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Esimese advendi ajal süttisid tuled Valga keskväljaku jõulukuusel ja kuulutati välja jõulurahu
Valga vallas. Vaatamata kargele ilmale oli palju rahvast leidnud tee keskväljakule jõulukuuse
juurde. Muidugi oli kohal jõuluvana, kes jagas lastele maiustusi. Meeleolu lisasid ja andsid sooja
ansambel Kõhukesed Põlvamaalt. Vallavanem Ester Karuse soovis kõigile südameisse rahu ja
head advendiaja algust. Foto: Valga vald

I advendil toimus Taheva piirkonna toidumeistri Silva Ranniku juhendamisel Hargla kogukonnaköögis kohalikest maitsetest suupistelaua valmistamise õpituba. Põhikomponentideks valiti
kohalik kohupiim, erinevad juurviljad, shiitake- seened, ürdid, teesegud, veiseliha ja munad.
Ühistöö tulemusel valminud suupistelaud rõõmustas samal päeval Kotuse koostöövõrgustiku
aastalõpu kohtumisel osalenuid.
Foto: Monika Rogenbaum

Jõuluaja algust tähistav tulede süütamine on Tsirguliinas käinud ikka laulu ja tantsuga, nii ka
seekord. Enne seda tervitas omakandi rahvast Arne Nõmmik, seejärel lausus jõulutervituse Valga
vallavanem Ester Karuse. Tulede süütamisel olid sel korral vaatajaid-kuulajaid rõõmustamas
Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor ning tantsurühmad Midrilinnud ja Madlid. Nagu mõnelgi
korral varasemalt, olid ka seekord kohal jõulumemm ning jõuluvanad Eesti Jõuluvanade Seltsist,
esmakordselt lausa jõuluvanade ansambel.
Foto: Valga vald

Lüllemäe kultuurimaja juures olid I advendi jõulutulede süütamise meeleolu loojateks Hargla
maakultuurimaja tantsurühm Senjoorad ning pilliringi lapsed koos Sangaste lauljatega, juhendaja Marju Varblane. Foto: Ene Kaas

Valga linnas on hästi hoitud saladus
Ligi kaks ja pool aastat tagasi sai pidulikult
avatud Valga uus keskväljak. Sellega astus
omavalitsus olulise sammu unistuse poole, et
linna ajaloolises keskpunktis võiks olla taas
elu. Inimesed on väljaku küll hästi vastu võtnud, samas on korrastatud plats halastamatult
esile toonud sealsete räämas hoonete inetuse.
Üks erilise kriitika alla sattunud vana hoone
on aga osutunud tõeliseks varjatud aardeks.
Ajaloost teame, et omal ajal kerkis Valga
keskaegne asula Riia, Tartu ja Pihkva teede
ristumiskohta, mis asus umbes Jaani kiriku
praeguses asupaigas. Tõenäoliselt oli ristmik
algselt kauplemise koht, mille ümber tekkis
tasapisi esimene hoonestus ja hakkas kasvama
linn. Turg jäi samale kohale sajanditeks, kuigi
ajalugu on Valga vastu armutu olnud ja asula
palju kordi tõsiselt kannatada saanud.
Oma praegusele asukohale Vabaduse tänava
lõpus liikus turg alles aastal 1905 ning see juhtus tolleaegsete ärimeeste soovil viia kauplemiskoht raudteejaama lähedale. Kui linn 15
aastat hiljem poolitati, hakkas algne kesklinn
majanduslikult kiratsema: inimestel oli sinna
üha vähem asja, sealsed ärid suleti üksteise
järel. Järgneva sajandi vältel hooned tühjenesid
ja lõpuks ka lagunesid ning Riia, Raja ja Sepa
tänava hoonestus hõrenes.
Eesti ja Läti liitumisel Schengeni leppega
ning Euroopa Liidu fondide toel avanesid võimalused sajanditagust valet otsust tagasi pöörata. Just see asjaolu sai määravaks Valga uue
keskväljaku asukoha valikul.
Pikalt kestnud rasked majanduslikud olud
ja puuduvad investeeringud olid aga mõjunud
enamikule ajaloolise kesklinna hoonetest halvasti ning mõnigi neist oli muutunud tondilossiks. On õigustatud ootus, et uus keskväljak suurendab tulevikus võimalust, et majad
korrastatakse ja need leiavad kasutuse. Kuid
kui allakäik on kestnud sajandi, ei ole võimalik neid taastada üleöö. Ka meie kahe ja poole
aasta pikkune kogemus kinnitab seda.
Üldiselt on kuulda, et Valga elanikele
keskväljak meeldib, eriti laste mänguväljak,
kuid kurdetakse puuduvate teenuste, ebaturvalisuse ja väljakut ümbritsevate ehitiste väljanägemise üle. Kõik kolm aspekti on omavahel seotud: kui hoonete seisukord võimaldaks
nendes teenuseid pakkuda, meelitaks see omakorda väljakule rohkem inimesi ja sellega kaasnev suurem sotsiaalne kontroll looks teatava
turvalisuse.

Esiplaanil Kesk tn 19 hoone/Valga Muuseumi kogust

Koledatel majadel on veel üks mõju: inimesed häbenevad neid. Enne väljaku avamist ei
olnud meil just palju põhjusi sellesse piirkonda
sattumiseks, nii ei olnud ka inetud hooned
pinnuks silmas. Uus väljak toob need vanad
ja väsinud ehitised justkui rambivalgusesse. Ja
see pilt ei ole ilus.
On tavaline, et kui meid miski häirib,
otsime võimalikult lihtsat ja kiiret viisi sellest
vabanemiseks. Suurimat kriitikat on saanud
Jaani kiriku ja keskväljaku vahel asuv väike
kollase laudfassaadiga maja, mis kannab aadressi Kesk 19. Kaks kümnendit tühjana seisnud
endise kaupluse olukord oli selle sajandi algusaastateks muutunud äärmiselt troostituks.
Omavalitsus omandas hoone väljaku planeerimise käigus ning juba tekkis ka tugev surve
maja lammutada. Kuid tegemist on muinsuskaitsealaga, mis tähendab, et lammutamisele
eelneb keeruline protsess ning läbirääkimised
selle võimalikkuse üle võivad kesta aastaid.
Kompromissina andis muinsuskaitseamet loa
lammutada varemeis tagumine tiib ning katta
fassaadid puitkiudplaatidega. Hoone saatus jäi
lahtiseks. Enne keskväljaku pidulikku avamist
tuli meil korduvalt aru anda, kuidas on võimalik, et uhke väljaku kõrval seisab selline kolemaja.
Väljak ei ole kunagi pelgalt ilusa sillutisega,
pinkidega varustatud plats. Sellel peavad olema
«seinad» – ümbritsevad hooned. Kesk 19 hoone
täidab tulevikus seda rolli suurepäraselt. Ilma
selle majata oleks oma «seina» kaotanud nii
Riia tänav, Jaani kiriku plats kui ka keskväljak. See oli esmane põhjus, miks hakkasime

kaaluma hoone lammutamist ja selle uuesti
ülesehitamist koopiana. Liiati oli maja algupäraselt stiilne puitehitis, mis sobituks linnapilti.
Pöördusimegi eelmise aasta lõpus muinsuskaitseameti poole palvega hoone lammutada
ja uuesti ehitada. Amet lükkas palve tagasi
põhjendusega, et enne otsuse langetamist on
vaja välja selgitada hoone väärtus. Vallavalitsus
tellis ehitusuuringud, mille kevadel-suvel viis
läbi ehitusinsener Toivo Erilt koostöös Piret
Puhalaineniga TalTechi Tartu kolledžist.
Uuringud tõid üllatusi. Nende käigus selgus, et laguneva nõukogudeaegse fassaadi taga
peitub tõeline aare. Ehitusinsener Erilti selgitusel pidi maja olemas olema juba enne Jaani
kiriku ehitustööde algust 1787. aastal. Nimelt
oli maja omanik pottsepp Johannes Kern, kes
sellele kirikule ahjud ehitas.
Maja krundi kohta leiab märkmeid ka
kodu-uurija Aleksander Saksa koostatud koduloolisest passist, kus on märgitud, et nimetatud kohal paiknes hoone juba Rootsi ajal (1683.
aastal), millest ilmselt säilis osa maakivivundamendist. Praegu saab peaaegu kindlalt väita,
et kõnealune hoone on vanim säilinud Valga
puitehitis ja sellest vanem on linnas ainult osa
Ramsi vesiveski müüridest.
Kui hoonest lähemalt rääkida, siis see oli
tüüpiline 18. sajandi baltisaksa linnakodaniku elamu, milliseid on Lõuna-Eesti linnades säilinud üksikuid. Kahe ja poole sajandi
jooksul on hoonet pidevalt ümber ehitatud ja
nüüdseks on see pea tundmatuseni muutunud. Veel 18. sajandi lõpul pikendati elamut

Riia tänavani ning see sai juurdeehitise, mis
nüüdseks on lammutatud.
1850ndate aastate paiku sai elamust ärimaja,
hoone keskel asuv mantelkorsten lammutati
ning selles leidis koha kaks kauplusesaali.
20. sajandi alguses lisandus kahekorruseline
juurdeehitis Jaani kiriku peasissepääsu vastas
ning kadus katuse üks otsakelpadest. Sellele
järgnesid ümberehitused nõukogude ajal ja
Eesti taasiseseisvumise algusaastail, mille käigus kaeti hoone väljast ja seest mittesobilike
viimistluskihtidega. Tõenäoliselt just suuresti
nende kihtide tõttu oldi hoone väärtuse osas
teadmatuses.
Veelgi lähem vaatlus on andnud teadmise,
et maja konstruktsioonid on ootamatult hästi
säilinud. Nii maakividest vundament, hoone
rõhtpalkseinad kui ka katusekonstruktsioon
on algne ja heas korras. Hoones tulid eemaldatud viimistluskihtide alt välja mõned algupärased siseuksed ja seintel on osaliselt säilinud maalingud. Selles valguses võib olla isegi
rõõmus, et muinsuskaitse taotlust hoone lammutada ja uuesti üles ehitada ei rahuldanud.
Liiatigi on avanenud võimalus taotleda Norra
toetuste programmist «Kultuuriväärtuslike
hoonete renoveerimine väikelinnades, kus on
kehtestatud vanalinna muinsuskaitseala» toetust hoone taastamiseks.
Maja restaureerimine on kindlasti oluliselt kallim selle lammutamisest koos uuesti
ülesehitamisega. Samas ei pea ma võimalikuks meie praeguste teadmiste juures enam
hoone lammutamisest rääkida: originaalse
maja kadumine linnapildist tekitaks Valga
kohamälus suure lünga. Pealegi, juhul kui me
läheksime edasi lammutamise ideega, võtaks
muinsuskaitseamet hoone suure tõenäosusega
mälestisena arvele ja seda maja me sellises seisus keskväljaku kõrvale jätta ei saa ega soovi.
Soovime hoopiski jätkata toetuse taotlemisega Norra programmist ja loodame saavutada edu. Kui õnnestub toetus saada, viime
läbi põhjalikud restaureerimistööd, mis annab
meie linnapilti tagasi ühe väärika hoone, milles
paiknevad äriruumid plaanime anda rendile.
Usun, et juba aastal 2022 asub Valga kõige
hubasem ja kaunim kohvik just selles väärikas
hoones. Usume koos!
Jiri Tintera, vallaarhitekt
(Lugu ilmus ka 26. novembri ajalehes
Lõuna-Eesti Postimees)

Vallaarhitekt Jiri Tintera pälvis väärika arhitektuuripreemia

Jiri Tintera

2 Valga Teataja

Kultuurikatlas anti üle Arhitektuuripreemiad
2020. Ühisel laval kuulutati välja Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Eesti
Maastikuarhitektide Liidu, Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ning arhitektuuriajakirja Maja ja kultuurilehe Sirp 2020. aasta
preemiate laureaadid.
Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia kategoorias „Arhitektuurialane tegevus või tegu” pälvis Jiri Tintera
pühendunud tegevus Valgas.
„Tore ja uhke tunne on olla tunnustatud
oma kolleegide poolt, ja eriti selle eest, kui
teed midagi veidi teisiti kui kolleegid,“ lausus

Jiri Tintera tunnustust vastu võttes ja lisas, et
Valga juures köidab teda just selle kahaneva
linna võitlus tuleviku eest. „Kahanevatel linnadel on üks suur probleem, sel puuduvad ressursid - inimressurss ja rahaline ressurss. Aga
kahanevate linnade kõige suuremaks mureks
on, et kohalikud inimesed ei usu selle koha
tulevikku. Ja just linnaruum on see vahend,
mille kaudu me saame seda usku taastada.“
Jiri Tintera sõnas, et Valga võitleb enda eest
ja tema kui arhitekti roll on sellele võitlusele
kaasa aidata. „Valgat ei ole lihtne armastama
hakata, aga minul on see õnnestunud,“ lisas
ta veel. Arhitektuuripreemia värske laureaat

märkis oma tänukõnes ka häid kolleege, kelleta
tal oleks palju keerulisem oma Valga linnaga
seotud plaane ja unistusi teostada.
Arhitektuuripreemiatele kandideeris tänavu
58 ja ruumipublikatsioonipreemiatele 12 nominenti. Palju õnne kõigile tunnustatutele, eriti
suured õnnitlused Jirile!
Sündmuse korraldajad olid Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Arhitektide Liit ja Eesti
Sisearhitektide Liit.
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Keskraamatukogu juht
annab ohjad käest
Endla Schasmin astus üle Aia tänavas asuva
Zenckeri villa läve augustis 1999. Ta tuli Valga
Keskraamatukogu direktoriks otse Tartu Ülikooli raamatukogust. Viieks aastaks, arvanud
ta ise toona, „prooviks, et kas sobib ja saan
hakkama“. Nüüdseks on saanud viiest aastast
21 ja Endla on otsustanud, et nüüd küll aitab.
Ameti võtab üle siiani Lüllemäe raamatukogu
juhtinud Triinu Rätsepp.
Endla Schasmin mäletab suurepäraselt esimest pilku tulevasele töökohale. „Rong saabus Valka veidi varem ja mõtlesin, et vaatan
maja üle. See oli … loss!“ kirjeldab ta esimest
emotsiooni, mida pakkus sisu vääriline vorm.
Tõepoolest, tol ajal nägi värskelt renoveeritud ajalooline hoone hooldatud pargi servas
esinduslik välja. Ehkki juba kergete väsimuse
märkidega, mõjub maja ka tänases linnapildis
suursugusena.
Et algul verstapostiks seatud viie aasta
täitumisel Endla lahkumisele enam isegi ei
mõelnud, oli suuresti tänu siinsetele headele
kolleegidele ja põnevatele väljakutsetele, mida
raamatukogutöö kaasa tõi. Enam ei olnud
mahti minekule mõelda. Oli ju peale aastatuhande vahetust aeg, mil raamatukogud hülgasid kartoteegipõhise laenutuse ja läksid üle
elektroonsele, sealjuures Valga ühena esimestest Eestis.
Keskraamatukogus on paari viimase aastakümne jooksul tehtud palju uuendusi. Nagu
juba öeldud – ühena esimestest raamatukogudest käivitus elektrooniline laenutus, uuenduslik oli ka teavikute varguste ärahoidmiseks soetatud turvavärav. Endla eestvõttel on
kokku kogutud info Valga kultuurilooliste paikade ja Valgaga seotud ajalooliste tähtpäevade
kohta. Alates 2007. aastast on kokku pandud
„Valgamaa kodulooline sünnipäevakalender”,
e-raamatuna saab lugeda „Eesti esimesed Valgamaalt”, „Valgamaa kohamuistendid”, „Valgamaa ilukirjanduses”, „Valgamaa memuaarteostes” ja „Luuletused Valgamaast”. Need
andmebaasid on kättesaadavad ka raamatukogu kodulehel.
Kodulugu hakkas Endlat huvitama just
Valgas tööle asudes. Sai hakatud koostama
Tartu eeskujul Valga koduloolist kalendrit kus
oli kirjas info siin sündinud inimeste kohta.
Neid ei olnudki nii vähe ja see oli hästi põnev.“
Endla Schasmini sõnul on vajalik kodukandi
lugu – kodulugu - tunda, eriti mis puudutab
kultuuripärandit. Ja Valgast oli ometi samas
tema kodukant. Endla eestvedamisel asutati
Valga jaamahoonesse siiani hästi ja vabatahtlikkuse põhimõttel toimiv ränduri raamatukogu, mis aitab ootajal igavust leevendada
ning mille riiuleilt võib meelepärase raamatu
või ajakirja reisile kaasa võtta. Ja tagasi tuua.
Vaieldamatult kõige säravamaks teoks võib
pidada 2009. aastal koostöös tolleaegse Valga
linnavalitsusega August Gailiti kirjanduspreemia konkursi ellukutsumine. „Ei teagi, kust
idee alguse sai. Ühes seltskonnas hakkasime
arutama, mida võiks siin teha ja kusagilt see
mõte tuli. See oli nii hea mõte, et ma arvan äkki oli see minu oma,“ naeris Endla ja lisas, et
kirjanduskonkurss on väga hästi tööle haka-
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Fotol: Triinu Rätsepp ja Endla Schasmin

nud ja hoiab Valgat kenasti Eesti kirjandusmaailma pildis. „Mul on tõsiselt hea meel, et
see meil olemas on.“
Mis raamatukogutöö juures võlub, mis teeb
selle „päris minu tööks“? „Olen lapsest saati
raamatuid armastanud ja siiani on kõik sellega
seonduv väga huvitav,“ annab Endla ootuspärase vastuse. „Lisaks, milliste isiksustega ma
tänu sellele olen kohtunud - rääkimata kirjandussündmustest - just eravestlused nendega,
kui olen ennast enne või peale kohtumisi lõunalauda kaasa „smugeldanud“. Need on väga
inspireerivad olud: Hendrik Relve, Ene Mihkelson, Gailiti novelliauhinna žürii esimees
Janika Kronberg … Nendega ei oleks elu mind
niisama lihtsalt kokku viinud.“
Eelnenud aastaid meenutades tõdes Endla,
et murranguline aeg oli ühtaegu ääretult
põnev. Nüüd on käes teine murranguline aeg
– tegevustega kolitakse järjest enam Internetti.
„Mina seda tegema ei hakka – selle teeb nüüd
Triinu ära. Nüüd on teine aeg - Triinu aeg.“
Triinu raamatukoguhoidja lugu algab 2009.
aasta juulis Lüllemäel, side raamatukoguga
palju varem. Eesootav töö Valga Keskraamatukogu direktorina on kõige eelneva loomulikuks
jätkuks. „Ilmselt oli alguste algus Haabsaare
raamatukogus,“ sõnas Triinu Rätsepp, kes
Karula kanti ja sealsesse raamatukokku sattus
Antsla vallast. „Kasuema õde töötas Haabsaare raamatukogus ning ilmselgelt sattusin
ma juba perekondliku lävimise tõttu pidevalt
tema töö juurde. Seal toimus alailma midagi
põnevat – kunsti- ja käsitööpäevad ning teised
toredad ettevõtmised, kuhu oli alati kaasatud
ka kogukond – ja koju minnes oli alati suur
kotitäis raamatuid kaasas.“ Nõnda tekkiski
kujutlus, kuidas ühes (maa)raamatukogus elu
peaks käima.
„Vanemaks saades hakkasin mingites
küsimustes, näiteks arvutioskust nõudvates
asjades, aitama. Peale gümnaasiumi lõppu
otsustasin, et just raamatukogundust lähengi
õppima. Sain Viljandi Kultuuriakadeemiasse

sisse, kuid segane aeg isiklikus elus pani asju
ümber hindama ning läksin hoopis Võrumaa kutsehariduskeskusse turismikorraldust
õppima.“ Triinu kinnitas, et kuigi võib tunduda, et üksteisest kaugel, oli erialadel teatud
asjades küllaga ühisosa ning turismikorralduses on palju sellist, mis raamatukogu juhtimisel hädavajalik. „Kui ühel hetkel tuli elukohavahetus teemaks, tundus Lüllemäe suund hästi
loogiline, kuna perekond on juba läbi Karula
koguduse olnud piirkonnaga seotud ja esivanemad, nii ema- kui isapoolsed, maetud Karula
kalmistule.“ Lüllemäel käies tuli sageli ka siinset raamatukogu külastada. „Sel ajal olin sageli
autojuht oma kasuemale, kes soovis kirikusse
sõita. Etna (Etna Ansi, Lüllemäe kauaaegne
raamatukoguhoidja – L.M.) kutsus ikka alati
raamatukogusse kohvi jooma. Ühel hetkel teatas Etna, et läheb pensionile. Kas ma ei tahaks
seal töötada?“
Triinul oli tollal veel turismikorralduse
lõputöö kirjutamata, kuid ei kõhelnud hetkegi: alustas 2009. a suvel tööd raamatukogus,
2010 lõpetas kooli. „Andsin sõrme, vaikselt
läks terve käsi,“ muigab Triinu, kel nüüdseks
olemas nii raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon kui ka infoteadusalane magistrikraad.
„Mäletangi, et minulgi oli esimene asi elektronkataloogi kasutuselevõtmine ning peale
päris suurt eeltööd sai 2010. aastal kasutusse
laenutusprogramm. Tülikad kartoteegid võis
unustada.“ Korter oli Triinul otse kortermajas
paikneva raamatukogu peal, korruse kõrgemal. See tõi sageli lugejad koos raamatutega
väljaspool tööaega ukse taha.
Triinul ja Endlal on kõneldes omavaheline
klapp, mis aastatepikkuse koostööga tekkinud – on ju ka Lüllemäe raamatukogu sarnaselt teiste maakonna rahvaraamatukogudega
Valga keskkogu koordineerida olnud. Vestluses
mõistetakse teineteist poolelt sõnalt ja lõpetatakse üksteise lauseid. Triinu arvates on Endlal
imeline omadus, mis on teinud teda juhina ja
inimesena suurepäraseks – leida rasketes, isegi

kriitilistes situatsioonides see huumor, mis
lahustab kõik pinged. Aasta alguses ametisse
asuva direktori kohta ütleb aga Endla, et on
valiku üle rõõmus ja et Triinu on ennast Lüllemäe raamatukogus suurepäraselt tõestanud.
Seda, mis tema koduraamatukogus edaspidi
sündima hakkab, ootab põnevusega.
Endla lisab veel, et nende aastate jooksul ei
ole tema eesmärgiks olnud olla direktor ameti
pärast, vaid teha midagi ära, et päeva lõpuks
saaks mõelda: tehtud! „On hea, et nüüd tuleb
siia inimene, kes samuti ei taha elu eest juht
olla, vaid kel on palju pealehakkamist ja värskeid ideid.” Triinu lisab kähku vahele, et tema
soov oleks küll, et Endla veel majas ringi toimetaks ja nõu annaks. „Tema tunneb seda organisatsiooni ja oleks kurjast, kui see teadmine
siit äkki kaoks.“ Kuidas läheb, eks see paistab
edaspidi, tõdevad mõlemad.
Valga keskraamatukogu arendamise osas on
Endlal varasemalt ja Triinul nüüd üsna sarnased
eesmärgid, mis tähendab, et alustatud tegevused saavad sujuvalt jätkuda. Nägemus, et raamatukogu peab olema kui linna avalik ruum:
kohtumispaik, kuhu igaüks võib vabalt tulla;
et raamatukogu on kui kogukonnakeskus, kus
leiab ka privaatsust ja mis on tehnoloogiliselt
hästi varustatud. „Raamatukogul läheb hästi,
kui kõik seal pakutav - nii vaimne kui füüsiline ruum - on kogukonnale sobiv ja vajalik,
mis toetab ja pakub erinevaid võimalusi. Loomulikult tuleb seda keskuse rolli jagada teiste
asutustega ja see eeldab head koostööd,“ leiavad
mõlemad. Lisaks, et sõbralik konkurents sunnib
pingutama ja mõtlema raamidest välja. „Kindlasti ei taha ma praegu siin kohe hakata midagi
ümber korraldama, enne tuleb aru saada, kuidas
siin elu toimib, ja õppida majaga ühes rütmis
hingama,“ lisab Triinu.

Lea Margus
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Valgamaa ettevõtlusauhinnad
2020 on selgunud

Meie tegusad ühendused: Hargla
piirkonna külad ja MTÜ Kungla

Valgas leidsid reedel omaniku tänavused Valgamaa ettevõtluse auhinnad. Võitjad selgusid neljas
kategoorias, lisaks jagati välja kaks eriauhinda.
Valgamaa aasta tootmisettevõte 2020 on
Combiwood OÜ, aasta teenindusettevõte on
Sistem OÜ, hotell Metsis, aasta ettevõtluse
edendaja on Väike- Munamäe Suusakeskus
Äärmusliku Spordi AS, aasta startijaks nimetati

Otepää Hambakliinik Dentistree OÜ, eriauhind
„Maa sool” sai Otepää lihatööstus Edgar OÜ-le,
eriauhinna „Külastajate lemmik” pälvis kohvik
Johanna.
Konkursi korraldasid Valgamaa Omavalitsuste
Liit ja Valgamaa Arenguagentuur.
Palju õnne võitjatele!

Greete motellis toimus Valgamaa MTÜde aastaseminar Märka Tegusaid Ühendusi, mille
kestel tunnustati ka maakonna tublimaid vabaühendusi ja kogukondade eestvedajaid.
Konkursile „Valgamaa MTÜ ja Väärt kodupaik” laekus 16 kandidaati, suurema tunnustuse pälvisid neist kolm: MTÜ Kungla,
mille noored loovad ja hoiavad oma õnnemaad, Ritsu Külaselts kui kogukonnale uue

Aasta teenindusettevõte Sistem OÜ, hotell
Metsis, Andres ja Kristin Balodis. Valgas tegutsev pereettevõte pakub kvaliteetset teenindust juba 15 aastat. Sistem OÜ ja Combiwood
OÜ on mõlemad ka varasemalt maakonna
ettevõtlusauhinna pälvinud.

Eriauhinna „Külastajate lemmik“ pälvis Valgas
edukalt tegutsev kodukohvik Johanna OÜ.
Kohviku omanik Jana Kikkase sõnul sai kohvikuidee alguse Valga linna kohvikute päeval
osalemisest. „Suurepärane tootevalik, imeline
teenindus ning maailma parimad koogid,“ on
kohviku kohta öeldud.

Fotod: Valgamaa Arenguagentuur

hingamise tooja ja Hargla piirkonna külad Väärt kodupaik 2020 ja Eesti Külaliikumise
Kodukant aasta küla 2021 kandidaat Valgamaalt.
Seminari Märka Tegusaid Ühendusi korraldas
Valgamaa Arenguagentuur koostöös Valgamaa
Kodukandi Ühendusega ja selle toimumist
toetavad Valgamaa Omavalitsuste Liit ning
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Hargla piirkonna külad, kuhu kuuluvad Hargla, Sooblase, Tsirgumäe, Kalliküla ja Tõrvase, moodustavad aktiivse ja toetava kogukonna ning atraktiivse elukeskkonna, kuhu asub elama järjest
rohkem noori ja ka paljulapselisi perekondi.

18. novembril allkirjastati
Valga raekojas veekeskuse
projekteerimisleping
Valga veekeskuse projekteerimislepingule kirjutasid alla vallavanem Ester Karuse ja arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks arhitekt Ilmar
Valdur, samuti arhitektuuribüroo tegevjuht
Kaarle Kannelmäe.
Vastavalt sõlmitud lepingule koostab büroo
Kolm Pluss Üks aadressil Kungla 16 asuva
veekeskuse arhitektuuri, sisearhitektuuri, ehituskonstruktsioonide, kütte, ventilatsiooni,
jahutuse, veevarustuse, kanalisatsiooni,

tuletõrjeveevarustuse, tugevvoolupaigaldise,
nõrkvoolupaigaldise, automaatika, tuleohutusautomaatika, energiatõhususe ning krundi
välisruumi eelprojekti ja põhiprojekti. Eelprojekt peaks kooskõlastusteks valmima 2021.
aasta kevadel ja põhiprojekt sama aasta augustiks. Veekeskuse valmimist võib optimistliku
stsenaariumi korral oodata 2022. aasta lõpuks.

Valgas muutub Swedbanki esinduse lahtiolekuaeg
07. detsembrist on Swedbanki Valga esindus avatud tööpäeviti kella 10:00–14:00. Endiselt tuleb
pangakülastuseks aeg broneerida. Kohtumisi saab kontorisse broneerida äpis, internetipangas
ja telefoni teel. Rohkem infot saab panga klienditoe telefonil 6 310 310.
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MTÜ Kungla loob ja hoiab oma õnnemaad. MTÜ eestvedamisel tegutseb noortebänd Dreamband.
Aktiivselt paljudes ettevõtmistes kaasa lööval MTÜ-l Kungla on traditsiooniks trupi eestvedaja Siiri
Põldsaare ja muusikalitrupi noorte koostöös iga-aastaselt lavale tuua noortemuusikal.
Fotod: Marianne Sokk

ÕNNITLEME DETSEMBRIKUU EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
97. sünnipäeva
tähistavad
Marta Jonusk
Armilda Kivi
Endla Peterson
96. sünnipäeva
tähistab
Maria Barinova
95. sünnipäeva
tähistab
Linda Viilop

85. sünnipäeva
tähistavad
Mihhail Lepik
Aili Ojamäe
Luule Krüüner
Vello Kook
Jelena Aab
Elmar Tamm
Voldemar Koort
Olga Opper
Helgi Vares

80. sünnipäeva
tähistavad
Hille Pettai
Lehte Lopatina
Maie Ojaste
Gaļina Tukačeva
Dmitri Kulik
Anna Tsopp
Ljubov Potagina
Tiina Kurman
Regina Kiviloo
Siiri-Mai Korn
Urve Kõiv

Jaanuarikuu juubilarid, kes ei soovi mingil põhjusel äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda
hiljemalt 1. jaanuariks tel: 5340 7629 või e-kiri: kuido.merits@valga.ee
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Hoolimisega ületame üksindust

VEEDAME KESKKONNASÕBRALIKUMAID JÕULE

Jõulud on märkamise ja hoolimise aeg ning
meie soov on, et keegi ei peaks end vähemalt sel
ajal tundma üksikuna. Vaatame enda ümber
ja märkame inimesi, kes mingil põhjusel veedavad need pühad üksi või kel pole võimalik
valmistada endale pidulikumat jõululõunat.
Et jõulud ei jääks neile lihtsalt üheks päevaks
teiste päevade reas, soovib Valga Peetri-Luke
kogudus korraldada koos hoolivate vabatahtlikega jõululõuna, et killuke jõulutunnet jõuaks
ka nende inimeste kodudesse. Kui sa tead
kedagi, kas naabrit, sugulast, sõpra või tuttavat, kes veedab jõulud üksi ja vajab väga seda
väikest tähelepanu, anna temast palun teada

Jõulupühad on enamuse jaoks ilmselt aasta üks
erilisemaid aegu, millele hakatakse nii mõnelgi
juhul mõtlema juba suvel, peale jaanipäeva lõppu.
Samas ei ole saladus, et jõule võib pidada üheks
aasta suurimaks keskkonda koormavamaks
pühaks kogu maailmas. Kuigi detsembrikuised pidustused on täis ilusaid ja toredaid hetki,
siis on need 31 päeva ka perioodiks, kus toimub
aasta suurim raiskamine. Ilmselt väga paljud
meist ei mõtle sellele, kuid jõulude ajal toodame
ca 30% rohkem jäätmeid kui ülejäänud aastal
kokku. Me oleme harjunud kinkima ja saama
jõuludeks asju. Kingitused on osa meie jõulutraditsioonist. Kinkimine on oluline ja inimestele
meeldib, kui neid meeles peetakse. Mida rohkem
kinke, seda „uhkem“. Kahjuks juhtub sageli nii, et
rõõm kingituse üle on kõige suurem hetkel, kui
see pakendist välja võetakse. Ajas hakkab selle
(emotsionaalne) väärtus järjest kahanema ning
vahel rändavad vähekasutatud või ka lausa kasutamata asjad peagi prügikonteinerisse, tekitades
nii juurde jäätmeid ja raisates asjatult ressursse.
Soovime tähelepanu juhtida sellele, et on
palju võimalusi, kuidas pühasid keskkonnasäästlikumalt pidada. Leidub palju artikleid ja
soovitusi, kuidas targemalt tarbida ning nutikamaid valikuid teha, et seeläbi teha vähem kahju
meid ümbritsevale keskkonnale. Siinkohal
toome välja mõned kõige lihtsamad ning enimlevinud soovitused, mida igalühel on võimalus
järgida ning anda seeläbi oma panus keskkonnasõbralikumale jõuluajale :
Väldi liigseid pakendeid, paki kinke loominguliselt. Ära pakenda üle, taaskasuta pakendamismaterjali või vali pakendiks omakorda tarvilik ese, nt
riidest poekott. Samas äkki polegi tarvis kinkepaberit ja ilusast paelast või lipsust piisab?
Väldi patareisid. Patareid on keskkonnale
ohtlikud, seega võiks valida ilma patareideta
kingid. Võta dekoratsioonid loodusest. Looduslike materjalide kasutamine mitte ainult ei
säästa raha, vaid näeb ka ilus välja.
Taaskasuta. Kingi esemeid, mida on juba
kasutatud, kuid endiselt väärtuslikud. Samuti
ei ole kodu ehtimiseks vaja igal aastal uusi

privaatsõnumiga Valga Peetri-Luke koguduse
FB lehel (sõnumisse lisage kindlasti saaja nimi,
telefon ja aadress) hiljemalt 22. detsembriks.
Sooja lõuna koos südamlike jõulusoovidega
toimetavad koguduse vabatahtlikud kohale
jõululaupäeval, 24. detsembril.
Kui sul on soov teha kellelegi kingituseks
jõululõuna või tahad heateona toetada, siis
saad teha annetuse koguduse arvelduskontole
EE652200221071151291, lisades märgusõna
“Jõululõuna”. Viime koos üksikute inimeste
kodudesse killukese hingesoojust ja jõulutunnet.
EELK Valga Peetri-Luke kogudus

kaunistusi osta (kuigi ahvatlus seda teha võib olla
suur). Kasuta eelmise aasta kulinaid ja jõulutulesid ning kui vaja, vaheta välja vaid mõni väike
lambipirn.
Kingi korduvkasutust. Miks mitte kohvi või
teesõbrale kinkida korralik kohvitops või -termos,
et vähendada ühekordsete topside tarbimist?
Kingi vajalikku ja soovitut. Veendu, et kingitust on ka päriselt vaja. Vahel võib suur rõõm
olla ka igapäevastest asjadest.
Tänapäeva kiires maailmas, kus paljudel on
mitmeid asju korraga käsil ning ajapuudus peaaegu et tavapärane nähtus, on vast parim kink
lähedastele, leida asjade asemel aega. Selle asemel, et ostukeskustes (või e-poodides) hulluks
minna, ole oma lähedastega koos. Teed head
keskkonnale ja oma lähedastele.
Ei saa me jõulupühadel ka jäätmetest mööda
vaadata. Jäätmete sorteerimine peab saama elementaarseks osaks ka meie igapäevaelus ning
seetõttu sorteeri ka nn jõulujäätmeid. Jõulukingituste lahtipakkimisel tekib väga suur hulk
jäätmeid, millest olulise osa moodustavad just
pakendid. Korralikud ning taaskasutatavad kingipaberid, -kotid ja pakkepael pane järgmisteks
jõuludeks kõrvale. Kui need aga koheseks taaskasutamiseks enam ei sobi, siis sorteeri need
materjalid, pane õigesse kogumismahutisse
ning aita need suunata seeläbi taaskasutusse.
Sorteeritud pakendid vii lähimasse pakendikonteinerisse või jäätmejaama. Pakendikonteinerite asukohtade kohta saab lisainfot Valga
valla koduleheküljel www.valga.ee
VALGA JÄÄTMEJAAMA LAHTIOLEKU
AJAD PÜHADEL
Valga jäätmejaam on seoses jõulupühade ja
aastavahetusega avatud järgmistel aegadel:
• 23.12.2020 k l 9.00-14.00 24.12.202027.12.2020 SULETUD
• 31.12.2020 k l 9.00-14.00 01.01.202103.01.2021 SULETUD
Anni Teetsmann,
keskkonnaspetsialist

Peamised piirangud koroonaviiruse vältimiseks

Kui elad Valga vallas, kuid ei ole end veel valla
elanikuks registreerinud, tee seda enne 31. detsembrit. See otsus tagab, et alates 1. jaanuarist
2021. aastal hakkab Sinu tulumaks laekuma
Valga valla eelarvesse ning annad oma panuse
koduvalla arengusse.
Kõigi uute vallakodanike vahel loositakse
välja 3x300 eurot. Loosimine toimub jaanuaris
kõikide nende inimeste vahel, kes on kampaania ajavahemikus ehk 25. novembrist kuni 31.
detsembrini 2020 ennast registreerinud Valga
valla elanikuks. Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks. Loosimises osalemiseks tuleb olla
Valga valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga.

• Eesti.ee – logi sisse ID-kaardi või MobiilIDga ning e-rahvastikuregistris: https://
www.rahvastikuregister.ee/;

Kuidas Valga valla elanikuks
registreeruda?

• Lisainfot saab vallavalitsuse üldtelefonilt
+372 766 9900.
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• e-posti teel – saada digitaalselt allkirjastatud
elukohateate avaldus e-aadressile valga@
valga.ee; elukohateate avalduse kohta saad
rohkem lugeda valla kodulehelt: https://
www.valga.ee/elukoha-registreerimine;
• Valga Vallavalitsuses (Puiestee 8) saab
eelnevalt ette registreerudes täita elukohateate avalduse rahvastikutoimingute spetsialisti juures. Kontakt: 766 9938, piret.
villemson@valga.ee.

5. detsembrist hakkasid kehtima täiendavad
koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõud:
Kaupluste müügisaalides ja üldkasutatavates ruumides ning teenuseosutaja teenindussaalides kehtestatakse kuni 50 protsendi
täituvuse piirang. Sealhulgas peavad inimesed
järgima ka 2+2 reeglit, ehk koos tohib liikuda
kuni kaks inimest ning teistest tuleb hoida
kahemeetrist vahemaad. 2+2 reeglit tuleb järgida kõikjal avalikes siseruumides.
Toitlustusettevõttes ja meelelahutuskohtades
ning avalike ürituste toimumiskohtades viibimise piirang kella 22-6ni. Kella 22-st kuni 6-ni
peavad oma uksed külalistele sulgema toitlustusettevõtted, meelelahutuskohad, kus üritusel
osalejatele ei ole tagatud statsionaarset istekohta.
Kehtestatakse maskikandmise või nina ja
suu katmise kohustus avalikes siseruumides,
sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Nimetatud kohustus ei laiene alla
12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole näidustatud tervislikel põhjustel,
erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu.
Suletud on kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. 2021. aastal jätkub õppetöö
tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti.

Õppeasutused võivad kasutada distantsõppe
vormi. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.
Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks
peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele.
Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe
ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused.
Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele
sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele.
COVID-19 diagnoosiga inimestel on jätkuvalt karantiinikohustus. Lähikontaktsetel on
14-päevane eneseisolatsioonikohustus, mida
on võimalik lühendada, tehes koroonatesti mitte
varem kui kümnendal päeval pärast viimast
kokkupuudet koroonasse nakatunud inimesega.
Jätkuvalt kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue Eestisse sisenemisel riskiriikidest. Info
riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut ning kelle kodanikel
ja elanikel tuleb läbida testimine, avaldatakse
välisministeeriumi kodulehel.
Riskide vähendamiseks liikuge avalikes
kohtades vaid siis, kui tunnete end tervena.
Jälgige oma tervist, haigestumise kahtluse korral pöörduge koheselt perearsti poole. Rohkem
infot veebilehel kriis.ee
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Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 6.-30. november 2020
neli erakorralist istungit. Tähtsamad
otsused olid:
• Jätta rahuldamata Laikum OÜ poolt 26.
oktoobri 2020 esitatud vaie Valga Vallavalitsuse 7. oktoobri 2020 korraldusele nr
323 „Enampakkumise tulemuste kinnitamine”, millega kinnitati Valga linna
Linnamets-l maaüksuselt (katastritunnus
85401:014:0001) kasvava metsa raieõigus
ASle Baltwood lõpphinnaga 118 320 eurot.
Eraldada reservfondist:
• SA-le Ta heva Sa natooriu m Tsirg umäe-Sooblase kandi elanikele Leader
projektitoetuse raames rajatud laste mänguväljaku omaosaluse tasumiseks 5000 eurot;
• vallavara – ja hooldusteenistusele Valga
linnas Kungla tn 19 korterile 4 tekitatud
kahju hüvitamiseks 1464 eurot;
• Lüllemäe Kultuurimajale elektriauditi
käigus tuvastatud mittevastavuste likvideerimiseks 693 eurot;
• Töötute Aktiviseerimiseskuse kanalisatsiooni avariitööde tegemiseks 4980 eurot.
• Anda üürile eelläbirääkimistega pakkumise
korras Valga linnas Riia tn 9a asuv hoone.
Kinnitada oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused:
• enampakkumine nr 146303826: võõrandada korteriomand Metsa tn 18-29 (registriosa nr 1281940), Valga linn, Valga vald
lõpphinnaga 6605 eurot;
• enampakkumine nr 146303661: võõrandada korteriomand Pikk tn 22-8 (registriosa nr 2029140) Valga linn, Valga vald
lõpphinnaga 5000 eurot;
• enampakkumine nr 146412174: võõrandada kinnistu Taheva kordon (kinnistu nr
719440) Valga vald, lõpphinnaga 7883 eurot.
• Algatada menetlus hoonete peremehetuse
tuvastamiseks:
• Valga vald Laatre alevik, Uus tn 4 (katastritunnus 85501:001:0938) asuv endine kortermaja (ehitisregistri kood 111037347);

• Valga vald Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee
14a (katastritunnus 85501:001:0737).
Väljastada kasutusluba:
• Valga linna Metsa tn 19 kinnistule (katastritunnus 85401:011:0390) rajatud päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood
221346202).
• Valga linna Peetri tn 2 kinnistule (katastritunnus 85401:001:0075), Kungla tn 37a
kinnistule (katastritunnus 85401:007:1170),
Kungla tn 37 kinnistule (katastritunnus
85401:007:1210), Kungla tänav T2 kinnistule (katastritunnus 85401:007:0019) ja
Pikk tn 20 kinnistule (katastritunnus
85401:007:0310) rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221323018).
• Valga linna Aia tn 5 kinnistust (katastritunnus 85401:005:0440) kuni Lai tn 19
kinnistuni (katastritunnus 85401:005:0190)
rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri
kood 221323859).
• Valga linnas J. Kuperjanovi tn 10 kinnistul (katastritunnus 85401:001:0138) asuva
koolihoone (ehitisregistri kood 111037800)
keldrikorrusele ehitatud pesuruumidele.
• Valga linna Puiestee tn 4 kinnistule
(katastritunnus 85401:005:0740) rajatud
kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood
221302976).
• Lammutada Valga linnas Uus tn 4 kinnistul
asuvad ehitised: pumbahoone (ehitisregistri
kood 111035412) ja pumbamaja (ehitisregistri kood 111035411).
• Võõrandada avaliku enampakkumise
korras oksjonikeskkonnas www.osta.ee
järgmine Valga vallale kuuluv vara:
• ¼ kaasomandi osa kinnisasjast Oru tn 6
(registriosa nr 785340; asukoht Valga vald,
Valga linn) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot;
• kinnisasi Kesk tn 29 (registriosa nr 2364940;
asukoht Valga vald, Sooru küla) alghinnaga
25 000 eurot, tagatisraha 2500 eurot.
Rohkem infot saab Valga valla kodulehelt.

Teade ehitise peremehetuks
tunnistamisest
Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud
arvele peremehetu ehitisena reformimata
riigimaal Lüllemäe külas, Kirikumõisa tee
14a (katastritunnus 85501:001:0737) asuvad
BIO-50 puhasti, aeratsiooni- ja mudamahuti,
puhurihoone, liivakogumisrennid.
• Ehitised asuvad Valga vallas Lüllemäe
külas Kirikumõisa tee 14a katastritunnusega 85501:001:0737.
• Ehitiste teadaoleva viimase omaniku
kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või
selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise
kohta palume esitada hiljemalt 8. veebruariks 2021 Valga Vallavalitsusele, aadressil
Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn,
68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.
ee, tel 766 9900
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Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud
arvele peremehetu ehitisena endise kortermaja (ehitisregistri kood 111037347).
Kortermaja asub Valga vallas Laatre alevikus Uus tn 4, katastritunnusega
85501:001:0938.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või
selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise
kohta palume esitada kuni 21. Jaanuarini
2020 Valga Vallavalitsusele aadressil Valga
Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn,
68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.
ee, tel 766 9900.

Volikogu veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisu
27.11.2020 korralisel istungi
tähtsamad otsused olid:
Lubada Valga Vallavalitsusel:
• osaleda projektis „Valga-Valka kaksiklinna keskuse ühise puhkeala korrastamine ja arendamine” ning garanteerida
projekti tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2021–2022 omafi nantseering
kokku kuni 70 000 eurot;
• osaleda projektides „Muinsuskaitsealad
ajaloolistes linnakeskustes” ning garanteerida Valga Muusikakooli hoone ja
Valga linnas aadressil Kesk tn 19 asuva
hoone restaureerimise omafinantseering
Valga valla eelarvest aastatel 2021−2023
kogusummas 180 000 eurot;
• osaleda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta taotlusvoorus ja garanteerida rahaline panus riigi osalusega
võrdses summas, mis on Valga valla
maksimaalse panusena 33 246 eurot.

• Muuta Valga Vallavolikogu 26. aprilli
2019 määruse nr 82 „Toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad paragrahvi 2 punkti 1
ja sõnastada see järgmiselt: „1) üür kuni 3
eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus.
Muuta järgmisi Valga Vallavolikogu
otsuseid:
• 02.märtsi 2018 otsust nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine” järgmiselt: otsuse punkti 1.1 alapunkti 1.1.8
muudetakse ja määratakse uue esindajana planeeringute komisjoni Igor Jallai;
• 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud arengu- ja majanduskomisjoni koosseisus:
• ar vata komisjoni koosseisust välja
Madis Gross;
• kinnitada komisjoni liikmeks Alar Roop.
• Valga valla arengukava 2021−2035 eelnõu
suunatakse vallavolikogu detsembrikuu
istungi päevakorda.

Vallateede talihoolduse
piirkondlikud kontaktid
Valga linnas teostab talihooldust:
OÜ ROADWEST
Tel: 5357 2339
Vallateede talihooldus :
1. ÕRU
FIE Rein Rosenberg
tel: 508 3056
E-post: vastse.mustakese@gmail.com

6. KOOBASSAARE- REBASEMÕISA
Alakonnu Talu
tel: 528 3135
7. KAAGJÄRVE- RAAVITSA
RATSIMÄE OÜ
tel: 522 544
8. RIISALI
OÜ ROADWEST
tel: 5357 2339

2. SOORU-JAANIKESE-PAJU
OÜ EDMEST EDM
tel: 5668 7344, 5626 5043
3. T SI RGU L I I NA , L A AT R E , I IGA S TE-MUHKVA, VILASKI
Männimetsa Talu OÜ
tel: 5562 6130
4. TAGULA- KORIJÄRVE
Eestimaa Lihaveis OÜ
tel: 522 5863
5. LÜLLEMÄE, LÜLLEMÄE KERGLIIKLUSTEE, KARULA
AS Valmap Grupp
tel: 511 9083

9. TAHEVA
Tulundusühistu Hargla Seemneühistu
tel: 509 8847
E-post: harglaseemneuhistu@mail.ee
Õru piirkond
Küsimuste ja probleemide korral pöörduda:
Õru piirkonnas hooldusspetsialist
Andres Saarep: Telefon: 513 7845;
Tõlliste piirkonnas hooldusspetsialist
Siim Kattai: Telefon: 5306 8933;
Karula ja Taheva piirkonnas hooldusspetsialist Margus Viks: Telefon: 5388 3601.

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
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Jõuluaeg Valgamaa kirikutes

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

LAEN PANDI VASTU!
Pantvarade müük!
Kodutehnika
ja kulla ost-müük.
Valga Pandimaja,
Puiestee 2,
5052202,
valga@incassor24.ee

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

Hargla kirik
24. detsember kell 17.00 jõuluõhtu
sõnajumalateenistus
24. detsember kell 23.30 jõuluöö vigiilia
25. detsember kell 14.30 jõulupüha
jumalateenistus armulauaga
26. detsember kell 14.30 teine jõulupüha (tehvanipäeva) palvus
31. detsember kell 17.00 sõnajumalateenistus
31. detsember kell 23.30 uusaastaöö
vigiilia
Helme kirik
24. detsember kell 16.00 ja 17.00 jõuluõhtu jumalateenistused, kestusega
pool tundi korraga
25. detsember kell 11.00 jõulupüha
jumalateenistus armulauaga
31. detsember kell 16.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
Karula Maarja kirik
24. detsember kell 17.00 valgusteenistus küünaldega õues kiriku ees
pargis

25. detsember kell 11.00 I jõulupüha
armulauaga jumalateenistus
31. detsember kell 17.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Sangaste Andrease kirik
24. detsember kell 16.00 jõuluõhtu
jumalateenistus
25. detsember kell 12.00 esimene
jõulupüha jumalateenistus
26. detsember kell 12.00 teine jõulupüha jumalateenistus
31. detsember kell 16.00 vana-aasta
jumalateenistus
Laatre Laurentsiuse kirik
24. detsember kell 14.00 jõuluõhtu
jumalateenistus
31. detsember kell 14.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
Otepää Maarja kirik
24. detsember kell 17.00 jõuluõhtu
jumalateenistus
25. detsember kell 11.00 jumalateenistus
31. detsember kell 17.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus

Riidaja kirik-kabel
25.detsember kell 13.00 jõulujumalateenistus
Taagepera Jaani kirik
24. detsember kell 13.00 ja 14.00 jõuluõhtu jumalateenistused kestusega
pool tundi korraga
Valga Jaani kirik
24. detsember kell 14.00 jõuluõhtu
liturgiline jumalateenistus
24. detsember kell 16.00 jõuluõhtu
liturgiline jumalateenistus
25. detsember kell 12.00 jõulupüha
jumalateenistus ja leeripüha armulauaga, laulab Valga Kammerkoor
31. detsember kell 16.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
Palume järgida ohtusunõudeid:
kanda maski, desinfitseerida käsi,
hoida distantsi, hajutada jumalateenistustel osavõttu, kindlasti püsida
oma istekohal, vajadusel kõige esimeses pingis.

Valga Vallavalitsus võtab vastu
etteregistreerimise alusel

Viimase hetke kingiideed
või vahva uusaasta üllatus!
149.00
00
0€
179.00 €
Akuoksasaag GTA 26
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Soovides järgida vabariigi valitsuse poolt kinnitatud koroonaviiruse vastaseid meetmeid, võtab
Valga Vallavalitsus alates kolmapäevast, 25. novembrist kodanikke
vastu etteregistreerimisel. Töökorralduse muudatus puudutab
vastuvõtte aadressidel Puiestee 8
(vallavalitsuse hoone), Kungla tn
12 (sotsiaaltöö teenistus) ja Jaama
pst 12 (vallahooldus) Valga linnas
ning maapiirkondades asuvais teeninduskeskustes.
Palume enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda vallavalitsuse ametnike ja sotsiaaltöötajate poole helistades või
elek t rooni lisi
kanaleid kasutades. Vast uKÜTTEKOLDED ja
võtule palume
KORSTNAD KORDA!
tulla vastuvõtuaegadel ja
Tellige varakult
selles eelnevalt
kütteseadmete
kokku leppides.
Kohtu misele
puhastus

tulles palume kanda maski, mille
saab vajadusel kohapeal.
Avaldusi ja muid dokumente
saab esitada tavaposti ja e-posti
aadressile valga@valga.ee, avalduste blanketid on leitavad Valga
valla kodulehelt. Kodulehel on ka
e-taotluskeskkond, kuhu id-kaardiga sisse logides saab vajalikke
toiminguid teha.
Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha ka elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/
Ametnike konta ktid va lla
kodulehel https://www.valga.ee/
kontaktid
Lisainfot saab vallavalitsuse
üldtelefonilt +372 766 9900.
Va lga va l lava litsus paneb
kõigile inimestele südamele, et
rahvarohketes kohtades kantaks maski ja hoitaks distantsi.
Kui tunnete end haigena, püsige
kodus ning võtke ühendust oma
perearstiga.

ja remonttööd!

149.00 €
Valga Tuletõrjeühing

Muru- ja hekikäärid HSA 26

SAAG24 SOOVIB OMA KLIENTIDELE
IMELISI PÜHI JA TEGUDEROHKET
UUT AASTAT!
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• 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

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!
VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee
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Valgamaa Kutseõppekeskus alustab talvise vastuvõtuga
Talvine vastuvõtt toimub ajavahemikul 04.01-31.01.2021 infosüsteemis http://sais.ee

Õppima on võimalik asuda järgmistele erialadele:
Puidupingioperaator,

Hooldustöötaja,

Pehme mööbli valmistaja,

õpe 1 aasta, töökohapõhine õpe.
NB! vajalik erialal töötamine. Õppekoht: Valgamaa Kutseõppekeskus. Õpe lõpeb kutsekvaliﬁkatsioonieksami
sooritamisega, puidupingioperaator, tase3

õpe 2 aastat, koolipõhine õpe.
Õppekoht: Valgamaa Kutseõppekeskus. Õpe iga nädal
üks päev reedeti. Õpe lõpeb kutsekvaliﬁkatsioonieksami
sooritamisega, hooldustöötaja, tase 4.

õpe 1 aasta, mittestatsionaarne õpe, mis toimub sessioonidena. Õppekoht: Valgamaa Kutseõppekeskus, õpe
toimub iga nädal R 16:30-20:30 ja L 10:00-15:00.

Sõidukite pindade hooldaja
ja rehvitehnik,

Kokk,

õpe 1 aasta.
NB! Uuenenud õppekava. Õpe toimub iga päev. Õpe lõpeb
kutsekvaliﬁ katsioonieksami sooritamisega, sõidukite
pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3

8 Valga Teataja

Lisainfo:
https://www.vkok.ee/et/uudised/talvine-vastuvott

õpe 2 aastat, koolipõhine õpe.
Õppekoht: Valgamaa Kutseõppekeskus. Õpe toimub sessioonidena: R 14:00-20:30, L 10:10-18:50, P 10:10-15:30.
Sessioonid 12.02-14.02, 05.03-07.03, 19.03-21.03, 26.0328.03, 09.04-11.04, 23.04-25.04, 14.05-16.05, 28.0530.05, 11.06-13.06. Õpe lõpeb kutsekvaliﬁkatsioonieksami sooritamisega, kokk, tase 4
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