Valga valla infoleht

Märts 2020 • Nr3 (21)

Tööd kahe linna ühises südames
saavad hoo sisse

Valga Valka linnasüdame ehitus muudab piiriala ilmet.

Kui Valga keskväljak tunamullu suvel valmis, oli plaan, et kohe-kohe jätkuvad tööd
Valka suunal. Koheselt aga projekt kahjuks
või õnneks ei jätkunud. Nüüdseks võib öelda,
et pea kõik takistused on kõrvaldatud ja alanud on Valka jalakäijate tänava ehitustööde
ettevalmistused. Mis tähendab ühtlasi, et sel
suvel on meil võimalik jälgida uhke promenaadi ja ühise kauni linnasüdame kujunemise
protsessi.
Alustatakse juba märtsis
Kui püüda lühidat ülevaadet anda, siis kõnealune ala on kahe linna ajalooline kesklinna
piirkond, millest kujundatakse Valga Sõpruse
ja Raja ning Valka Raina ja Riia tänava vahele
loodav jalakäijate ala. Promenaad hakkab kulgema ülemöödunud aasta augustis valminud
Valga keskväljakust Valka Lugaži kirikuni.
Tööde käigus uuendatakse ja arendatakse
kahe linna avalikku ruumi eesmärgiga luua
piirkonda hubane ja unikaalne linnaruum.
Justkui sümboolsena hakkab promenaad
ühendama Eesti poolel Jaani ja Läti poolel
Lugaži evangeelset luterlikku kirikut, ühendades taas sada aastat tagasi poolitatud linna.
Ehitustööd tulevad suuremahulised ja
kindlasti nõuavad linnaelanikelt taaskord
kannatlikkust ja pikka meelt, mille eest nii
vallaametnikud kui ehitajad on tänulikud.
Ent kui vaadata kasvõi plaanitud tulemust,
on see ootamist väärt. Liikluskorraldust on
muudetud ja eelkõige puudutavad muudatused Riia, Raja ja Sepa tänavatel elavaid inimesi
ja seal paiknevaid ettevõtteid. Inimeste kodudele ja ettevõtetele tagatakse ligipääs. Lisaks
on liikluseks suletud Ramsi sild ning jalakäijatele Sõpruse tänav.

Töödega alustatakse juba märtsis ja suurematest rääkides: uuendatakse tänavakatted,
vahetatakse välja ja rajatakse uued trassid,
muudetakse ja uuendatakse haljastust, linnaruumi lisatakse uusi kujunduselemente ja
linnamööblit. Puhtaks saab Konnaoja, mille
kallastel hakkab kulgema kergliiklustee ja
üle mille rajatakse jalakäijate sild. Kaht linna
ja riiki hakkab ühendama ka üle oja ehitatav
kiik. Ramsi vesiveski ümbrus korrastatakse ja
selle lähedusse on kavas rajada rulapark, lisaks
on plaanis panustada erinevatesse vaba aja
veetmise võimalustesse. Need on üldjoontes
vaid mõned detailid, mis tööde lõppedes Valga
ja Valka elanikele, aga ka meie külastajatele
silmailu ja meelerahu pakkuma hakkavad.
Et tõeline linnasüda saaks sündida
Palju on seoses linnasüdamega kirjutatud projektidest, rahastusest, arhitektuurikonkurssidest. Mida aga annab väljak siinsetele inimestele? Siinkohal on hea meelde tuletada, milline
on olnud linnasüdame loomise kandev mõte
läbi ligi kümneaastase protsessi. Nimelt, et
Valga ja Valka saaks üheks tunnetatavaks tervikuks ja et oleks taastatud ajalooline ühine
linnasüda, kus ühtlasi oleks linlastele loodud
tingimused vaba aja veetmiseks. Ka see, et ajapikku peaks linnasüda ärkama uuele elule siin
taastuva äri- ja kultuuritegevusega. Et ka elupaigana muutuks piirkond atraktiivsemaks.
Kõik see aga ei saa juhtuma üleöö.
Sarnased muutused on alati pikk protsess,
ja siin on ka linnakodanike võimuses oma
panus anda – näiteks heaperemeheliku hoiakuga meie uue, ilusa ja atraktiivse linnaruumi
suhtes. Uue keskväljaku valmimine Valga
poolel poolteist aastat tagasi ja selle aktiivne

Sada aastat tagasi olime üks
Teame, et kuni 1920. aastani olid Valga ja
Valka üks linn. Ajaloolisse linnasüdamesse
olid veel eelmise sajandi algul koondunud
nii linna kui kreisi ametiasutused, siin käis
elavam äritegevus, oli turg, peeti laatasid.
Samas, peale raudtee ja raudteejaama ehitamist 19. sajandi lõpus oli linna keskpunkt
hakanud üha enam raudteejaama poole nihkuma. Sada aastat tagasi poolitatud linnas jäi
ajalooline linnasüdame piirkond ajapikku ja
paratamatult hoopiski äärelinna seisusesse.
Ajaloo kulg ja erinevatel aegadel tehtud otsused olid muutnud kahe linna vahelise ala kehva
mainega piirkonnaks. Viimased aastakümned
oli see olnud lihtsalt üks õnnetu paik linna servas – lagunenud hoonete ja hämarate nurgatagustega, ent suhteliselt elava kaubandusega.
Linlased mäletavad kindlasti selgelt hiljutisi sündmusi, kui ennegi trööstitus olukorras
kreisihoone – linna üks tähelepanuväärsemaid ehitisi - ühel nelja aasta tagusel novembriööl leekides peaaegu hävis ja sellele järgnevat: kuidas saadi ajalooline hoone Valga linna
valdusesse ja kuidas samm-sammult hakkasid
toimuma muutused hoone renoveerimise läbi
- ahervaremest miljööväärtusliku elemendini
linna vastsel keskväljakul.

Tema sõnul on praegu toimuv erandlik mitmeski mõttes. „Nimelt on riikidevahelise
koostööprojekti näol olnud tegemist erakordselt keeruka ettevõtmisega, seda just kahe riigi
erinevate seaduste ja normide mõttes. Erinevate kooskõlastuste saamine on olnud kohati
raske, kuid mul on tõsiselt hea meel, et see
on nüüd edukalt selja taga ja projekt õnnestumas.“ Tintera lisas, et olgugi ligemale kaks
aastat hiljem, saab linnasüda just täpselt selline, nagu esialgses projektis ette nähti. „See
on erandlik kogemus. Usun, et sellist projekti
- teostada piiriülest ehitust - ei ole just sageli
ette tulnud. Tulemus annab linnaruumile
uue hingamise,” on vallaarhitekt veendunud.
„Mulle juba praegu väga meeldib see tulemus,
mida me lõpuks näha saame, kujutan seda
juba praegu väga selgelt ette.“
Kaksiklinna ühise keskuse kogumaksumuseks on enam kui 5,3 miljonit eurot. Valga
Vallavalitsuse eelarve antud projektis on 2 118
766,33 eurot, millest Eesti-Läti programmi
toetus on 1 488 710,4 ning Valga Vallavalitsuse omafinantseering ligikaudu 630 000
eurot. Valka Kihelkonnaduuma eelarve projektis on 3 184 343,01 eurot, millest Eesti-Läti
programmi toetus 1 511 289,19 EUR ning Läti
riigieelarveline toetus 88,899.36 EUR. Kokku
toetab Eesti-Läti programm projekti ligikaudu
3 miljoni euroga.
Vastavalt lepingule Valga Vallavalitsuse,
Valka Kihelkonnaduuma ning töövõtja AS
TREV-2 Grupp poolt on ehitustööde kestvuseks planeeritud üheksa kuud, seega võivad
tööd kesta käesoleva aasta lõpuni.

Maailma mastaabis erandlik
Valga vallaarhitekt Jiri Tintera on olnud linnasüdame loomise protsessis kogu hingega.

Lea Margus
meediaspetsialist

kasutamine – ja mis seal salata, ka väärkasutamine - laseb tõepoolest loota, et unistus kahe
linna ühisest südamest sada aastat hiljem täitub ja et just see ühisruum üle riigipiiri aitab
taastada kunagist tervikut ja toob siia elu.

VALLAVALITSUSE VEERG
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 6. veebruar - 6. märts
2020 viis istungit, millel otsustati:
Kinnitada:
• Valga Vallavalitsuse alatise komisjonina
tegutseva riigihangete komisjoni koosseis;
• Valga Vallavalitsuse rahandusteenistuse
põhimäärus;
• Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste
ja hallatavate asutuste alaeelarved ning
lubada hallatavate asutuste juhtidel kinnitada majandamiskulude detailsem jaotus;
• Valga vallavalitsuse vallakantselei põhimäärus;
• Valga valla eelarvest makstavad huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad;
• 2020. aasta kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetused kogusummas 6800 eurot;
• 20. veebruaril 2020 toimunud avaliku
enampakkumise tulemused;
• ostueesõigusega erastatud maa maksumuse
määramise akt 26. veebruar 2020. a nr 842
ja maa maksustamishind.
Algatada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14
krundi osa detailplaneeringu koostamine
eesmärgiga kaaluda võimalusi reoveepuhasti
rajamiseks.
Määrata:
1. Mäeoina maaüksuse (katastritunnus
28901:001:0450; pindala 45,20 ha; 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Raavitsa küla, Mäeoina, 100%
maatulundusmaa;
• Valga vald, Raavitsa küla, Oinapõllu, 100%
maatulundusmaa.
2. Luha tn 1 kinnistuga (registriosa nr 554140,
katastritunnus 85401:008:0791) liitmiseks
sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse
sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
• maaüksus pindalaga ligikaudu 98 m 2 ,
lähiaadress Valga vald, Valga linn, Luha tn
1b, katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa, maa maksustamishind 90 eurot.
3. O r u m a a ü k s u s e ( k a t a s t r i t u n n u s
28902:003:0352; pindala 11,37 ha; 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Rebasemõisa küla, Oru, 100%
elamumaa;
• Valga vald, Rebasemõisa küla, Kunnmäe,
100% maatulundusmaa.
4. Metsa tn 23 maaüksuse (katastritunnus
85401:011:0430; pindala 33396 m 2; 100%
ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele
lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23, 100%
ärimaa;
• Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23b, 100%
ärimaa.
5. Valga linnas Raudtee tn 35 16-boksiga
garaaži (ehitisregistri kood 120276456)
teenindamiseks vajaliku maaüksuse
lähiaadressiks Raudtee tn 35.

Anda nõusolek:
1. Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857)
sundvalduse seadmiseks alljärgnevate
katastriüksustele:
• Helmi (katastritunnus 28902:003:0522,
registriosa number 1456140) sundvalduse ala suurus 106 m2, maakaabelliini ja
alajaama paigaldamiseks;
• Vallimäe (katastritunnus 28902:003:0521,
registriosa number 1371140) sundvalduse ala
suurus 646 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
2. Maa ostueesõigusega erastamiseks Valga
linnas, Raudtee tn 35, pindalaga 908 m²
Garaažikooperatiivile „Orbiit“ (likvideerimisel, reg kood 33821456, aadress Valga
maakond, Valga vald, Valga linn, Raudtee
tn 35, 68205).
Väljastada kasutusluba Valga linna Petseri tn 3//Pikk tn 22 // 24 (katastritunnus
85401:007:1150) kinnistule rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221299175).
Võõrandada:
1. avaliku suulise enampakkumise korras
järgmine vallale kuuluv vara:
• korteriomand Pargi tn 10-13 (registriosa nr 1771340), Valga linn, Valga vald,
alghinnaga 3500 eurot, tagatisraha 350
eurot, osavõtutasu 10 eurot;
• kinnistu Taheva kordon (registriosa nr
719440), Taheva küla, Valga vald, alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot,
osavõtutasu 10 eurot;
• otsustuskorras OÜ-le Metsaprojekt Linnamets–5 maaüksuse eraldiselt 202 raiest
saadud metsamaterjal, kokku 53,146 tm;
• avaliku suulise enampakkumise korras
vallale kuuluv vara Kinnistu Lille tn
48a, Valga linn (registriosa nr 16333250)
alghinnaga 3500 eurot, tagatisraha 350
eurot, osavõtutasu 10 eurot;
2. otsustuskorras raieõigust küttepuude
varumiseks munitsipaalmetsadest eraisikutele;
3. avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmine vallavara:
• raiejäätmed asu kohaga Sav iaugu tn
3, ma huga 221, 228 m 3 , a lg hinnaga
5 eurot/m3;
• raiejäätmed asukohaga J. Kuperjanovi
tn 101, mahuga 18,36 m 3 , alghinnaga
5 eurot/m3.

Omandada:
• tasuta AS-le Valga depoo kuuluv kinnistu
asukohaga Võru tn 5c, Valga linn (registriosa nr 1749940);
• tasuta Eesti Vabariigilt kinnistu Loode
tänav T1 (registriosa nr 2499240).
Võtta teadmiseks, et alates 1. aprillist 2020 on
Hargla Kooli, Lüllemäe Põhikooli ja Õru Lasteaed-Algkooli lasteaia rühmades ning Tsirguliina Lasteaias Õnnelind lapse toidukulu
päevamaksumuseks 1,72 eurot.
Kehtestada huvitegevuse toetusfondi taotlusvooru perioodiks 02. märts 2020 - 16. märts 2020.
Moodustada Valga vallavalitsuse spordialaste
toetuste määramise komisjon.
Eraldada:
• eraisikutest taotlejatele huvihariduse ja huvitegevuse toetust kogusummas 7140 eurot;
• toetust 300 eurot riiklikust huvihariduse ja
huvitegevuse toetusest sportlase osalemiseks Euroopa Meistrivõistlustel laskmises;
• toetust 150 eurot riiklikust huvihariduse ja
huvitegevuse toetusest sportlase osalemiseks treeninglaagris Itaalias;
• MTÜ-le Valga Abikeskus 2020. aastaks
tegevustoetust summas 10 441,40 eurot;
• reservfondist seoses tormikahjustusega J.
Kuperjanovi tn 24, Valga linn katuse remondi
osaliseks finantseerimiseks 350 eurot;
• reservfondist 700 eurot plafoonsilla remondiks Pedeli jõel;
• projekti „Valga valla korterelamute uuringu
ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga
valla üldplaneeringu koostamine“ omaosaluseks 6524 eurot;
• toetust 150 eurot sportlase osalemiseks
suusaorienteerumise Euroopa Meistrivõistlustel Rootsis;
• toetust 1300 eurot mittetulundusühingule
Sooru Arendus (registrikood 80139551)
seoses sportlaste osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
• toetust 960 eurot Jalgpallik lubi FC
WARRIOR-ile (registrikood 80279720) seoses
täiskasvanute võistkonna osalemiseks Eesti
täiskasvanute meistrivõistluste 3. liigas;
• toetust 3000 eurot MTÜ-le Sportlik Eesti
(registrikood 80392994) seoses Valga triatlon 2020 korraldamisega;
• Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile
2020. aastaks toetust 3000 eurot;

• EELK Hargla Kogudusele 2020. aastaks
toetust 2000 eurot;
• spordiklubi Valga Laskurklubile treenerite
tasustamise toetust 3102 eurot;
• VALGA MOTOKLUBI-le treenerite tasustamise toetust 2200 eurot;
• spordiürituste korraldustoetust kogusummas 2500 eurot;
• spordiklubidele 2020. aastaks treenerite tasustamise toetust kogusummas 91 688 eurot;
• spordiklubidele 2020. aastaks tegevustoetust kogusummas 10 000 eurot;
• M T Ü- dele k u lt uu r ia la s eid to e t u si
kogusummas 11 649 eurot.
Mitte eraldada:
• 2020. aastaks tegevustoetust MTÜ-le Avitus
seoses taotluse mittevastavusega;
• MTÜ-dele kultuurialaseid toetusi summas
8127 seoses taotluste mittevastavusega.
Jätta rahuldamata:
• eraisiku taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamiseks seoses mittevastavusega määruses kehtestatud nõuetele;
• eraisiku taotlus takso teenindajakaardile
seoses taotleva isiku mittevastavusega
ühistranspordiseaduses sätestatud nõuetele.
Kutsuda tagasi SA Taheva Sanatooriumi
senine nõukogu täiskoosseisus ning määrata
uus nõukogu kolmeliikmelisena.
Suunata Valga Vallavolikogu
istungile otsustamiseks:
• eelnõu Valga linnas „Pihlaka” krundijaotuskava ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamiseks;
• eelnõu Metsatervenduse Osaühingule väljastatud maavara kaevandamise keskkonnalubade VALM 0202 ja L.MK/323596 liitmise
ja kehtivusaja pikendamise taotluse kohta;
• eelnõu Tsirguliina Kooli ja Tsirguliina
Lasteaed Õnnelind ümberkorraldamiseks,
eesmärgiga liita nimetatud Valga Vallavalitsuse hallatavad õppeasutused;
• eelnõu Valga valla valimiskomisjoni
moodustamiseks;
• Valga Vallavalitsusele loa andmine laenu
võtmiseks summas 3 000 000 eurot 2020.
aasta vallaeelarves ette nähtud investeeringute teostamiseks ja riigihanke korraldamiseks.

Õnnitleme märtsikuu eakaid sünnipäevalapsi!
80. SÜNNIPÄEV
Leida Koort
Agu Mihkelson
Aino Kärema
Aleksander Ubinhain
Skaidrite Grigone
Elvi Sarv
Urve Tjulkina
Eduards Veveris
Hilja Kängsep

85. SÜNNIPÄEV
Eerik Motin
Valentina Vilo
Vaike Asson
Galina Matsueva
Eugen Kornet
Vera Tyanina
Vambola Pütsepp
Evalds Vanags
Zinaida Safronova

90. SÜNNIPÄEV
Olga Lea
Eino Lupp
Õie Antsov
96. SÜNNIPÄEV
Irene Must

97. SÜNNIPÄEV
Leida Kudisiim
100. SÜNNIPÄEV
Linda Hommik
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Tänavuses vallaeelarves
on ligemale kolme miljoni
eest investeeringuid

Valga raekoda. Foto: Priit Purken

Volikogu veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisul
toimus vahemikus 1. veebruar - 1.
märts 2020 kolm istungit, millel
otsustati:
Valga Vallavolikogu istungil
otsustati:
Mitte umbusa ldada va l lava nem
Margus Lepikut.
Avaldada umbusaldust asevallavanem Jüri
Konradile, asevallavanem Viktor Mägile,
valitsuse liikmele Arno Uprusele ja valitsuse
liikmele Mati Kikkasele.
Vabastada Viktor Mägi ja Jüri Konrad Valga
Vallavalitsuse liikme kohustustest ja asevallavanema ametist.
Vabastada Arno Uprus ja Mati Kikkas Valga
Vallavalitsuse liikme kohustustest.
Maksta seoses umbusalduse avaldamisel
ametist vabastamisega Viktor Mägile ja Jüri
Konradile hüvitust kolme kuu ametipalga
ulatuses.
Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuur
5-liikmelisena, kus on üks vallavanem, kaks
asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.
Avaldada umbusaldust Valga Vallavolikogu
esimees Külliki Siilakule ning määrata vallavolikogu esimehe ülesannete täitjaks kuni
uue esimehe valimiseni volikogu aseeesimees Andres Illak.
Maksta seoses umbusalduse avaldamisega
vallavolikogu esimehe kohalt lahkuvale
Külliki Siilakule hüvitist kolme kuu ulatuses.
Mitte valida Valga Vallavolikogu esimeheks
volikogu liiget Monika Rogenbaumi.
Mitte muuta Valga Vallavolikogu 6. aprilli
2018 määrust nr 29 “Valga Vallavolikogu tööst
osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord”.
Kinnitada:
• Valga Vallavalitsuse uuteks liikmeteks
Vladimir Baranov ja Madis Gross ning
määrata neile igakuiselt makstava hüvitise suuruseks 300 eurot;
• Valga valla 2020. aasta lisaeelarve ning

lõpetada selle teine lugemine;
• Tsirguliina Kooli ja Tsirguliina lasteaia Õnnelind ümberkorraldamine ning
kahe asutuse liitmine ühtse juhtimise
alla. Selleks muudetakse Tsirguliina
kooli tegutsemisvorm lasteaed-põhikooliks ning lõpetatakse lasteaed Õnnelinnu
tegevus eraldiseisva asutusena.
Võtta vastu asutuse Valga Sport
põhimäärus.
Anda:
• luba riigihanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks, et korraldada
Valga Priimetsa kooli õpilaste toitlustamine;
• arvamus maavara kaevandamise keskkonnalubade VALM 020 ja L.MK/323596
liitmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse kohta.
Tunnistada osaliselt kehtetuks Valga linnas
kv 130,131 “Pihlaka” krundijaotuskava ja
detailplaneering Pihlaka tn 17 krundi osas.
Moodustada Valga valla
valimiskomisjon koosseisus:
1. Diana Asi, komisjoni esimees;
2. Anne Puller;
3. Annely Adrat;
4. Piret Villemson;
5. Villar Sikk.
Umbusaldusavalduse valitsuse liikmete
Margus Lepiku, Enno Kase ja Kalmer Sarve
suhtes andis sisse Keskerakonna fraktsiooni
esindaja Alar Nääme.
Ülevaate Valga vallavalitsuse jaanuari- ja
veebruarikuu 2020 olulisematest tegevustest
andis vallavanem Margus Lepik.
ValgaValka korvpalliklubi puudutava avaldusega esines volikogu liige Ester Karuse.

Valga valla tänavused kõige suuremad investeeringud puudutavad Vabaduse tänava koolimaja ning ValgaValka ühise linnasüdame ehitustöid. Lisaks jagub muude plaanide hulgas
raha tänavavalgustuseks, aga ka avahooldusteenuste keskuse ja üürielamu loomiseks.
31. jaanuari vallavolikogu istungil kinnitati
Valga valla 2020. aasta eelarve kogumahuga
21 109 602 eurot, mis on 400 tuhande euro
võrra suurem 2019. aasta eelarvest. Eelarve
kinnitamise poolt oli 13 volinikku, vastu hääletas 11 volikogu liiget.
Eelarves on põhitegevuse tulu planeeritud
21 109 602 eurot. Suurimaks tuluallikaks on
üksikisiku tulumaks summas 9 780 750 eurot,
kaupade ja teenuste müügist laekub tulu 1 255
998 eurot ning erinevate riiklike toetustena
tegevuskuludeks 9 307 304 eurot.
Põhitegevuse kuludeks on planeeritud
kokku 20 061 540 eurot, millest suurema osa
moodustavad personalikulu – 12 340 695
eurot, majandamiskulud – 5 376 119 eurot ja
kulu sotsiaalvaldkonna toetusteks 1 168 378
eurot. Reservfondi suuruseks koos projektide
omaosalusega on planeeritud 192 114 eurot.
Suurim osa eelarvest kuulub
haridusvaldkonnale
Kui vaadata eelarve struktuuri, siis suurima
osa eelarvest moodustab jätkuvalt kulu hariduse valdkonnale, mis ka käesoleval aastal
moodustab kogueelarvest ligemale poole - 50,2
protsenti, 14 % moodustavad majandamiskulud, järgnevad kulud elamu- ja kommunaalmajandusele ning kultuuri ja vaba aja rahastamisele ja muud väiksemad kulud valdkonniti.
Võrreldes 2019. aasta eelarvega, on suurenenud näiteks maksutulude osakaal 1,2 protsenti,
vähenenud on toetuste osakaal 1,6 protsenti.
Kulu poole pealt võrreldes on mullusega
võrreldes vähenenud valitsemiskulud ja kulud
tervishoiule ning suurem kulu on plaanitud
sotsiaalsele kaitsele. Laenude tagasimakseid
teostatakse sel aastal 939 427 euro ulatuses.
Vallavolikogu kinnitas ka lisaeelarve. 2020.
aastal on Valga vallas kavandatud teostada
investeeringuid kogumahus 2 780 265 eurot,
investeeringusumma kaetakse võetava laenuga.

2020. aasta suuremate
investeeringutena on eelarves:
Valga-Valka keskväljak
610 000 eurot;
Säde pargi renoveerimine
126 661 eurot;
Tsirguliina
tuletõrjeveevõtu süsteem
146 160 eurot;
Põhivara soetuse sihtfinantseerimine
(AS Valga Vesi)
299 365 eurot;
Valga Vabaduse tn 13
koolihoone
819 145 eurot;
Valga Kungla tn 12
rekonstrueerimine avahooldusteenuste
keskuseks
317 198 eurot;
Valga J.Kuperjanovi tn 12 korterelamu
rekonstrueerimisele
üürielamuks
353 265 eurot.
Vallavalitsusel on voli lülitada jooksvalt eelarvesse omalaekumised, näiteks sihtsummad
ministeeriumidelt ja muud sihtotstarbelised
laekumised, need kinnitatakse eelarveaasta
lõppedes.
Kuludel hoitakse silma peal
Valga vallavanem Margus Lepik tõdeb, et ka
sel aastal on eelarve kokku pandud suhteliselt
ettevaatlikult. „Põhitegevuse eelarve oleme
koostanud konservatiivsena sarnaselt eelmise
aastaga. Prognoosisime järgmise aasta tulude
kasvuks suhteliselt tagasihoidikud 3,5 protsenti. Arvestada tuli meie elanikkonna arvu
väikese langusega, aga ka majandusprognoosiga. On siiski lootus, et tegelikkus on prognoositust parem ja tulumaksu laekumine tuleb
suurem. See võimaldaks teha lisaeelarve.“
Lepiku selgitusel tähendab konservatiivne
eelarve ühtlasi, et näiteks valla struktuuri osas
jäävad töötasud samasse suurusjärku eelmise
aastaga, samas tõusevad haridustöötajate
palgad. Investeeringute osas jätkab vald töös
olevate objektidega. „Investeeringute vajadus
alanud aastal on kindlasti suurem, kuid nende
maht ja konkreetsed objektid selguvad juba
läbirääkimistes volikoguga ja meie tulevase
lisaeelarve võimalustest,“ märkis Lepik lisaks.

Lea Margus
meediaspetsialist

ValgaValka ühise linnasüdame ehitus
muudab kesklinnas liikluskorraldust
Märtsikuus algas ValgaValka ühise linnasüdame ehitus. Sellega seoses muutus liikluskorraldus Riia, Raja ja Sepa tänavatel. Lisaks suleti
liikluseks Ramsi sild ning jalakäijatele Sõpruse
tänav. Piirkonnas elavatele inimestele tagatakse
ligipääs oma kodudele ning säilib ka igapäevane
juurdepääs Selveri ja Rimi kauplustele.
Bussiliikluse ümbersuunamise tõttu on
muutunud ajutiselt bussipeatuste asukohad.
Linnaliini puudutab Pudrumäe peatuse asukoha muutus, see hakkab ajutiselt paiknema
Tartu mnt 6, asukohaga Maanteeameti Valga
esinduse hoone vastas. Maakonnaliinide

saabuvad bussid peatuvad Pärna puiesteel
Biltexi vastas, väljuvad bussid peatuvad Valga
muuseumi vastas.
Kõik ümbersõidud on tähistatud ning toimuvad vastavalt liiklusskeemile. Liiklusmärgid ja
aiad paigaldati märtsi alguses ja liiklust takistavate
tööde kavandatav lõpp on augustis 2020.
Töid teostab AS TREV-2 Grupp. Objektijuht on Marko Rentik, Marko.Rentik@trev2.
ee, 580 67358.
Vabandame ebameeldivuste pärast ja
täname mõistva suhtumise eest!
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Ettevõtlik Taheva piirkond
rajab kogukonnakööki
„Taheva Valla Külade Selts on asunud rajama kogukonnakööki.“ Just niisugusel toredal uudisel on valla külade elu-oluga kursis olija saanud juba
mõnda aega silma peal hoida. Asi on seda uudsem, et mõneski kohas juba edukalt toimiv sedalaadi ettevõtmine on Valga vallas esimene.
Väärt idee taga seisavad KOTUSe koostöövõrgustikku kuuluvad tegusad inimesed. KOTUS
nimelt ühendab ühe piirkonna - Taheva,
Hargla ja Mõniste - elanikke, ettevõtteid ja
organisatsioone, kes on seljad kokku pannud
ja teevad kõikvõimaliku kodukoha arenguks,
et hädavajalikud teenused säiliks. Et omadel
oleks hea elada ning külastajatel alati rõõm
külla tulla.
Köök valmib kohalike töö toel
Kohapeal nähtu pani hetkeks taas uskuma,
et ühe tegusa kogukonna mõtete teostumine on lihtsalt kättevõtmise asi. Hargla
kortermaja esimese korruse kahetoalisse
korterisse hakati tõepoolest juba möödunud aastal omal nõul ja erinevate projektide jõul sisse seadma kogukonnakööki. Kui
palju tööd ja vaeva on see nõudnud, teavad
tublid algatajad ise kõige paremini, kuid
peamine, et nüüdseks on tubli tükk tööd
tehtud ja lõppeesmärk suisa käega katsuda.
Puhtad, heledad toonid seintel, uus põrand
ja kaasaegsed töötasapinnad lasevad juba
tulevast kööki selgelt ette kujutada.
„Köögi mõte on tegelikult olnud aastaid,“
räägib Rasmus Onkel, üks asja eestvedaja.
„Kuus aastat tagasi, kui KOTUSe võrgustik
loodi, oli ühe suunana muu olulise kõrval ka
kohaliku toidu teema.“ Onkel sõnas, et mõned
aastad settinud mõtted tulid nüüd uuesti päevakorda. „Jõudsime järeldusele: ikkagi on vaja
kogukonnakööki. Võtsime põneva ja hästi suure
väljakutse vastu ning lihtsalt hakkasime otsast.“
Tänaseks on köögi valmimisse panustatud
juba veidi enam kui aasta. „Ehitamine on käinud suures osas oma inimeste poolt, teatud
tööde puhul, näiteks elektritööd ja lammutustööd, on kasutatud siiski professionaalide
abi,“ selgitas Onkel juba remonditud ruume
näidates.

kommunikatsioonisüsteemide väljaehitamist
ei oleks me saanud endale lubada.“
Kogukondlikku ettevõtmist on toetanud Valgamaa Partnerluskogu ja LEADERmeetme kaudu PRIA, kohaliku omaalgatuse
programm ning Valga vald. „Näiteks endisesse vannituppa sisse seatud nõudepesusüsteemi maksumusest enamuse kattis kohaliku
omaalgatuse programmi toetus. Oleme saanud osta kaks pliiti ja külmkapi, mida toetas
LEADER-meede Valgamaa Partnerluskogu
ja PRIA kaudu. Möödunud aasta kohaliku
omaalgatuse programmi sügisvoorus saime
toetuse ka erinevate köögiriistade ja muude
tarvikute soetamiseks,“ loetleb Rogenbaum
ja lisab, et projektide omaosalusi on aidanud
katta Valga vald. „Me oleme panustanud tublisti ka ise, nii rahaliselt kui vabatahtliku
tööga,“ lisab ta veel.
Rogenbaumi sõnul on järjepidevalt meeskonnas olnud vähemalt kuus-seitse inimest,
kes aitavad nõu ja jõuga. Olgugi et mitmed
ruumid on saanud lõppviimistluse, jagub
tööd-tegemist veelgi. Näiteks on korteri tagatoast saamas ruum, kus hakkab asuma ladu
ja kontor - ning see ootab veel tegemist.

Hargla kogukonnaköögis ootavad kaasaegsed ruumid ja võimalused.

Vastab kõigile nõuetele
„Oleme tõesti suure sammu edasi saanud,“
tõdes samuti koostöövõrgustikku kuuluva
Taheva Valla Külade Selts juhatuse liige,
põline Hargla elanik, hingega kogukonnakööginduse juures olev Monika Rogenbaum. „Täiesti uue välimuse on saanud
köögiruum, vanast vannitoast oleme teinud
nõudepesuruumi ning tervisekaitsenõuete
tagamiseks on valmis saanud lisaks veel üks

kätepesuruum.“
Ruumid asuvad keskküttega kortermajas.
Rogenbaumi sõnul ei olnud alguses plaanis
kogukondlik köök korteris sisse seada, kuid
määravaks said nõuetekohane vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning piisav elektrivõimekus kortermajas. „Need olid väga suured
argumendid, sest kogu köögiprojekti maksumus on ligikaudu 35 tuhat eurot, mis on meie
jaoks juba väga suur summa ja täiesti uute

Kohalikud kogukonnad saavad oma
tegevusteks toetust taotleda
Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate
kogukondade tekkimisele.
„Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on
koondunud mõne ühenduse ümber,” ütles
riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka
selleks, et muuta oma kodukohas midagi
paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval
kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil
omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse
programm, mille kevadvooru just avasime.”
Programmist toetatakse tegevusi, mis
aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja

tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike
teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamiseks ning arendamiseks.
Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste,
õpitubade ja külapäevade korraldamist ning
kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku
inventari soetamist.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest

äriühingud moodustada rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti
kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot.
Omafinantseering peab olema vähemalt 10%
projekti kogumaksumusest.
2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841
eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus
(kevad- ja sügisvoorus).
Taotlusi saab esitada e-posti teel. Taotluste
esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30.
Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele
maakondlikule arendusorganisatsioonile,
Valga maakonnas on selleks organisatsiooniks
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Esimene omataoline Valga vallas
Nagu mainitud, on valmiv on Valga vallas esimene ja ainus kogukonnaköök, maakonnas
on küll olemas teatav eeskuju Helme ja Puka
kogukonnaköökidena, kuid Rasmus Onkeli
sõnul pole nende ettevõtmisel päris sama eesmärk. „Meil läheks rõhk siiski tootmise peale.
On olnud mure, et on olnud vajadus turismigruppi toitlustada. Või näiteks korraldada
sünnipäeva- või peielauda. Ikka on tulnud tellida toit kas Valgast, Apest või veel kaugemalt.
Üks siht on tulevikus seda siinsamas korraldada,“ selgitab Onkel visiooni.
Ja muidugi väikeettevõtluse toetamine. Rogenbaum tõi näitena Parmu ökoküla värske ettevõtmise – shiitake seente kasvatamise. „Nemad
saaksid siin toimetada ja oma toodangut töödelda. Samas on meil ka häid kokkasid, pagareid
ja kondiitreid. Kui me loome kõik tingimused ja
saame nõuetele vastava köögina kooskõlastused,
saab kohalik tootja siin kööki rentida ja siin toimetada.“ Üks suund tegijate sõnul on õppeköök,
kus saab korraldada erinevaid põnevaid koolitusi, et ruumid ikka maksimaalselt kasutust
leiaks. Reaalne lootus on köök avada mõne kuu
pärast. Valla kodukohvikute päevaks on igal
juhul plaanid tehtud ja kogukonnaköögi avamine tuleb samuti pidulikult.
Rasmus Onkeli sõnul on köögi valmimise
järel oodatud nii omad kui ka head naabrid.
„Meil on kogukonnaga väga vedanud. Siin
püsivalt elanud inimesed on olemuselt hästi
avatud ja uued tulijad võetakse hästi vastu.
Oma tegemistesse püüame ikka kõik uued inimesed kaasata.“ Vaadates ühtehoidva Taheva
külakogukonna tegemisi, tuleb küll nõustuda
ütlusega, et kogukond on oma inimeste nägu.
Lea Margus
meediaspetsialist
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Lapsed said vallamajast küsimustele vastused.

Kasekese lapsed käisid
vallamajas nõu pidamas
Lasteaia Kaseke koolieelikute rühm Kullerkupp koos õpetajate ja kasvatajatega käis ühel
hommikupoolikul külas vallavalitsuse majas.
Teise korrusel nõupidamiste ruumis pika laua
taga räägiti nii mõnigi tähtis ja tõsine jutt.
„Kas Valga linn on veel alles?“
„Kas saaks teha nii, et lasteaia juures oleks
liiklus ohutum?“
„Kas Valka ehitatakse ka veekeskus? Selline,
kus torudest saab liugu lasta?“
Need ja paljud teised lapsemeelsed ning
otsekohesed küsimused panevad ju paratamatult mõtlema, kui enesestmõistetavaks me
mingeid asju peame ja mis tegelikult vajavad
noorte vallakodanike jaoks lahtirääkimist.
Näiteks küsimus „kas Valga linn on alles?“.
Ka lasteaia juhid on seda vajadust märganud. Lasteaia direktor Maila Rajametsa sõnul
oli vallavalitsuse külaskäik õppealajuhataja
Maarja Viksi väärt idee, mis kasvas välja ühest
teemapüstitusest – nimelt küsimusest, et kui
on Valga vald, siis kas on ikka veel olemas ka
Valga linn? Sellest omakorda tuli mõte ekspertidelt muudki küsida. „Ja kes teaks neid asju
paremini, kui inimesed Valga vallavalitsusest.
Õnneks töötavad seal ka meie kaks väga toredat lapsevanemat IIvika ja Lenna.“
Ühesõnaga, lastel oli palju uudistamist ja
küsimist, vallainimestel samapalju vastamist.
Haridusjuht Ivi tutvustas lasteaia Kaseke ja

Valga Põhikooli endisi aegu ja võrdles neid
sõnas ja pildis tänaste hoonetega, mis on palju
rõõmsavärvilisemad ja hoopis teise ilmega.
Keskväljaku ja ValgaValka projektist sai lastele pilt selgemaks läbi Lenna, Iivka ja Jiri selgituste. Hästi põnev – eriti poiste jaoks – oli
suurel ekraanil nähtud droonivideo Vabaduse
tänava kohalt.
Anni rääkis hästi olulisel teemal, millega
kindlasti peaaegu kõik lapsed kodus kokku
puutuvad, nimelt jäätmete sorteerimisest ja
käitlemisest ja sellest, miks see kõik õigupoolest
vajalik on. „Olen täiesti kindel, et kui õpetaja
neid asju räägib, siis meelde jääb vähem, nüüd
said lapsed ikka kohal käia ja palju uurida ning
neile väga meeldis,“ märkis Maila Rajamets.
Kasekese lapsed kinkisid vallavalisuse maja
külastades endi joonistatud pildi oma lasteaia
majast ja võib öelda küll, et nii maja kui kogu
rühma lapsed ja õpetajad olid pildil üsna äratuntavad. „No ja lihtsalt mainin, et ma olin ka
pildi peal ja tundsin ennast kohe ära,“ lisas lasteaia direktor Maila.
Raamitud rõõmsavärviline joonistus sai endale
väärika koha vallamaja pika koridori seinal.
Kullerkupu rühmaga olid kaasas õpetajad
Jaana, Ljudmila, õpetaja abi Ene ja tugiisik Piret.
Lea Margus
meediaspetsialist

Sügisest jätkavad
Tsirguliina kool ja lasteaed
ühe õppeasutusena
Valga Vallavolikogu kiitis veebruari lõpus toimunud istungil heaks valla õppeasutuste Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Tsirguliina Kool
ühendamise eelnõu, mis muudab kooli tegutsemise vormi põhikoolist lasteaed-põhikooliks, alates järgmise õppeaasta 1. septembrist.
Sama otsusega lõpetatakse Tsirguliina Lasteaed
Õnnelind tegevus eraldiseisva asutusena.
Valga asevallavanem Kalmer Sarve sõnul
on ühendõppeasutuse loomise vajadus tingitud
peamiselt laste arvu vähenemisest piirkonnas.
„Kümne aastaga on Tõlliste piirkonnas lasteaias käivate laste hulk kahanenud 64 lapselt 32
lapsele. Neist 32 lapsest alustab tänavu sügisel
kooliteed kaheksa last ning teadaolevalt on
lasteaeda juurde tulemas 5 last,“ selgitab Sarv
olukorda numbrites.
Kui vaadelda võrdluseks Tsirguliina Kooli
viimase kümne aasta vastavaid näitajaid, siis
ka koolis on selle aja jooksul on õpilaste arv
vähenenud enam kui poole võrra ehk 215 õpilaselt 110 õpilasele. Üheksanda klassi lõpetab
käesoleval aastal 15 õpilast, esimesse klassi

on tulemas 8 õpilast. Prognooside kohaselt
püsiks ühendõppeasutuses õpilaste ja laste arv
lähiaastatel 120 - 140 juures, olles jätkuvas väikeses langustrendis.
Asevallavanem Sarv märgib veel, et Tsirguliina kooli ja lasteaia Õnnelind ühendamine
on üks osa haldusreformijärgse haridusvõrgu
korrastamise terviklahendusest. „Kõnealused
haridusasutused on Valga vallas ainukesed,
mis tegutsevad ühel territooriumil eraldiseisvate asutustena ja on eraldi juhtimisega.“
Tehtud otsusega taotletakse kooli pidaja
poolt juhtimisefektiivsuse tõusu ning kulude
kokkuhoidu, kohalikul tasandil aga sisulisemat
koostööd lasteaia ja kooli vahel ning tugiteenuste ühtlustamist. Õppeasutuste ühendamine
võimaldab luua piirkonda omanäoline, tugeva
identiteediga õppeasutus. Antud otsusele eelnesid kahe õppeasutuse ja kooli pidaja ühised
nõupidamised ja kohtumine hoolekogudega.
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meediaspetsialist
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Valga valla korterelamute
olukord sai selgemaks
Tartu Regiooni Energiaagentuuri palvel said
Valga valla kortermajade esindajad täita küsimustikku, mis aitaks saada paremat ülevaadet
kortermajanduse olukorrast vallas. Küsimustik
oli osa Valga vallas läbi viidavast kortermajade
uuringust, millega selgitatakse välja kogu valla
korterelamute seisukord ning tulevikuperspektiivid. Juba esimesed tulemused näitavad,
et Valgas on üle 1200 tühja korteri ning alakasutatud maju leidub ka mitmetes maa-asulates.
Kokku kogunes 77 ankeeti, viie Kaagjärve
küla kortermaja kohta tuli info raamatukoguhoidjalt. Mõnest kortermajast laekus mitu
ankeeti, seega kokku liites saadi infot 74 korterelamu kohta. Eriti usinad olid Kungla 7 elanikud, kus kaheksa korteriga majast saabus kolm
ankeeti. Rõõmustab, et ühe maja elanikud on

ühtselt huvitatud enda kortermaja käekäigust
ja üldisemalt ka Valga linna arengust.
Valga linnast laekus ankeete 58 korterelamu
kohta ja 16 maja kohta saadi info Valga vallast:
Kaagjärvelt, Koikkülast, Laatrest, Lüllemäelt,
Tagulast, Tsirguliinast. Hoone tüübi järgi jaotusid ankeedid: 17 ankeeti puit-, 29 tellis- ja
28 raudbetoonmajadest. Korteriühistu vanuse
järgi vaadeldes tuli 47 ankeeti majadest, kus oli
korteriühistu olemas enne 01.01.2018. Küsitluse
korraldajatel on rõõm tõdeda, et 27 ankeeti
tuli ka sundkorras loodud korteriühistutega
majadest. See laseb eeldada, et ka neis majades
on olemas reaalne ühistuline tegevus ja soov
tegelda oma kortermaja jätkusuutlikkusega.
Ankeetidest hakkas enim silma, et paljud
(koguni 48) kortermajad sooviksid oma maja

Valga vald korraldas hanke kahe
korterelamu rajamiseks

juures midagi remontida, osad on seda juba
teinud, kuid kahjuks teistel takerdub see raha
puudumise taha. 25 kortermaja ei plaani hetkel renoveerimistöid, kolme Kaagjärve küla
kortermaja kohta neid andmeid ei märgitud.
Enim mainitud renoveerimistöö ankeetide
põhjal oli fassaadi remont ja soojustamine - 16
korral, järgnes katuse remont ja soojustamine 10 korral, trepikodade remont - 9 korral ja maja
ümbruse heakorrastamine - 8 korral. Teised
tööd olid mainitud kuuel või vähemal korral.
Rahvastiku vähenemisega on Valgast lahkunud arvukalt elanikke, kellest jääb maha tühi
ja kasutuseta elamispind. Kinnisvara rohkus
tingib selle madala hinna, mistõttu pole see
pankadele sobiv laenu tagatiseks. Kui kinnisvara tagatisel laenu ei saa, pole aga omanikel

võimekust hooneid korrastada. Tulemuseks on
palju halvas seisukorras ja pooltühje hooneid
linnapildis, millest suur osa asub just kesklinna
muinsuskaitsealal miljööväärtuslikus puitasumis. Sageli on korterid sellistes majades seotud
keeruliste omandisuhetega, mis takistab vallal
probleemiga tõhusalt tegeleda.
Väärtuslikemad hoonetest on vald omandanud ning taastanud – nii tehti korda Riia
tänava ajaloolise kreisihoone fassaad ja kevadeks valmib kuulus “lõvidega maja” Kuperjanovi tänaval. Mälestistest taastatakse ka Vabaduse 13 asuvat koolihoonet.
Lea Margus
meediaspetsialist

www.kino.valga.ee

Uus kortermaja rajatakse aadressile E. Enno 28 Valgas.

Valga vald kuulutas veebrari lõpus välja hanke
uue kortermaja rajamiseks E. Enno 28 kinnistule ning korterelamu rekonstrueerimiseks
aadressil Uus tänav 14. Elamud valmivad SA
Kredexi riiklike üürimajade programmi toel.
E. Enno tänavale rajatakse uus hoone. Kolmekorruselisse liftiga ning kogu ulatuses ratastooliga ligipääsetavas majas on 26 eri suurusega (1-, 2- ja 3-toalised) korterit. Väiksemad
korterid on mõeldud eakatele, kolmetoalised
korterid on planeeritud lastega peredele.
Uus tn 14 asuv hoone jääb väliselt selliseks
nagu tänagi. Maja konstruktsioonid on heas
seisus, kuid tänapäevastamist nõuab hoone
sisemus. Majja tulevad kööginurgaga väikekorterid, eelprojekti järgi üheksa ühe- ja kaks

kahetoalist. Esimene korruse korterid saavad
olema ligipääsetavad ka ratastooli kasutajale.
Kaks uut üürimaja on mõeldud nii eakatele
kui lastega peredele. Sealhulgas on kahe maja
peale viis korterit mõeldud spetsiaalselt liikumisraskustega (ratastooli kasutajad) isikutele.
Eluruumid on kavas sisustada sanitaartehnika
ning köögimööbli ja -seadmetega. Mõlemasse
üürimajja on kavandatud ruumid kohapeal
sotsiaalteenuste korraldamiseks ja elanike
ühistegevuseks. Vald loodab uutes majades
eluaset pakkuda 70–80 inimesele.

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

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
Detailplaneeringu koostamise
algatamine
Valga Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega
nr 40 algatati Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee
14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti
detailplaneeringu koostamine. Planeeritava
maa-ala suurus on ligikaudu 2800 m2, mis
asub Lüllemäe küla kompaktse asustusega
alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on teha asukohavaliku kokkulepe Lüllemäe
reoveepuhasti rajamiseks ning määrata selle
püstitamiseks ehitusõigus ning teenindamiseks vajalik krunt.
Detailplaneeringu koostamine on
vajalik järgmistel asjaoludel:
• Karula valla üldplaneeringu järgi on Lüllemäe külakeskus detailplaneeringu kohustusega ala.
• Detailplaneeringu koostamine on nõutav
uue ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.
• Kavandatav tegevus on ruumilise mõjuga
ning on eelduseid avaliku huvi tekkeks.
Detailplaneering koostatakse kehtivat üldplaneeringut arvestades. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik koostada topo-geodeetiline
uuring.
Detailplaneeringu algatamisega seotud
materjalid on avalikustatud Valga valla veebilehel (link https://www.valga.ee/238)

otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Valga
linnas kv 130, 131 „Pihlaka“ krundijaotuskava
ja detailplaneering Pihlaka tn 17 krundi osas.
1998. a kehtestatud detailplaneeringu lahenduses läbib Pihlaka tn 17 krunti kõrgepinge
õhuliin koos ulatusliku kaitsevööndi ulatusega.
Praeguseks on krundilt kõrgepinge õhuliin
demonteeritud ja rajatud kaks elektrimaakaabelliini, mille kaitsevööndi ulatus on oluliselt
väiksem ja võimaldab krunti võtta kasutusele
väikeelamumaana. Planeeringu osa kehtetuks
tunnistamisel jääb ülejäänud detailplaneering
kehtima ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine ka hilisemalt. Pihlaka tn
17 krundi planeerimisettepanek ei ole seotud
ülejäänud ala maakasutus- ja ehitustingimustega. Pihlaka tn 17 krundi kasutusele võtmisel
väikeelamumaana ei too endaga kaasa märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, samuti on olematud mõjud
looduskeskkonnale, kui järgitakse Räni oja
kalda kaitse eesmärke.
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.

Alustava ettevõtja
baaskoolitus Valgas
algab 8. aprillil
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab
kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.
Koolituse kestus on 7+1 päeva ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused
tööd. Sel aastal on baaskoolitusel uus lisapäev “Kuidas alustada e-äriga?”, 28. aprill
kell 10-15, mis on baaskoolitusel osalejale
tasuta. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Toimumiskoht:
Valgamaa Kutseõppekeskuses
Toimumise periood:
8. aprill - 21. mai 2020, kell 9.45 -17.00
(8.-9. aprill, 21.-22. aprill, lisapäev 28. aprill,
5.-6. mai, 21. mai)
Osalemistasu: 50.- eurot
(kogu koolitusprogramm), sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
Registreerimine kestab 2. aprillini.

Kuidas alustada e-äriga?
28. aprillil kell 9.45 -15.00
Valgamaa Kutseõppekeskuses
kuidas...
• valida sobiv e-kaubanduse platvorm
• valida enda ärile sobiv veebiaadress
• valida ja luua enda äriga sobiv e-poe
välimus
• kohanda lehekülge/e-poodi enda äriga
sobivaks
• panna tooted e-poodi üles
• seada üles maksemeetodid
• panna paika tarneviisid
• kuidas siduda oma e-pood ja äri
sotsiaalmeediaga
• kuidas teha oma esimene Facebooki
reklaam
• arutlelu ja küsimused.

Lektor Martin Lond, Finestmedia e-kaubanduse valdkonna juht ja Eesti E-kaubanduse
Liidu juhatuse liige.
Registreerimine kestab 20. aprillini
või kuni kohtade täitumiseni.
Osalejate arv on piiratud.
Osalemistasu 20 € osaleja kohta (sisaldab
materjale ja kohvipausi).
Koolituse läbinutele väljastatakse tõend.
Lisainfo ja registreerimine:
Säde Otsa,
tel 5564 0054,
e-mail sade.otsa@valgamaa.ee
Korraldaja SA Valgamaa Arenguagentuur.

Lenna Hingla
planeeringute juhtivspetsialist
lenna.hingla@valga.ee

Detailplaneeringu osa kehtetuks
tunnistamine
Valga Vallavolikogu 28.02.2020 otsusega nr 154

Valla teeninduskeskustes
muutusid sekretäride
vastuvõtuajad
Valga vallas on neljas piirkondlikus teeninduskeskuses muutunud
sekretäride vastuvõtuajad.
Sekretär Maarika Kets võtab vastu:
Õru teeninduskeskuses:
teisipäev		
13.00-16.00
reedel		
09.00-14.00
Taheva teeninduskeskuses:
neljapäev
09.00-12.00; 13.00-15.00
Sekretär Eve Eisen võtab vastu:
Karula teeninduskeskuses:
esmaspäev
09.00-12.00; 13.00-15.00
Tõlliste teeninduskeskuses:
teisipäev		
09.00-12.00
kolmapäev
14.00-18.00

Teeninduskeskuses on võimalik saada vajalikku infot, esitada vallale taotlusi ja avaldusi
ning viia läbi mitmeid toiminguid. Teeninduskeskuste sekretäride juures saab registreerida elukohta ja lapse sündi, sisestada andmeid rahvastikuregistrisse ja saada tõendeid
elukoha ning perekonna koosseisu suhtes,
väljastatakse ja allkirjastatakse arhiiviteatisi ning vajadusel suunatakse vallavalitsuse
ametnike vastuvõtule. Kohapeal saab abi
dokumentide täitmisel ning teavet volikogu
ja vallavalitsuse tegemiste kohta.

Otsime oma meeskonda
keevitajaid.
Töö Valga linnas.
Tel. +372 5103578.

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

Valga Teataja

Leiad meid ka
Facebookis!

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:
Stone and
Crystal OÜ, Ehitajate
70101 Viiratsi alevik, Viljandi vald.
OSTAN
VANEMAT
EESTI7-48,
KUNSTI.
Tervitades,Sobivusel
Julia Järveküla

maksan ausat hinda.

53416769 või

jarvekuladesign@gmail.com
+372 569 094 60, info.lercon@gmail.com
567 514 68
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