvesse tormikahjude kindlustusjuhtumi kulude katmiseks täiendavalt 1096 eurot.
2. Projekti „Kodud tuleohutuks" 2020. aasta
eelarvest omaosaluseks kuni 10 000 eurot.
3. Tähtajaga 20.02.2020 esitatud taotluste
põhjal kogukonna arendamise projektitoetusi kogusummas 7765,85 järgmistele
taotlejatele:
• Taheva Valla Külade Selts - Hargla küla
heakord 2020 900 eurot;
• Koikküla Külaselts - ühistegevuseks vajaliku külmkapi soetamine 333 eurot;
• MTÜ Epre Arendus - ühisüritused vihmavabaks 983 eurot;
• Lüllemäe Rahvaõpistu - kõlakoja rekonstrueerimine 1 000 eurot;
• Taheva Valla Külade Selts - Kotuse piirkonna reklaam- ja tunnusvideo 700 eurot;
• Seltsing Tsirguliina elu- ja töökeskkonna
heaks, discgolf - Tõlliste piirkonda
1 000 eurot;
• mittetulundusühing Sooru Arendus - Sooru
külapäev 1 000 eurot;
• Karula Naisselts MTÜ -„Elust enesest", „Elu
siin ja seal" 131 eurot;
• Karula Muinsuskaitse Selts - Karula Mälupank 972.85;
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga
Peetri-Luke Kogudus – taevaminemispüha
õppereis 746 eurot.
Mitte eraldada tähtajaga 20.02.2020 esitatud
taotluste põhjal kogukonna arendamise projektitoetusi:
• mittetulundusühing Parmu Ökoküla;
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla
kogudus;
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre
Püha Laurentsiuse kogudus;
• Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium;
• Tramburai ja Bamba MTÜ.
Muuta Valga Vallavalitsuse 6. mai 2019 korraldust „Valga valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" järgnevalt:
• „1.1. esimees vallavanem Ester Karuse
(asendaja asevallavanem Mati Kikkas)";
• „1.2. aseesimees asevallavanem Toomas
Peterson (asendaja liiklus-ja teedespetsialist
Urmas Kuldmaa)".

Moodustada:
1. Rahandusteenistuse raamatupidaja töökoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks
konkursikomisjon.
2. Valga Vallavalitsuse liikluskomisjon.
Kutsuda tagasi:
1. SA Taheva Sanatooriumi nõukogu liikmed ja
valida uued nõukogu liikmed alljärgnevalt:
• Kutsuda Rena Hiob, Lagle Tikk ja Monika
Rogenbaum tagasi sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu liikme kohalt.
• Valida sihtasutus Taheva Sanatoorium
nõukogu liikmeks Jüri Konrad, Igor Jallai,
Sulev Trahv ja Marje Laretei.
2. AS Valga Haigla nõukogu koosseisust tagasi
nõukogu liige Margus Lepik ja kinnitada
nõukogu liikmeks Ester Karuse.
Korraldada:
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Valga
Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevus
ümber järgmiselt:
• Alates 16. märtsist suletakse lasteaiad Buratino, Kaseke ja Pääsuke. Kaks valverühma
avatakse lasteaias Walko. Valverühmad
tegutsevad liitrühmadena.
• Valga Spordihall jääb suletuks kuni 29.
märtsini.
• Valga Muuseum ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1.
maini.
• Kõik valla noortekeskused sulevad uksed
esialgu kuni 29. märtsini.
• Valga Keskraamatukogus jääb avatuks
teeninduslett, kus säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus. Maapiirkondade raamatukogudes jätkub raamatute
laenutamine ja tagastamine.
• Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga
Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas lõpetatakse
külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö
ümber.
• Alates kolmapäevast, 18. märtsist peatatakse kodanike vastuvõtt vallavalitsuses
ja teeninduskeskustes. Vastuvõtule palutakse tulla vaid äärmise vajaduse tekkides.
Muudel juhtudel kontakteeruda telefonitsi
ja e-maili teel.
• Muuta Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogude töökorraldust seoses eriolukorra
nõuetega alates 30. märtsist 2020 kuni riiklikult kehtestatud eriolukorra lõppemiseni.
Määrata:
1. Valga valla 2020. aasta eelarves sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna
sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevustoetuse reservi suuruseks
9 312 eurot.
2. Valga vallas, Õlatu külas Savi maaüksuse
(katastritunnus 94301:001:0210; pindala
14,76 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja
katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Va lga va ld, Õlatu küla, Savi, 100%
maatulundusmaa;
• Va l g a v a ld , Õ l at u k ü l a , K re e k a ,
100% elamumaa.
3. Valga linnas Energia tn 10 maaüksuse (katastritunnus 85401:001:0004;
pindala 6460 m2; 100% toomismaa)
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jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
Valga vald, Valga linn, Energia tn 10, 100%
tootmismaa;
Valga vald, Valga linn, Energia tn 10a, 100%
tootmismaa.
Valga linnas Torni tn 11 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:1450; pindala 2318 m2;
100% elamumaa) ja Torni tn 15 (katastritunnus 85501:001:0059; pindala 1130 m2;
100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
Valga vald, Valga linn, Torni tn 11, 100%
elamumaa;
Valga vald, Valga linn, Torni tn 15, 100%
elamumaa.
Valga linnas Vabaduse tn 26 maaüksuse
(katastritunnus 85401:005:1890; pindala
1768 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 26,
100% ärimaa;
Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 26b,
100% ärimaa.
6. Valga linnas Tehnika tn 9a maaüksuse
(katastritunnus 85401:009:2460; pindala 1549 m²; 100% tootmismaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja
katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
Valga vald, Valga linn, Tehnika tn 9a, 100%
tootmismaa;
Valga vald, Valga linn, Tehnika tn 9b, 100%
tootmismaa.
7. Valga vallavalitsuse korraliste istungite
toimumise ajaks reeglina iga kuu esimesel ja
kolmandal kolmapäeval algusega kell 9.00.
8. Vallavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus
järgnevalt:
Vallavanem Ester Karuse: vallavalitsuse töö
juhtimine ja valla esindamine, valla eelarve
ja rahanduse valdkonna kureerimine;
vallavalitsuse liige, asevallavanem Toomas
Peterson: energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse,
vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse,
ehitusjärelevalve, maakorralduse ja vallaplaneeringute valdkond;
vallavalitsuse liige, asevallavanem Mati
Kikkas: hariduse, kultuuri, kehakultuuri,
spordi ja noorsootöö ning sotsiaalabi ja
tervishoiu valdkond;
vallavalitsuse liige Madis Gross osaleb valda
puudutavate küsimuste lahendamisel.

Anda nõusolek Peetri tn 2b kinnistu omanikule (registrikood 1098140) isikliku kasutusõiguse seadmiseks juurdepääsutee rajamiseks ja
kasutamiseks järgmisele kinnistule: Peetri tn
2, katastritunnus 85401:001:0075, registriosa
60850, kasutusõiguse pindala 155 m2.
Võõrandada:
1. OÜle Metsaprojekt (registrikood 12749401)
Linnamets–1 maaüksuse eraldiselt 21, 22
ja 62 ning Linnamets – 5 maaüksuse eraldiselt 215 raiest saadud metsamaterjal,
kokku 285,417 tihumeetrit.
2. Mittetulundusühingule Paju Pansionaadid (registrikood 80030357) Valga vallale
kuuluv sõiduauto Mitsubishi-Miev riikliku

3.
•
•
•

registreerimisnumbriga 095 BGX (VIN kood
JMBLDHA3WCU002404), jääkmaksumusega 0,00 eurot.
Tasuta küttepuid Valga linnas asuvatele
avalikku teenust pakkuvatele asutustele:
Valga Kaugõppegümnaasium – 80 rm 50 cm
pikkuseid lõhutud küttepuid;
Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus – 100
tm 3 m pikkuseid küttepuid;
Valga Avatud Noortekeskus – 60 rm 50 cm
pikkuseid lõhutud küttepuid.

Moodustada töörühm COVID-19 pandeemiaga seotud info jagamiseks, Vabariigi Valitsuse poolt edastatud korralduste elluviimiseks
ja Valga valla informatsiooni edastamiseks
riigile.
Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 12.
november 2018 korraldus nr 412 „Sihtasutuse
Taheva Sanatoorium nõukogu liikmetele tasu
maksmine".
Sulgeda kuni Vabariigi Valituse poolt eriolukorra lõpetamiseni Valga valla omandis olevad
avalikud mängu- ja spordiväljakud ning muud
avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad.
Väljastada kasutusload Valga vallas, Tinu
külas, Tsirguliina alajaama kinnistul (katastritunnus 82002:003:0030) rekonstrueeritud Tsirguliina AJ 330 kV jaotlale (ehitisregistri kood
220578036), samale kinnistule püstitatud 10kV
jaotlahoonele (ehitisregistri kood 120863794)
ja sidehoonele (ehitisregistri kood 120865657).
Suunata Valga Vallavolikokku:
1. „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu
toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord" eelnõu;
2. Määruse „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga
vallas" eelnõu;
3. Eelnõu loa andmiseks järgmiste riigihangete korraldamiseks aastal 2020:
• „Veoauto kasutusrent";
• „Niitmisteenuse ostmine Valga vallas
perioodil 2020-2023";
• „Mootorkütuse hankimine perioodil 2020
– 2023".
4. Eelnõu projektis „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine Valga
vallas, III voor" osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimiseks.
5. Eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks järgmistele projektidele ja järgmises
mahus:
• Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede;
• Jaanikese motokompleksi arendamine I
etapp;
• Jaanikese motokompleksi arendamine II
etapp;
• Valga Jaamahoone konverentsikeskuse rajamise eeltööd.
6. Projektis „Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine" ettenähtud tegevuste
omafinantseeringu garanteerimine summas
kuni 1610.00 eurot.
7. Valga valla lasteaedades käivate laste vanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020.
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Kuu vallavolikogus
Valga Vallavolikogu I koosseisul
toimus vahemikus
1. märts – 1. aprill 2020 kaks
istungit, millel otsustati:
Valida:
1. Valga vallavanemaks volikogu liige
Ester Karuse;
2. Va l g a Va l l av o l i k o g u e s i m e h e k s
Alar Nääme.
Kinnitada:
1. Vallavalitsuse struktuur viieliikmelisena:
• vallavanem;
• 2 asevallavanemat;
• vallavalitsuse liiget.
2. Palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks
asevallavanema ametikohale:
• Mati Kikkas;
• Toomas Petersoni.
3. Vallavalitsuse liikmeks Madis Gross.
Määrata:
1. Asevallavanema töötasu suuruseks
2600 eurot kuus ning kehtestada isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise
suuruseks kuni 320 eurot kuus ja mobiiltelefonilt võetavate teenistusalaste kõnede
maksumuse piirmääraks 69 eurot kuus.
2. Valga vallavanema töötasuks 3000 eurot.
Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates
13. märtsist 2020.
3. Määrata valitsuse liikmele makstava
hüvitise suuruseks 300 eurot kuus.
Maksta:
1. Senisele vallavanemale Margus Lepikule
ja asevallavanematele Enno Kasele ja
Kalmer Sarvele hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses;

2. vallavolikogu esimehele igakuist hüvitust 1500 eurot, samuti hüvitust isikliku
sõiduauto kasutamise eest suuruses 0,30
eurot arvestusliku sõidukilomeetri eest,
kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus;
3. volikogu aseesimees Andres Illakule volikogu esimehe ülesannete täitmise eest
perioodil 07.02.2020–27.03.2020 hüvitust
1200 eurot.
Muuta Valga Vallavolikogu 13. märtsi 2020
otsust nr 159„Valga Vallavalitsuse liikmete
arvu ja struktuuri kinnitamine» ning kinnitada vallavalitsuse koosseis järgmiselt:
• vallavanem;
• 3 asevallavanemat;
• 1 vallavalitsuse liige.

95. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Raissa Väikene
Endel Reiljan
85. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAD:
Iraida Sibirjak
Elgi Liiv
Endel Saaresalu
Ülo Noorkõiv
Aleksandr Susi
Linda Lindegrön

Kinnitada palgaliseks vallavalitsuse liikmeks asevallavanema ametikohale Karl Kirt.
Lubada:
1. Valga Vallavalitsusel võtta laenu kuni 3
000 000 eurot 2020. aasta eelarves ette
nähtud investeeringute finantseerimiseks.
2. Valga Vallavalitsusel 2020. aastal viia läbi
järgmised avatud hankemenetlused:
• „Veoauto kasutusrent";
• „Niitmisteenuse ostmine Valga vallas
2020 - 2023";
• „Mootorkütuse hankimine perioodil 2020
- 2023".
Garanteerida projekti „Jaanikese motokompleksi arendamise I etapp» elluviimiseks
eelarveaastatel 2020-2022 omafinantseering
kuni 42 000 eurot.
Omandada vallale tasuta Eesti Vabariigilt
kinnistu Valgas Loode tänav T1 (registriosa
nr 2499240).

Eriolukord seab piirangud ka
perekondlikele sündmustele
Väljakuulutatud eriolukord seoses viirusepuhanguga on sundinud meid ümber korraldama oma
igapäevast elu ning seadnud piiranguid ka sünni,
abiellumise ja surmaga seotud tegevustele.
Elus on sündmusi, mida ei saa ära jätta või
edasi lükata. Riiklikus eriolukorras on keelatud rahvarohked kogunemised, seetõttu tuleb
muuhulgas ka tähtsad perekondlikud sündmused, näiteks lapse sünni ja suurte juubelite
tähistamine, abiellumine ning matused pidada
võimalikult kitsas ringis.
Piirang laieneb ka abielude registreerimisele
perekonnaseisuasutustes, kus abielude sõlmimise tseremooniad toimuvad ilma külalisteta.
Sama kehtib matuste korraldamisel. Eelnevalt
on soovitatav võtta asutustega ühendust ja
uurida kehtestatud piiranguid.
Matusekorraldajatele ja matustega seotud
teenusepakkujatele on inimeste elu ja tervise
kaitsmiseks edastatud vastavad juhised, et
matusetalituse korraldamisel vältida võimalikku nakatumist:

Õnnitleme aprillikuu
eakaid sünnipäevalapsi!

• Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstumatuse või urnimatusega.
• Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil
füüsilist kokkupuudet teiste inimestega.
• Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega
seotud esemete puudutamist.
• Matusetalitus tuleb läbi viia lühidalt.
• Vältida tuleb peielaua korraldamist.
• Matusetalitus tuleb läbi viia mitte kodus
või kabelis vms, vaid kalmistul või mujal
vabas õhus.
Paljud nimetatud sündmustega seotud toimingud saab teha läbi e-keskkonna perekonnaseisu
ja elukohatoimingud portaalis rahvastikuregister.ee. Uudisena saavad rahvastikuregistris alates märtsist kõik vanemad registreerida lapse
sündi e-teenusena, varasemalt said seda vaid
abielus vanemad.

80. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAVAd:
Klavdia Yaroshevskaya
Viktor Telinen
Mikhail Shibaev
Alvina Denisenko
Gennadi Danvald
Ivan Krapivin
Albert Ljahhov
Asta Nõgel
Maie Pastarus
Tamara Linask
Valentina Belyakina
Lille Härk
Tamara Višnjakova
Anatoly Ivzhenko
Rein Puudersell
Maria Gutsalenko
Milvi Začek
Neemi Raidsalu

Raamatukogud jätkavad lugejaid
säästes oma tööd
Raamatukogud on leidnud moodused, kuidas
lugejatele praeguses kriisiolukorras soovitud
lugemisvara kätte toimetada.
Valga Keskraamatukogu direktor Endla
Schasmin tõdeb, et raamatukogude töökorraldus on praegu suuresti muutunud ja raamatukogud on kontaktivabale teenindusele üle läinud. See tähendab, et raamatute tagastus käib
sissepääsu juures asuva tagastuskasti vahendusel ja ettetellitud raamatud saab kokkulepitud
ajal kätte raamatukogu peasissepääsu kahe
ukse vahelt.
„Lugejad annavad meile laenutamise soovist teada kas telefoni või kirja teel. Ka e-keskkonnas saab reserveeringuid teha. Vastavalt
lugejatelt laekunud soovidele paneme raamatud kottidesse ja kotile saaja nime,“ kirjeldab
Schasmin uut laadi teenuse toimimist lähemalt.
Sellist laenutust pakuvad peale Valga Keskraamatukogu ka vallas asuvad haruraamatukogud peale Tsirguliina raamatukogu, mis töötab tavapäraselt. Laatre raamatukogu, kus ei
ole kontaktivaba teenindus võimalik, on hetkel
lugejale suletud.
Keskraamatukogu direktor julgustab lugejaid raamatukogudega ühendust võtma ja oma
soovidest teada andma ja küllap koos leitakse
lahendus. „Kes siiski ei taha kodust välja tulla,
kuid laenutustähtaeg hakkab lõppema, ei pea
muretsema - viivist praegu ei võeta,“ lubab
Schasmin.
Valga Keskraamatukogu on eriolukorras avatud esmaspäevast reedeni kella 10.00-16.00.
Kontaktid:
Laenutussektor:
766 9988; e-mail: lugemissaal@valgark.ee
Lasteosakond: 766 9984;
e-mail: laste@valgark.ee

Raamatukogus toimib „toolilaenutus“, lugejad
saavad tellitud raamatud kätte peasissepääsu
kahe ukse vahelt.
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Ametis on uus vallavalitsus
Alates märtsikuust on Valga vallas ametis uus viieliikmeline vallavalitsus. Valga vallavanem on Ester Karuse, asevallavanemad on Mati Kikkas, Toomas
Peterson ja Karl Kirt ning vallavalitsuse liige Madis Gross. Aprillikuu lehenumbris tutvustavad nad ennast ise.

Ester Karuse,
vallavanem

Mati Kikkas,
asevallavanem

Karl Kirt,
asevallavanem

Toomas Peterson,
asevallavanem

Madis Gross,
vallavalitsuse liige

Põlise Valga elanikuna kuulub mu
süda meie armsale piirilinnale. Olen
alati soovinud panustada oma kodulinna ja selle turvalisusesse, mistõttu
liitusin 2016. a abipolitseinike ridadega ning võtan senini võimalusel
osa patrull- ja ennetustegevusest.
Poliitikaga sidusin end kümme aastat tagasi, kui liitusin Keskerakonnaga. Tõsisemalt sain Valga arengus
kaasa rääkima hakata 2017.aastal,
mil Valga volikogu liikmena määrati
mind vastutavaks esimeheks spordi-,
kultuuri- ja noorsootöö valdkonnas. 2019. aasta Riigikogu valimistel tundsin suurt kodulinna elanike
toetust ning sama aasta septembrikuus asusin tööle Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunikuna.
Toompeal töötamine aitas näha
meie valda teise nurga alt, avardada
silmaringi, hankida uusi teadmisi
ning kontakte.
Kuigi vallavanema ametikohale
sisseelamine on uudne ning väljakutseid pakkuv, olen valmis tegema
endast parima, et toetada koduvalla
arengut ning selle elanike heaolu.
Olulisel kohal on parandada Valga
kui ainulaadse kaksiklinna mainet
ja soodustada erinevate valdkondade
arengut. Selle aasta omavalitsuse eelarve on juba varasemalt paika pandud, mistõttu tegutseme nende raamide piires ning keskendume suurte
investeeringute asemel väikestele,
kuid olulistele muudatustele, mis
järk-järgult aitavad kaasa elanike
ning üldise heaolu tõstmisele. Valga
vald peab olema turvaline, arenev,
noori hindav ja tulevikku vaatav
piirkond.

Olen 28-aastane põline valgalane,
abielus ja ühe tütre uhke isa. Sündisin Valga linnas ja olen terve elu siin
ka elanud. Õpingute ajal viibisin
küll mõned aastad Tallinnas, kuid
nädalavahetused veetsin enamasti
kodus. Haridusteed alustasin 1999.
aastal Valga Gümnaasiumis ja lõpetasin selle 2011. Pärast kooli lõpetamist suundusin 2011. aasta sügisel
ajateenistusse. Seejärel, 2012. aastal, otsustasin jätkata kõrghariduse
omandamist Tartu Ülikoolis, kuid
kahjuks sai kiirelt selgeks, et valitud
keskkonnavaldkond ei olnud toona
meeltmööda ja õpingud seal said
katkestatud. Täiendasin end poole
aasta jooksul mõningate täiendkoolitustega ja järgmisel aastal astusin
Sisekaitseakadeemiasse maksunduse
ja tolli erialale. 2016. aastal omandasin rakenduskõrghariduse.
Õpingute ajal Valga Gümnaasiumis tegelesin intensiivselt kergejõustikuga. Ilmselt pärineb sealt enesedistsipliin eesmärkide seadmisel ja nende
saavutamiseks. Põhialaks oli 800m
jooks, kuid Eesti meistrivõistluste
poodiumikohti sai saavutatud ka teistel jooksualadel. Jooksmisega tegelen
jätkuvalt harrastussportlasena.
Töökogemust oman baarmenina,
turvatöötajana ja kontsertlavade
ehitus-projektijuhina. 2017 kuni
2020 alguseni olin Valga Vallavalitsuse liige ja 2018. aastast alates täitsin spordi- ja noorsootöö spetsialisti ülesandeid. Asevallavanemana
kureerin spordi- ja sotsiaaltöö valdkonda ning välisprojektide- ja arenguteenistust.
Erakondlikult kuulun alates 2017.
aastast Eesti Keskerakonda.

Olen 27-aastane, sündinud ja kasvanud Tõrva linnas. Olen töötanud
varasemalt Valga linnas ja natukene
aega ka vallas spordi- ja noorsootöö
spetsialistina aastatel 2015-2018.
Peale seda töötasin lühikest aega
raadios Ruut FM ning pärast seda
Eesti Noorsootöö Keskuses. Peale
selle tegelen Tõrva Raadioga ning
kuulun 2017. aasta sügisest Tõrva
vallavolikogusse.
Õppinud olen Tõrva Gümnaasiumis ja Tallinna Ülikoolis, kus
omandasin riigiteaduste bakalaureuse. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis
magistrantuuris kultuurikorraldust.
Asevallavanemana tahan anda
enda panuse Valga valla kultuuri,
hariduse, noorsootöö ja kogukondade arendamiseks. Valga vallal on
väga palju potentsiaali, mida tuleb
oskuslikult ära kasutada. Siin on
väga erinevad kogukonnad ja rikkalik kultuur. Esmatähtis on siiski
praeguses kriisiolukorras toimetulek
ning võimalikult kiiresti ja valutult
sellest väljatulek.
Kuulun alates 2011. aastast Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadesse.

Sündisin 13. mail 1959. aastal Tallinnas Aleksei ja Lei Petersoni perekonnas. Isa Aleksei ja ema Lei lõpetasid
1956. a Tartu Ülikooli ajaloo erialal,
Aleksei oli kauaaegne Eesti Etnograafiamuuseumi ja Eesti Rahvamuuseumi direktor, ema Tartu Ülikooli
Raamatukogu osakonna juhataja.
Aleksei on pärit Mäekülast Otepää
vallast, kus on talu peetud juba üle
kolmesaja aasta, Lei Tallinnast.
Olen olnud tegev Eesti ja Euroopa
lennunduses. Aastatel 1998-2005
olin Euroopa Tsiviillennunduse
Konverentsi asepresident lennundusjulgestuse alal. Veel olen olnud Leiburi finantsdirektor ning Estonian
Airi ja Eesti Lennuameti juht, Tallinna lennujaama nõukogu esimees.
Olen juhtimis- ja majanduskonsultant. Praegusel ajal tegelen ärilises
mõttes koos partneriga veealuse
ankurtunneli toote arendamisega.
Lepinguline kolumnistina kirjutan
Rahvusringhäälingus ja Äripäevas
peamiselt makroökonoomika, juhtimis- ja lennundusalaseid artikleid.
Valga valla asevallavanemana on
minu peamisteks eesmärkideks Valga
linnaruumi kujundamine ning selle
heakord. Samuti tuleb sünergiliselt
ühendada linna- ja maapiirkonnad
ühtseks tervikuks. Kaugema eesmärgina peab suurendama valla elanike
nii materiaalset kui vaimset jõukust.
Mul on kolm last: tütar Kärt ning
pojad Paap ja Tobias Toomas. Olen
mänginud korvpalli Eesti noorte
koondises ning käsipalli Tartu Ülikooli meeskonnas. Praegusel ajal
mängin peamiselt tennist ning tegelen
rattasõiduga. Huvideks on aiandus,
välis-ja sisepoliitika, makromajandus,
idamaade filosoofiad ning inimliigi
senine evolutsioon ning võimalik asend
ja tulevik siinses universumis.
Kuulun Keskerakonna ridadesse.

Sündisin 11. septembril 1955 Kohtla-Järvel. Tänane elukoht on Rampe
külas Sillaniidu talus, olen abielus.
Haridustee jätkus peale Tsirguliina Keskkooli lõpetamist Tallinna
Polütehnilises Instituudis ja Tihemetsa Sovhoostehnikumis. Ametis
olen olnud peamiselt Valga maakonnas, muuhulgas Eesti Vabariigi loomise ajal Valga Politseiprefektuuris
liikluspolitsei abikomissarina aga ka
eraettevõtluses.
Aastatel 2001-2013 olin Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees ning
ajavahemikus 1996-2017 Tõlliste
vallavanem.
Mind huvitavateks aladena nimetan teatrit, puhkpilli, motosporti ja
kalapüüki.
Kuulun Sotsiaaldemokraatlikku
erakonda.
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Erivajadustega inimeste eluruumid
said Euroopa abiga mugavamaks
Kaldtee majja pääsemiseks, laiem ja uksepakuta ukseava ratastooliga liikujale, mugav
dušinurk pesuruumis vanni asemel ja käetoed
tualetiruumis - need on mõned näited töödest,
mida Valga valla elanikud oma eluruumides
soovivad teha.
Euroopa Liidu rahastuse toel algas Eestis
2018. aastal suur eluruumide kohandamise
aktsioon. Riigi plaanides on 2 tuhande kodu
ümberehitus ning omavalitsuste vahel jaotatakse toetusraha puuetega inimeste arvu
järgi. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli
1. jaanuaril 2018. a Valga vallas 3316 sellist
isikut, mis on mõnevõrra rohkem kui teistes
sama suurtes omavalitsustes. Suurem puuetega inimeste arv tähendab antud projekti
kontekstis suuremat toetuse summat. Käimasolevas II projektivoorus on Valga vallal lubatud kasutada kuni 160 tuhat eurot,
millele vald lisab omaosaluse. On ka töid
või kulusid, mis mitteabikõlbulikena tuleb
tellijal endal maksta. Kui kõik need erinevad summad kokku liidame, on meil raha
33 eluaseme ümberehitamiseks. Käesolevaks
ajaks on tööd lõpetatud 27 majapidamises,
tegemisi jagub veel kuuel aadressil.
Projekt on olnud sotsiaaltöö teenistuse

sanitaartehnika ei ole halvem kui Lääne-Euroopa kaubamärgiga müüdav Hiinas asuva
tehase toode.
III projektivoor on eelmisest pisut kitsim.
Valgale on toetusraha ette nähtud napp nelikümmend kolm tuhat eurot. Sellele lisandub
valla ja toetusesaajate poolne panus. Eelmisest taotlusvoorust on jäänud rahuldamata
avaldusi, nii et konkurents pingeritta saamise
nimel tuleb tihe. Toetusmeetme lõppaastana
on kirjas 2023. Nii et ootame järgmisi, heldemaid taotlusvoorusid.

Grete Mõttusele on uus kaldtee kinkinud suurema liikumisvabaduse. Foto/ Valga vald.

töötajatele ühtaegu raske ja põnev. Nii suures
mahus eakate ja puuetega inimeste eluruumide - eelkõige pesuruumide - ümberehitusi ei ole varem Valgas tehtud. Napib kogemusi. Lihtsam pole olnud ka tööde teostaja,
OÜ Zepparth, töömeestel. Nemad on olnud
tellija konsultandiks näiteks küsimustes,
millisele seinale kinnitada käetugi või
millisele kõrgusele dušiiste. Ning pidanud tõestama, et Ida-Euroopas toodetud

Jüri Kõre,
sotsiaaltöö teenistuse juhataja
„Vahel me lihtsalt unustame tänada.“
Maleva tänava kahekordse puitmaja esimesel
korrusel elab Grete Mõttus, kes oma igapäevaseid käike teeb neljarattalise elektriskuutri abil.
Tema liikumis- ja ka toimetulekuvõimalused
paranesid tunduvalt peale toeka kaldtee paigaldamist koduukse ees oleva terrassini.
Poua Grete saatis personaalse südamliku
tänuavalduse koos palvega avaldada see tema
ja teiste abisaanute nimel. „Sest vaadake, kriitikat teha armastame me kõik, aga unustame

tänada. Või ei tihka seda teha,“ tõdes liikumisraskustega proua. Lisaks tänuavalduses
märgitud headele sõnadele sotsiaaltööteenistuse aadressil ei saanud ta jätta kiitmata ka töömehi, kes kandnud proua Gretele koguni puud
tuppa, kui seda vajadust märkasid.
Aktiivne ja toimekas proua on nüüd iseseisvam ning paari esimese päevaga on juba
ka peaaegu harjunud turvaliselt kasutama oma
uut juurdepääsu koduukseni. Oma tänuavalduses kirjutab ta muu hulgas järgmist:
„Avaldame tänu Valga valla sotsiaalabi teenistuse juhatajale. Märkimisväärne oli tema
poolt tehtu nende erivajadustega inimeste
heaks, kes esitasid eluaseme kohandamise
taotlused. „Täname Sind Jüri Kõre, et hoolid
ja vajadusel ka võitled meie heaolu eest. Kõik,
kellele tehti paigaldustöid, on ülitänulikud, sest
meie vajadused said rahuldatud paremini, kui
oskasime isegi arvata. Ka ehitusmeeste brigaad
oli valitud ideaalselt: töömehed olid lahked
ja sõbralikud ning tegid oma tööd vastutustundlikult ja väga korrektselt. Veel kord suured tänud. Oled tõesti julge ja vapper võitleja
abivajajate heaolu eest. Jätka samas vaimus ja
me oleme valmis vajadusel Sind igati toetama
oma võimete piires.”

Kevad on taasloomise ja muutumise aeg
„See aasta tuleb kevad teisiti,“ meenub Hendrik
Visnapuu sajanditagune värsirida. Küllap pole
midagi teisiti looduse loomulikus elurütmis
ja kevadpäikese kõrgemas käigus taevakaare
all. Vaevalt et oma looduse märkidega elujõus
kevadki meie ajalugu nüüd teistsuguseks kirjutab, kuigi ka sedavõrd sooja talve me varasemast
ei mäleta. Teisiti on maailm meie ümber, see pole
enam endine …
Veidi enam, kui kuu ajaga on meie elukorraldus muutunud tundmatuseni - tänast ei
tunne me ära, homset ei tea. Ootamatult on
juhtunud see, mida uneski ei oleks osanud
ette näha. Tunnetatud ja tuttav maailm põrkus tundmatu ja tigeda haigusepuhanguga ja
see kokkupõrge seiskas meie ajastu ühiskonna
masinavärgi. See seisak on toonud pöörde seni
toiminud arusaamades ja elulaadis.
Järsk pidurdamine on mõjunud üleüldise
katsumusena: korraga on maailm ja sellega
lävimine saanud ohuallikaks, kasvab kaitsetuse

tunne. Aina ärevamad teated suurendavad hirme
ja teadmatus tekitab tohutult küsimusi. Kogedes
ühiskonna haavatavust, saab selgeks ka inimelu
haprus. Üha olulisem on mõista, mis on tõeliselt väärtuslik ja mis annab pidet, ja mis kannab
kriisidest üle. Turvatunne, mis nüüdses kriisis
kõikuma löönud, vajab uuesti leidmist ja kinnitamist püsivamatele väärtuspõhimõtetele kui ühe
inimpõlve pikkus.
Kevad on looduses taasloomise ja muutumise aeg. Ajastute üleselt on siis inimhing
paastuaja pidamisega otsinud puhastumist ja
meeleuuendust ning süüvinud kannatusloos
avaneva lepituse ja lunastuse tõelisesse tähendusse. Ta on leidnud ülestõusmispühade kuulutusest elurõõmu, tuge kannatustes ja hingeõnnistust eluteel püsimiseks.
Iseäralikul kombel tähistab ristirahvas
teadlikus ajaloos ainukordselt ülestõusmispühi
suletud ustega pühakojas ja koguneva koguduseta. Võimsam kui ajastutes kõlanud lugu Kris-

tuse ülestõusmisest on inimpõlvi kaasa haarav
tunnistus, et ristilöödud Jeesus on Jumala
poolt üles äratatud. Selle lootusrikka sõnumi
kuulutusega on kohal ka isik, kes ainsana on
hauast tõusnud. Surma võitja on ja jääb oma
tõotuse kohaselt inimkonnaga siis, kui tõusevad katsumused ja püsivad kannatused. Jumal
on inimesest vaid palve kaugusel.
Kasutagem seda aega, mil kestab kriisiolukord, olulise selgeks tegemiseks, tasakaalu
leidmiseks ning suhete hoidmiseks. Loodame,
et kriisi üle elades taastub loodus ja uueneb
ühiskond ning inimene muutub mõistvamaks
ja hoolivamaks.
Valga kogukonna kirikud ja kogudused on
üksmeelselt valmis raske aja ületamisel olema
oma inimestele toeks vajaliku meelerahu ja
sisemise tasakaalu otsingutel. Julgustame helistama ja rääkima oma, tuttava või endale sobiva
koguduse vaimulikuga oma muredest ja tähtsatest küsimustest ning esitama palve soovi.

Meie hingehoidjad:
• Valga Haigla hingehoidja
Kristi Lee, telefon 5597 8660
• Valga Adventkoguduse pastor
David Nõmmik 5621 5038
• Valga Betaania Baptistikoguduse pastor
Otto Aavistu, 517 0101
• Valga Karula koguduse õpetaja
Enno Tanilas, 529 6516
• Valga Lootuse Tee koguduse pastor
Reet Kästik, 5664 2959
• Valga Nelipühi kiriku pastor
Kati Tamm, 5695 0442
• Valga Peeteli koguduse pastor
Pavel Kulikovitš, 5560 8403 (vene keel)
• Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus
Suvi, 5661 6497
• Valga Püha Vaimu Roomakatoliku kiriku preester, isa Viktor Markovic 5800 1424 (vene keel)
• Valga Vladimiri Jumalaema Eesti Õigeusu
kiriku preester Vladislav Aljošin, 5550 1734
(vene keel).

Märkame ja tunnustame tublisid emasid!
Hea ema on lohutaja ja nõuandja, sõber ja hea
kaaslane. Emal on alati käed tööd täis ja sellel
kevadel on paljud emad lisaks oma tavapärastele tegemistele kehastunud ka õpetajaiks. Ema
saab kõigega hakkama. Kui ka sinu peres, tuttavateringis või töökollektiivis on selline ema
olemas, anna meile kindlasti märku.
Aasta ema konkursile sobiv kandidaat on
Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kelle eduka
töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust

oma perele. Esitatud kandidaat ei pea olema
abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.
Taotluse võivad esitada kõik, kes on märganud
häid ja eeskujulikke emasid. Oodatud on pildid
ning lähedaste (laste, abikaasa) või töökaaslaste iseloomustused kandidaadi kohta.
Valga valla aasta ema tiitel oli plaanis üle
anda 8. mail, valla emadepäeva kontserdil
Hargla Maakultuurimajas. Praegune aeg
nõuab paraku erandlikke tegusid ning emadepäeva kontserdi asemel antakse tunnustus
üle hiljem, esialgsete plaanide kohaselt Valga

linna 436. sünnipäeva kontserdil 11. juunil kell
18 Valga Jaani kirikus.
Kirjalikud taotlused „Valga valla aasta ema"
konkursile tuleb saata e-posti aadressile valga@
valga.ee või paberkandjal Valga Vallavalitsuse
aadressil Puiestee 8, Valga. Kandidaatide esitamise tähtaeg on pühapäev, 26. aprill. Aasta
ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult
üks kord.
Eelmisel aastal sai Valga valla aasta emaks
Sirje Sinisalu, kelle esitasid nominendiks
tema lapsed.
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Noorte
jalgpallurite aasta
algas võidukalt
Valga vallas tegutseva Jalgpalliklubi FC Valga
aasta algus oli edukas - ühtaegu nii võistlustekui võituderohke. Esikohti toodi nii Põlvast,
Viljandist kui ka Tartust.
Põlvas toimunud Lootos Cup 2020 mängul
saavutas võistkond 2013. aasta vanusegrupis
esikoha, võites kõik viis mängu. Viljandi
Tulevik Cup 2020 mängult tõi 2012. aasta
vanusegrupp taas võidukarika. Tänavustelt
Tartu Linna Noorte MV toodi ära koguni
kaks poodiumikohta: 2013 vanusegrupp esikoha, 2011 vanusegrupp oli tubli kolmanda
koha vääriline.
Tänavu 6. märtsil alles kolmandat ametlikku sünnipäeva tähistanud klubi on olnud

tegus ning selle ajaga saavutatud head tulemused on tulnud tubli koostööga. Klubi treenerid
Sergei Ivanov ja Sergei Vdovitšenko tänavad
hiljutiste saavutuste eest eelkõige noori jalgpallureid ja nende vanemaid. „Täname kõiki –
lapsi ja ka peresid toetuse eest! Meil ei ole kerge
olnud, aga noored on väga tublid.“
Jalgpalliklubi FC Valga alustas oma tegevust
2017. aasta märtsis. Treeningtunnid toimuvad
Valgas ja Tsirguliinas. Jalgpallitreeningutele
oodatakse jätkuvalt noori ja uutele tulijatele
on uksed alati avatud. Huvi korral saab täpsemat infot küsida peatreenerilt Sergei Ivanovilt
telefonil: 5558 8143.

Kaasava hariduse projekt
sai rahastuse
Valla koolide koostöös valminud projekt
“Väikelahendused hariduslike erivajadustega
õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” sai
heakskiidu, toetuse abil saavad koolid õppetööd tõhustada.
„Euroopa Regionaalarengu Fondi projektis
osalemise eesmärgiks oli üldhariduskoolides
paremini rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane kodukohajärgses üldhariduskoolis ning võimalusel tavaklassis,“ täpsustab
valla haridusspetsialist, ühtlasi nimetatud projekti juht Ivi Tigane. „Selle toetuse abil plaanitakse õppeasutustes kohandada ruume ning
soetada väikevahendeid hariduslike erivajadustega õpilastele tõhusama õppe tagamiseks.“

Tsirguliina Koolile ja Valga Põhikoolile
plaanitakse projekti toel soetada hariduslike
erivajadustega õppuritele mõeldud õppe- ja
abivahendeid ning õppematerjale.
Hargla Koolis on plaanis ehitustööd, mille
käigus kohandatakse ümber kolm klassiruumi
toimetuleku õppekava õpilaste jaoks. Sellega
luuakse siiani puudunud tingimused lastele,
kes vajavad tugispetsialistide - näiteks sotsiaalpedagoog ja logopeed - teenust. Lüllemäe
Põhikoolil on plaan ehitada invatualettruum ja
kaldteed koolimaja ja söökla treppidele.
Projekti kogumaksumus on 124 418,82 eurot,
millest omafinantseering on vähemalt 15% ehk
ligikaudu 19 tuhat eurot abikõlblikest kuludest.
Projekti lõpptähtaeg on 30. oktoober 2020.

Lüllemäe Põhikool otsib õpetajaid!
• Klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks)
• Matemaatikaõpetaja
• Tehnoloogiaõpetuse õpetaja
• Muusikaõpetaja
• Ühiskonnaõpetuse õpetaja
Ootame Sind meile tööle, kui…
• vastad kvalifikatsiooninõuetele,
• armastad tegeleda lastega,
• oled suurepärane suhtleja,
• Sinust kiirgab loovust, ettevõtlikkust ja
sära,
• oskad õppetöös kasutada arvutit ja muid
digitehnoloogiaid,

• mõistad kolleegidevahelises koostöös peituvat ressurssi,
• Sulle meeldib tervislik eluviis.
Tööle asumise aeg on 21.08.2020.
Ootame CVd, kvalif ikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja hiljemalt 25.05.2020 aadressile
jana.tiits@karula.edu.ee.

Kutsume märkama häid õpetajaid
Fotod: Eili Serpov.

Vald saab toetust Tartu tänava
rekonstrueerimiseks

Tartu Tänava algus. Foto/Valga vald.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
kavatseb jaotada kohalikele omavalitsustele täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi. Valga
vald on plaaninud eraldatava transiitteede toetusega parandada Tartu tänava olukorda.
Eraldatava toetuse suurus on 461 250 eurot
ja toetust taotles vallavalitsus 2019. aastal.
Plaanide kohaselt saab toetuse abil korda Tartu
tänava lõik alates Pihlaka tänavast ja hõlmab
ka Tartu ja Pika tänava ristmiku uuendamist.

Nimetatud teelõigule on olemas tehniline projekt aastast 2010, mis vajab kaasajastamist. Toetuse saamiseks on vajalik ka omavalitsuse enda
panus kuni 30protsendilise omaosalusena.
Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks
eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. Sel aastal on ette nähtud 7 miljonit eurot ning tulevateks aastateks kavatseb
ministeerium leida vajaliku rahastuse toetuse
jätkamiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles
tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Esitatud kandidaatide seast valitakse ka tänavu välja Valgamaa aasta õpetaja.
Eriolukorras ja distantsõppe keerulistes
tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki
Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult
muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem
eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist.
Alates sellest aastast, määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka
huvialaõpetajale ja senise ühe asemel antakse
välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat
ning mitmed väiksemad preemiad. Soositud on
need kandidaadid, kelle viimase kolme aasta töö
on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite
arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva
õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.
Valgamaa komisjon, kes teeb oma valikud
mai lõpus, kutsub tublisid õpetajaid märkama ja
nende kandidatuuri üles seadma, tehes seda üleriigilises keskkonnas https://www.hm.ee/et/gala

Ajalehte Valga Teataja
E-post:
teataja@valga.ee
Reklaam:
5373 6992

Aasta õpetaja. Foto/Valga vald

Valgamaa aasta õpetaja tunnustusüritus toimub oktoobri alguses. Kandidaatide esitamine
kestab 31. märtsist kuni 26. aprillini. Eelmisel
aastal pälvis Valgamaa aasta õpetaja tiitli Valga
Põhikooli õpetaja Eve-Mall Kirt.

annab välja Valga Vallavalitsus
Toimetus:
Küljendus, kujundus,
766 9902
teostus:
või
OÜ Kuldne Lammas
5307 4109
Trükk:AS Kroonpress
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Valga valla planeeringute
teated
Informatsioon detailplaneeringu eelnõu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta.
Valga Vallavalitsus annab teada, et Valga
linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala
detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku
ajal (avalik väljapanek toimus alates 15.01.2020
30 päeva jooksul) esitati detailplaneeringu
kohta üks arvamus. Arvamus seisnes detailplaneeringu alal asuva Viljandi tn 82d krundi
juurdepääsu lahendamises. Arvamusega tehti
ettepanek lahendada Viljandi tn 82d krundil asuva alajaama juurdepääs Transpordi
tn 9 krundi kaudu, mis on loogilisem ja teisi
kinnisasju vähem koormav. Valga Vallavalitsus

Mängu- ja
spordiväljakud
on eriolukorra
lõpuni suletud

võttis seisukoha ettepanekuga arvestada ning
teha vajalikud muudatused detailplaneeringu
eelnõus.
Planeeringute menetluste käigus on igaühel
õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle
ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma
arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele
e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Valga Vallavalitsus otsustas koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks sulgeda kõik avalikuks
kasutamiseks mõeldud spordi- ja mänguväljakud. Rajatised on piiratud ning varustatud
eesti- ja venekeelsete siltidega.
Terviseameti poolt COVID-19 kohta edastatud info kohaselt on viirus erinevate pindade
kaudu kergesti leviv. Kuna avalikke väljakuid
kasutatakse aktiivselt, ei ole seal võimalik
korraldada pindade nõuetekohast desinfitseerimist. Rajatised on esialgu suletud kuni 1.
maini 2020. Palume kõigil vallakodanikel jälgida ohutusnõudeid ja mitte eirata eriolukorra
juhiseid.

Lenna Hingla,
planeeringute juhtivspetsialist

Mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Puuete määramise
tähtaegu pikendatakse
automaatselt
25. märtsil sai 71 aastat kurvast sündmusest,
mis muutis ühel või teisel moel ja mõjutas
kaudselt sadade tuhandete eestimaalaste elu –
1949. aasta märtsiküüditamisest. Olude sunnil
toimusid tänavu mälestussündmused üle Eesti
tagasihoidlikul moel ja mälestusmärkide juures käidi hajusalt. Keeni raudteejaamas asuva
märtsiküüditamise ohvritele paigaldatud
mälestusmärgi juurde viisid kimbu ja süütasid

küünlad ka MTÜ Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu Memento Valgamaa Ühenduse
esindajad.
Pildil: Eino Elmend, Riina Koemets ja Kalev
Vähi.
Foto: Enno Kase, MTÜ Eesti Õigusvastaselt
Represseeritute Liidu Memento Valgamaa
Ühendus.

Osalise või puuduva töövõime kestust ning
töövõimetoetuse maksmist pikendatakse kuue
kuu võrra inimestel, kelle töövõime hindamise
otsus lõpeb ajavahemikul 12. märts kuni 31.
august 2020. Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet püsiva töövõimetuse kestust ja
töövõimetuspensioni maksmist töövõimetuspensionäridel, kes muidu peaksid lähikuudel
esmakordselt pöörduma töövõime hindamiseks töötukassasse. Samuti pikeneb puude
raskusastme kestus ja sellega seotud sotsiaaltoetuste maksmine kuue kuu võrra.

Eesmärk on lahendada nende inimeste olukord, kelle digiloos hetkel hindamiseks vajalikud terviseandmed puuduvad, sest nad ei ole
eriolukorra tõttu saanud arsti juurde minna või
kokkulepitud arsti vastuvõtud on tühistatud.
Töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet
pikendavad otsused automaatselt ning inimene
selleks ise midagi tegema ei pea. Töötukassa
otsused toimetatakse kätte e-posti või posti
teel, samuti on otsused kättesaadavad e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet saadab pikendatud perioodiga pensionitunnistuse posti teel.

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!

VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

Oleme suurim
eramaa omanik
Valgamaal
Meie omandis on
ca 14 000 ha maad
Oleme tegutsenud
üle 21 aasta
Meie ei ole
vahendajad
Hoiame elu maal, et
põld oleks haritud ja
mets majandatud!
ANTS ERIK

50 91 575

metsatervenduse.ee

VÕTA JULGELT ÜHENDUST
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Leiad meid ka
Facebookis!

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

AIA - JA METSATEHNIKA MÜÜK | HOOLDUS | RENT
MÄTAS JUBA ROHELINE?
TULE KÜSI ROBOTNIIDUKI
PAKKUMIST JUBA TÄNA JA
.

NAUDI SUVEL PUHKUST!

LIHTNE JA KOMPAKTNE ABILINE
KEVADISTEL AIATÖÖDEL
Akuoksasaag GTA 26

LISAKS ON MEIE ESINDUSTES SUUREPÄRANE VALIK
VÄIKETEHNIKA
REMONT JA
AIATARVIKUID
IGALE ASJAPULGALE.
TULE KÜLLA!
HOOLDUS!

HOOLDUSESSE
ON OODATUD VEEL:

KOHTUME MAAMESSIL
SAAG24 ASUKOHT VP-211

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

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

Ostame üle Eesti
konkurentsivõimelise hinnaga
raieõigust, metsa- ja põllumaad
info@metsafirma.ee +372 5074742

puurvesi

Valga Tuletõrjeühing
REKLAAMI KUULUTUS → AJALEHT „TÕRVA TEATAJA“

• Korstnapühkimisteenus
tolmuimejaga
Kellele?
• Pottsepatööd
(korstnad, pliidid, ahjud jne)
Egon
Ilisson
• Kortermajade ventilatsioonisüs
Helme
Kihelkonnaleht
teemi
puhastamine
53736992
• Tulekustutite ja suitsuandurite
kontroll, hooldus, müük
kuldne@kuldne.com

RAAMATUD
REKLAAMID
BROŠÜÜRID
VOLDIKUD
AJALEHED

Valga, Puiestee 2, E–R 8–17
Tere,
Tel 5333 5233, 766 1009 ja 521 0357
valga.tuletorje@gmail.com
Soovime anda kuulutuse ajalehte „TÕRVA TEATAJA“ kolmeks kuuks.

KUJUNDAMINE
KÜLJENDAMINE
TRÜKK
OTSEPOST

48X52 mm

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

HELISTA!

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

BRÄNDI LOOMINE
POWERPOINT ESITLUSED

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

TOIMETAMINE
KEELEKORREKTUUR

kuldne@kuldne.com
www.kuldne.com
5373 6992

Tegin kuulutuse šablooni ära. Kas selline sobiks?
Tellija
andmed: KANDLE
Stone and Crystal OÜ, Ehitajate 7-48, 70101 Viiratsi alevik, Viljandi vald.
OSTAN

JA LÕÕTSPILLI.
Tervitades,
JuliaVÕIB
Järveküla
PAKKUDA
KA TEISI PILLE.
jarvekuladesign@gmail.com
+372Tel:
569 094
60, 567
514 68
5780
0061
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