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Kohvikutepäev meelitas inimesed
kodudest välja
8. augustil avas Valga-Valka juubelihõngulisel kohvikutepäeval kaheksateist eriilmelist ja
põnevat ühepäevakohvikut oma uksed. Kohvikuid jagus ka väljapoole linnaruumi: Tambresse, Jaanikesse ja Harglasse. Ilm oli imeilus
ja päev kujunes meeleolukaks.
Tänavusel kohvikutepäeval üritati ühiselt
jätta veelgi väiksemat ökoloogilist jalajälge.
Korraldaja kutsus üles külastama kohvikuid
mitte autoga sõites, vaid tegema seda pigem
jalgrattal ja jalgsi või kasutades ühistransporti. Samuti kõlas üleskutse loobuda plastikust joogikõrtest ja kohvikukülastajail soovitati võtta ühes oma tass.
Kohvikupäeval mõeldi ka heategevusele:
sai anda panuse selleks, et vajalikku ravi
ja tugiteenuseid võimaldavad pardiralli.ee
vannipardid saaksid ka sel aastal vapralt
võidu ujuda. Vastutasuks kostitasid mitmed
kohv i kud pardinumbri ettenäita misel
kosutava joogiga. Lisaks sai hääletada
lemmikkohviku poolt ja osaleda jalgrattamängus.
Valga-Valka kohvikutepäeva korraldaja
Kristi Põldvee peab tänavust ettevõtmist
hästi kordaläinuks ja erilise väega päevaks.
Kristi soovib selle eest tänada nii kohvikupidajaid kui -külastajaid, sponsoreid
Pakendikeskust, kaupluseid Selver, Maraton
Spordikaubad ja Mego ning rattarendi eest
Valga Külastuskeskust ja Valka Kihelkonna
turismi- ja infobürood. Lisaks veel paljusid teisi, kes nõu ja jõuga toreda sündmuse
õnnestumisele kaasa aitasid.
Kohtumiseni kuuendal kohvikutepäeval!
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1. Kase kodukohviku
menüü oli rikkalik
2. Valga Kutseõppeõppekeskuse kohvik Paradoksaalne Anomaalia kostitas
külalist katuseterrassil.
3. Valga Avatud Noortekeskuse kohvikus
VANKER võis
end vabalt tunda
4. Kiriku teemaja kohvikus olid pakkumisel
toidud slaavi köögist
5. Valga Põhikooli kohvikust sai osta ka käsitööd
Fotod erakogu

Valga vallavalitsus ei impordi romasid
Kohe alguses tuleb rõhutada, et Valga vallavalitsusel pole vähimatki kavatsust inimeste,
sealhulgas romade «ümberasustamisele» mingil moel kaasa aidata. Igasugused sellekohased
kuulujutud, et vallavalitsus toob inimesi Valka
sisse, on alusetud. Sellises tegevuses puudub
valla majanduslikust seisukohast igasugune
loogika, sest tegemist on eelarve täiendava
koormamisega. Arusaadavalt ei ole vald huvitatud üksnes sotsiaalsest abist elatuvate isikute
arvu suurendamisest. Siinkohal käib jutt neist,
kes kasutavad süsteemi teadlikult ära, soovimata ise tegelikult enda olukorda parandada.
Ainuüksi toetustest elatuvad inimesed koormavad kogu sotsiaalsfääri, mitte üksnes valla
oma, vaid ka riiklikku sotsiaalsüsteemi.
Kui aga rääkida piirilinnas elavatest mustlastest ehk romadest laiemalt, siis probleemide
ületamise võti on usalduse leidmine ja tugi hariduse omandamisel. Selle nimel on tööle asunud
tugiisikud, kelle ülesanne on aidata romadel
kohaneda eestikeelse kultuuriruumiga.
Valga linn on läbi aegade olnud paljurahvuseline ja valla rahvuslik koosseis on mitmekesine tänaselgi päeval. Rahvastikuregistri
andmetel elas eelmisel aastal Valga vallas eestlasi 56 protsenti, teiste rahvuste esindajatest oli
enim venelasi. Neile järgnesid lätlased, ukrainlased, mustlased ehk romad (210 inimest) ja
seejärel teised rahvused.
Romade rahvusgruppi võib rahvusgrupina
pidada suhteliselt väikeseks ja suletuks, mis
on tõenäoliselt üks põhjuseid, mispärast ei ole
siiani kuigi edukalt kulgenud nende lõimumine Eesti ühiskonda. Näiteks on aastaid käinud kultuuriministeeriumis arutelud romadele
senisest pikema haridustee tagamise ja eraldi
päevakeskuse rajamise asjus.
Eelmisel aastal külastasid Valga vallavalitsust
kultuuri- ning haridus- ja teadusministeeriumi
esindajad. Valdkondade ekspertide nõupidamisel tõdeti, et probleemide ületamise võti on usalduse leidmine ja tugi hariduse omandamisel.
Teadaolevalt on romad ise avaldanud pikemat aega huvi enda huvikeskuse loomise vastu
Valga linna. See oleks vajalik selleks, et siinne
küllaltki arvukas kogukond – suhtena rahvaarvu asub suurim Eesti romade kogukond

Asevallavanem Mati Kikkas

just Valgas – saaks kultuurselt koos käia ja
lapsed kasulikku huvitegevust arendada. Päevakeskuse loomine on aga ilmselt takerdunud
selle taha, et pole leitud organisatsiooni, kes
keskust vedama hakkaks ja selle eest vastutaks.
Kuigi keskust pole siiani, annavad viimase
aja arengusuunad lootust teretulnud muutustele.
Juunis alustasid tööd kohaliku roma kogukonna
mentorid, kes kuuluvad Integratsiooni Sihtasutuse koosseisu – nende tegevust rahastatakse riigieelarvest. Mentorid teevad tihedat koostööd
Valga vallavalitsuse ja valla haridusasutustega.
Tugiisikute sihtrühmad on romade pered, kelle
registreeritud elukoht asub Valga vallas: eelkõige
naised ja lapsed ning noored, kes vajavad tuge
koolikohustuse täitmiseks.
Ühe romade mentori Oleg Artemchuki
sõnul tegeletakse praegu integratsiooniprogrammi koostamisega ja vallas elavate romade
tegeliku arvu väljaselgitamisega. Otsitakse
kohta pühapäevakooli asutamiseks, kus
romade kultuuri arendamise kõrval oleks

Õnnitleme augustikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
96. sünnipäev
Sale-Melanie Jeret
90. sünnipäev
Olimpiada Tootsi
Rein Rüütel
Nikolai Kaur
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85. sünnipäev
Sergey Ilyukhin
Hilja Tsimmer
Laine Aas
Ilme Reiljan
Niina Sõrmus
Nikolay Kulikov
Eda-Liis Helbrod
Tamara Oherjus
Alto Koval

80. sünnipäev
Anna Šustrova
Eha Viidu
Luule Suhhinina
Valentina Kudashkina
Tõnu Tomp
Tamara Kashper
Elli Laak
Jaak Väin
Metta Andrejeva
Väino Kuhi
Helmi Laidna

peamine rõhk eesti keelel ja kultuuril – selleks,
et edasine eelistus oleks eestikeelsel kooliharidusel. Mentor on varem märkinud, et romade
tööpuuduses mängivat olulist rolli ka stereotüüp nende autu käitumise kohta. Olukorra
parandamiseks tuleb suhelda tööandjatega
ning abistada romasid paberimajandusega.
Ka Valga valla sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre möönis raadio Ruut FMi «Valgalase pooltunnis» 1. juulil, et romade hulga
kohta omavalitsuses on esitatud erinevaid
arve, kuna enamikus ametlikes dokumentides rahvust märgitud ei ole, kirjas on üksnes
kodakondsus. Mentorid, kelle tööülesanne on
kaasa aidata romade integratsioonile, saavad
valda abistada ka infoga, mida registritest on
raske leida.
Selleks, et romasid õiglaselt kohelda ja paremale lõimumisele suunata – eesmärgiga abistada peresid laste koolitamisel –, oleks tarvis
üksteisest paremini aru saada. Kiireid tulemusi
ei maksa aga oodata, nagu ka Kõre on tõdenud.

Esmane eesmärk on naiste ja laste kaudu jõuda
peredeni ja teiste riikide eeskujul romasid üldhariduslikult edasi «nihutada».
Teatavasti on Valga vallas elavad romad nii
eesti, läti, vene kui ka inglise keele taustaga,
mis ei tee mainitud plaanide elluviimist lihtsamaks. Seejuures on vallavalitsus teadlik, et
vallas on viimasel ajal täheldatud mõningate
kinnisvaraomanike ebasoovitavat tegevust.
Mujalt saabunud üürnike, sealhulgas romade
suhtes on kasusaamise eesmärgil toimitud ebaausalt, sõlmides eksitavaid üürilepinguid, mis
põhjustanud küsitavusi elukohaandmetes.
Euroopa Liidus kehtib kodanike vaba
liikumine. Inimesed on vabad elukohta
vahetama ning üürileandjatega kokkuleppeid sõlmima – sellesse ei saa vallavalitsus
kuidagi sekkuda. Samuti on Brexiti järel ja
seoses sotsiaalseadusandluse muudatustega
Ühendkuningriigis märgata aktiivsemat inimeste, sealhulgas romade liikumist pea kogu
Euroopas. Eesti Vabariik ja Valga vald ei ole
mingi erand. Kuid Valga vallavalitsusel pole
vähimatki kavatsust inimeste, sealhulgas
romade «ümberasustamisele» mingil moel
kaasa aidata.
Sotsiaaltoetusi on mitmesuguseid ja nii
mõnigi perekond võib teatud perioodil abi
vajada. Vallavalitsus juhindub sotsiaaltoetuste
jagamisel edaspidigi kindlatest tingimustest ja
õhutab taotlejaid eelkõige isiklikule aktiivsusele ning tööotsingutele.
Vald on huvitatud hästi toimetulevatest ja
ühiskonda lõimitud inimestest, sõltumata nende
rahvusest ja emakeelest. Valla piirid on avatud,
kuid vallavalitsus ei ole praegu ega tulevikus
vähimalgi määral seotud mistahes rahvusest
inimeste «sissetoomisega». Küll aga tervitame
sellist uut tööjõudu, kes soovib panustada valla
arengusse ja ühiskondlikku ellu.

Mati Kikkas
Valga asevallavanem

Algtekst ilmunud Lõuna-Eesti
Postimehes 27. juulil 2020

Valga Haigla
hoolekandeosakond
piirab külastusi!
Seoses koroonaviiruse COVID-19 võimaliku levikuga on AS Valga Haigla eri- ja
üldhoolekandeosakonnas alates 08.augustist 2020 kehtestatud klientide külastamise
piirang. Kui kliendi külastamine on vältimatu, annab sellest lähisugulasele teada
osakonna hooldusõde.
Klientidele on lubatud pakkide toomine
tööpäevadel haigla valvelauda varustatult
kliendi- ja osakonna nimega. Toiduainetest on lubatud tuua pikema säilivusajaga
sööke ja jooke.
AS Valga Haigla palub mõistvat suhtumist
ning soovib head tervist teile kõigile!

Ajalehte Valga Teataja annab välja
Valga Vallavalitsus
E-post: teataja@valga.ee
Reklaam: 5373 6992
Toimetus: 766 9902 või 5307 4109
Teostus: OÜ Kuldne Lammas
Trükk: AS Kroonpress
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Tsirguliina Kooli
direktorina
alustas tööd Aive
Aru-Raidsalu
Alates 1. augustist on Tsirguliina Kooli
direktorina ametis Aive Aru-Raidsalu. Ta on
haridusteaduste magister, lõpetanud Tartu
Ülikoolis kasvatusteaduste eriala cum laude,
lisaerialaks sotsiaalpedagoogika, varasemalt
on ta omandanud TÜ Pärnu Kolledžis rakenduskõrghariduse sotsiaaltöö korralduse erialal.
Aive Aru-Raidsalu on alates 2015. aastast
tulemuslikult töötanud Valga Põhikooli õppejuhina, tegeledes vanema kooliastme ja kooli
arendustööga. Varasemalt on Aive Aru-Raidsalu
pidanud sotsiaalpedagoogi ametit Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametis (2009-2014).
Avaliku konkursi võitnud Aru-Raidsalu
peab väga oluliseks oma kogemust Valga
Põhikooli õppejuhina ja osalemist kooli arendustöös, õpetajate õpikogukondade töö koordineerimist, erinevate projektide algatamist,
samuti on talle palju juurde andnud õppejuhtide arenguprogrammi läbimine ja käimasolev

koolijuhtide järelkasvuprogramm.
„Eelkõige näen Tsirguliina Kooli õppijate
arengut toetava väärtuspõhise ja õppijakeskse
kogukonnakoolina,“ ütles Aive Aru-Raidsalu.
„Tsirguliina uue koolijuhi suureks väljakutseks
saab põhikooli ja lasteaia ühendamine. Usun,
et muutuste eduka elluviimise võti peitub inimeste sisulises kaasamises ja aruteludes, ühtses
meie-tundes. Soovin direktorina igati panustada Tsirguliina kui väärtuspõhise kogukonnakooli arengusse,“ kinnitas uus direktor.
Aive Aru-Raidsalu on pärit Pärnumaalt, elanud Valgas viimased 14 aastat, kolme lapse ema.
Pikaaegse ja teeneka Tsirguliina kooli direktori Heikki Järliku viimane tööpäev oli 31. juulil 2020.

Aive Aru-Raidsalu. Foto: Kairi Naha

Vastuvõtt Valga Muusikakooli
Valga Muusikakooli võetakse vabadele kohtadele vastu lapsi, noori ja täiskasvanuid.
Õppida on võimalik põhi-, eel- või vabaõppes. Sobiva õppimisvõimaluse valimisel
arvestatakse sisseastujate vanust, musikaalsuskatsete tulemusi, lapse ja lapsevanema
soove ning kooli võimalusi.

EELÕPE
• Õppima oodatakse 5-7aastaseid
muusikahuvilisi lapsi;
• nädala tunnikoormus: 1x rühmatund ja
1x pillitund
(sõltuvalt vanusest ja võimalustest);
• õppetasu 10-12 € kuus.
• Õppima võetakse sisseastumiskatseteta,
avaldusi saab esitada kodulehel oleva
avalduse vormil.
PÕHIÕPE
• Vastuvõtu aluseks on sisseastumiskatsed,
mis koosnevad musikaalsuskatsest ja
vestlusest lapse ja lapsevanemaga.
• Õppima oodatakse muusikahuvilisi
kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast;
• nominaalne õppeaeg 7 aastat;
• nädala tunnikoormus I klassis: 2x
pillitund ja 2x solfedžotund, järgnevatel
aastatel tunnikoormus suureneb;
• õppetasu 15 € kuus.
Musikaalsuskatsel tuleb:
• esitada salmijagu
vabalt valitud tuttavast laulust;
• plaksutada järele
õpetaja poolt esitatud rütmi;
• laulda järele õpetaja poolt klaveril
ettemängitud helisid;
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Eelteade:
Sotsiaaltöö
teenistus kolib
uuele aadressile
Priimetsa kooli
õppeaasta
algab endises
koolihoones

Valga vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse spetsialistid alustavad septembrikuus kodanike vastuvõttu uuel aadressil, Kungla tn 12, Perekeskuse Kurepesa
hoones selleks kohandatud ruumides.
Täpsem teave vastuvõtuaegade ja korra
kohta ilmub Valga valla kodulehel lähiajal.
Lisainfot saab Valga vallavalitsuse üldtelefonilt: 766 9900.

• laulda järele õpetaja poolt klaveril
ettemängitud meloodiat.
Sisseastumisavalduste vastuvõtt põhiõppesse
toimub kodulehel oleva avalduse vormil.
Täiendav vastuvõtt toimub 24. augustil
2020 kella 12-18. Katsetele saab registeerida
tööpäeviti kella 9-13ni telefonil 76 79615.
VABAÕPE, VABAÕPPE STUUDIO,
TÄISKASVANUÕPE
• õppima oodatakse muusikahuvilisi noori
ja täiskasvanuid;
• nädala tunnikoormus: 1x individuaaltund
või/ja rühmatund;
• vabaõppesse võetakse õpilasi vastu vabade
kohtade olemasolul, vestluse põhjal;
• õppetasu 15 € kuus, täiskasvanutel
25 € kuus;
• avaldusi saab esitada kodulehel oleva
avalduse vormil.
• Vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse
28. augustil 2020 kooli koduleheküljel.

Täiendav info õppimisvõimaluste
kohta on leitav kodulehelt
www.valgamuusikakool.ee

Valga Priimetsa Kool alustab esimesel septembril õppetööd küll endises koolimajas
J.Kuperjanovi tänaval, kuid sinna jäädakse
vaid lühikeseks ajaks - juba õppeaasta alguses
ootab ees kolimine uude, augusti lõpuosas valmivasse hoonesse Valga kesklinnas.
Lepingujärgselt lõppevad ehitustööd 20.
augustiks ja ehitusfi rma on andnud ka selge
sõnumi, et töödega ollakse suures plaanis
graafi kus. Samas on tulnud ehitajal lahendada
töö käigus ette tulnud väikeseid ootamatusi
ning osalt selle tõttu tuleb peale tähtaega
tegelda veel mõningate vaegtöödega. Peale
hoone üleandmist saab alustada ruumide
sisustamisega. Kokkuleppel tarnijaga toimub
uue mööbli paigaldamine kooliruumidesse
24.-28. augustini. Kuna peale seda tähtaega
jääb ajavahemik 1. septembrini liialt lühikeseks, et teha muid vajalikke ettevalmistusi,
on vallavalitsus koos kooliperega otsustanud:
kõigi jaoks on pingevabam võtta kooliaasta
vastu vanas tuttavas hoones.
Koolielu alguse korralduse ja uude hoonesse
kolimisega seonduvat teavet saavad lapsevanemad, õpilased ja õpetajad kooli kodulehe ning
e-kooli kaudu. Kogu info saab jooksvalt olema
ka Valga valla kodulehel. Septembris peetaks

uue maja avamispidu, kuhu on oodatud ka
vallaelanikud, kes soovivad uute, kaasaegsete
õpperuumidega tutvuda. Valga vallavalitsus
loodab, et peatne rõõm uuest, kenast koolimajast korvab selle ootamise kuhjaga.Valga
vallavalitsus vabandab

Eelmise aasta lõpus alustati Valga Priimetsa kooli tarbeks Vabaduse 13 asuva
hoone renoveerimist. Ehitustööde käigus
on see kokku ehitatud naabruses asuva
majaga, kuhu tulevad klassiruumid ning
toad kooli juhtkonnale ja õpetajatele.
Projekti eelarve on – koos vallavalitsuse omaosalusega - 3 924 700 eurot ja
seda rahastatakse Innove poolt Euroopa
Regionaalarengu Fondi kaudu, restaureerimistööde eest vastutab ehitusfirma Rennes OÜ. Projekti tulemusel on valmimas
renoveeritud koolihoone, mis vastab nüüdisaegse õpikeskkonna nõudmistele.

Valga Teataja

200 elanikuga Hargla
võttis vastu 2000 öölaadalist
August algas seekord Harglas teisiti. Võimsamalt, tulederohkelt, külalislahkelt. Männimetsa
alla seatud peosaal helendas kutsuvalt kaugele.
Hõrgud toidulõhnad tõusid juba hommikust
saati taeva poole. Osavate näppude kätetööd
pakiti paljudes kodudes ja töökodades päevi
hoolikalt kokku, et just Harglas armastusega
loodule koht leida. Juuli lõpust väsimatult harjutanud ritsikad olid oma parimas vormis ning
viiuldasid väsimatult. Mustikameri metsa all
peibutas kutsuvalt maitsjaid. Ja end ümmarguseks söönud kuldne kuu vaatas kõrgustest hämmeldunud pilguga seda Eestimaa suveöö imet.
Augustisse jõudmiseks tuli alustada eelmise
aasta augustis, mil Kotuse koostöövõrgustik esimese toimunud öölaada kokku võttis.
Olime tookordki hästi hakkama saanud. Oli
olnud uskumatult suur rõõm kohtuda 800 inimesega. Oli kohti, mida tahtsime paremini. Oli
üksmeelne otsus – öölaat tuleb kindlasti veel!
Algas töö. Meeskond, kelleta öölaata lihtsalt ei oleks, paisus nagu värske pärmitainas
soojas Hargla kogukonnaköögis. Juba üle 70
käte-, jala-, silma- ja kõrvapaari olid kohal. Kes
füüsiliselt, kes virtuaalselt, kes jõu, kes nõuga,
kes kogemuse, kes uuendustega. Kokku said
visionäärid, meistrimehed, loomehinged, töömesilased, paberimäärijad. Komplekt töötas
ja jooksis ajaga võidu. Ettevalmistus keerles
muuhulgas elektriamprite ja tuhandete lambipirnide, kauplejate pealetungi, raketiteadusena
tunduva parkimiskorralduse ja valgete lillesülemite ümber. Kodudest kanti kokku muuhulgas heledad kardinad ja võimsad liiliad, juhtmed ja nöörid, vaasid ja unenäopüüdjadki.
Kiirustasid kõik, kuid ikka tundus mõni tund
puudu jäävat. Ööl enne öölaata käis laadaplatsil
juba öötöö. Mõned enam koju ei jõudnudki.
Aga siis veel ei oldud väsinud.
Tähtsal õhtul olime juba hommikust saati
kohal. Kes maanteel liiklust suunamas, kes laadaplatsil vägesid juhtimas. Uhked oma kodukülade ja meeskonnavaimu üle. Sest Kotuse
koostöövõrgustik tõestas ennast jälle, andis
kinnitust, et maakohas töötab vaid ühistöö
valem. Et kõik on võimalik, kui uskuda, julgeda, tahta ja pühenduda.
Tänavu teadsime, et külalisi tuleb palju. Aga
tuli siiski veelgi rohkem. Hargla ajalooliselt laadaplatsilt käis seekord juba läbi tuhandeid lahkeid
ja hoolivaid inimesi. Kokku said vanad tuttavad,
kohapeal saadi tuttavaks. Suussulavad hõrgutised, omalaadsed käsitöökaubad ning õpitoad
leidsid nautijad. Paljud letid said juba enne õhtu
lõppu lausa tühjaks. Ööpimedus lisas jaokaupa
maagiat ning Marek Sadama öökontsert kohalike
mändide all kõlas ka kogenud kõrvale ebamaiselt. Inimesed kuulasid ja aeg jäi justkui seisma.
Ning siis oli aeg minna. Kodudesse, lähemale
ja kaugemale, mõnel lausa tunde. Kes veel läbi
põikamas tuledeehtes Hargla kirikustki. Kotid
ja korvid head ning paremat täis, roosad floksipõõsad kaenla all. Mindi heade sõnadega. Lubati
järgmisel aastal jällegi tulla. Meie siin, imelises
Harglas, igatahes ootame teid, sest 2021. aasta
öölaat tuleb kindlalt!
Monika Rogenbaum
Fotod: Ülla Tamm
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Kotussõ uma
üülaat faktides:
• Toimus 01.08.2020 Vanal-Võrumaal,
praegusel Valgamaal Hargla külas.
• Osalejaid umbes 2300.
• Kauplejaid ja töötubade läbiviijaid 63.
• Öölaada korraldamist toetasid Taheva
Valla Külade Selts, kohaliku omaalgatuse programm, Valga vald, Valgamaa
Partnerluskogu ja PRIA LEADER-programmi kaudu.
• Korraldas Taheva Valla Külade Selts
koos Kotuse koostöövõrgustikuga.
• Öölaada korraldamisse panustas üle
70 vabatahtlikku. Täname ja kiidame!
Kiidame kogu südamest ja hingest!
• Rohkem infot ikka aadressilt www.
kotus.ee ja Kotuse Facebooki lehelt.
• Kotuse koostööpiirkond ühendab endas
Taheva, Mõniste ja Karula piirkonna
inimesi, ettevõtteid ja mittetulundusühendusi.

Fotod Ülla Tamm ja Lea Margus

Laatres tuleb taas linnalahing
Jalaväebrigaadi Scoutspataljon korraldab
Lõuna-Eestis linnalahingu õppuse Valge
Tellis, mille kestel viiakse ajavahemikus 31.
augustist kuni 4. septembrini Laatres tühjana seisvate hoonete piirkonnas läbi taktikaharjutus. Taktikaharjutuste läbiviimiseks
kasutatakse Laatres asuvat tühja farmihoonet ja viiekordset tühjana seisvat korterelamut aadressil Uus tn 4 ja see sisaldab endas
alljärgnevaid tegevusi:

• hoonestatud alal liikumine ja patrullimine;
• hoone/objekti hõivamine;
• hoone/objekti kaitse;
• kaitserutiinid.
Harjutuse käigus kasutatakse müra tekitavaid imitatsioonivahendeid, mis paratamatult tähendab, et Laatre piirkonna
elanikud peavad neil päevil arvestama tavapärasest suurema müratasemega objektide
juures ning objektide vahele jääval maa-alal.

Harjutuse aktiivne faas jääb ajavahemikku 08:0022:00. Öisel ajal ööbivad üksused objektidel.
Korraga tegutseb harjutusel kuni 100 inimest.
Üksused kasutavad liikumiseks soomukeid
PASI XA-188, veoautosid ja maastureid. Harjutuste ajal tagame kohalike elanike turvalisuse
ega takista liiklust avalikel teedel. Vabandame
võimalike ebamugavuste pärast.
Harjutuse kontaktisikuks on kapten Priit Lillemets, priit.lillemets@mil.ee, tel +372 511 2533.
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Eveli ja Kalmer Sarv:
lõigata saad just seda,
mida külvanud oled
Mõneti ootamatu on ehk võõral Valgast Tartu
poole sõites kohata Õruste külas teeservas väikest poodi ja kohvikut. Kenas punase katusega
majas asub külapood selle sõna otsesemas ja
paremas tähenduses ning kohvik on kujunenud
harjumuspäraseks lõunasöögikohaks paljudele
kohalikele, aga ka läbisõitjatele.
Siinkirjutaja on enam kui viis aastat tagasi
avatud kohviku kohta kuulnud vaid häid sõnu,
kuid sisse sai astutud alles hiljaaegu. Peab
märkima, et seda kohta kohvikuks nimetada
on üsna tagasihoidlik - teeline saab siit hoopis
enamat kui kohvi ja kohvikõrvase, sõbraliku
hinna eest pakutakse siin korralikku lõunat,
mis mitmekesisuselt ei jää maha mõne linnas
asuva toidukoha menüüst.
Tänavu täitub viies aasta, mil Eveli Sarv ettevõtte Eveliis asutaja ja osanikuna koos abikaasa
Kalmeriga kohviku avas. Õigupoolest tegutseb
TÜ Eveliis alates aastast 1997, mil toonases Õru
vallakeskuses asuvas kortermajas avati kauplus
Eveliis. Seejärel maapoodide avamise tuules
ka kauplus Priipalusse. 2001. aastal lisandus
kauplus Epre, millega ühe katuse all kohvik
paiknebki. Tänaseks on jäänud alles vaid maanteeäärne hubane kauplus-kohvik ja see on Õru
piirkonna rahvast vahvasti teeninud.
On paras julgustükk külas kohvikut
pidada …
… kuid mõte kohviku avamisest saatis Evelit
pikalt enne, kui õnnestus Leader-programmi
toel see unistus teostada. „2001. aastal ostsime
selle maja siin,“ sõnas Eveli Sarv. „Varasemalt
sõitsime mööda sellest kohast ja iga kord mõtlesin: küll on kole maja,“ rääkis naine tookord
õnnetus seisus olnud hoone minevikust. Maja
on siiski märkimisväärse ajalooga: see olla praeguste omanike sõnul nii omaaegne koolimaja kui
ka sovhoosikontor. Ühel hetkel tekkis võimalus
ja sündis otsus maja ära osta ning jõudumööda
hakati otsast renoveerima. Kusjuures kohvikuruumide sisekujundus on abikaasade oma idee
ja teostus – kasutatud on puitu, endisaegset
punast tellist ja üldse kõike, mida oli võimalik ja
mõistlik ehitusel ära kasutada, seda kõike maitsekalt kokku seades. See lisabki kogu interjöörile
omanäolisust, kodusust ja hubasust lisab ruumi
ehitatud kamin. „Tegime nii, nagu välja kukkus,“
lisas Kalmer Sarv ja tõdes, et see oli huvitav aeg.
Aga välja kukkus hästi, tuleb mainida, ja ka Eveli
tunnistas, et abikaasale ei ole ükski töö võõras.
Kohvikupidamise idee juures aga oli peamine mõte, et kui teha söögikoht, siis ikka
selline, kust inimene toeka lõunasöögi saab.
Toiduvalmistamine on Evelil tema enda sõnul
juba geenides olemas - see tegevus on talle
meeldinud juba lapsest saati. Seega paneb ettevõtja igapäevaselt ka ise põlle ette ja potid tulele
ning väljakuulutatud lõunaks on valmis road
sööjaid ootamas.
Sööjaid jagub, nii omasid kui võõraid.
„Püsiklientidega on ikka nii, et kui pole ammu
näinud mõnda inimest, hakkad nagu muretsema kohe, et kas temaga on ikka kõik korras,“ muigab Eveli ja lisab, et pood ja kohvik
on ikka need kohad, kus kokku saadakse - ega
siin palju muid kohti polegi. „Ja tegelikult …
ka möödasõitjad on juba ammu nagu omad,“
märgib ta veel.
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Mitte ainult lõunalauda, ka väiksemad peod
ja perekondlikud sündmused – nii rõõmsamad
kui kurvemad - saab kohalik rahvas siin ära
pidada. Ruumi mahub korraga 25 inimest ja
kohviku juurde kuulub ka terrass, kus on võimalik ilusa ilma korral istuda. Ent ruumipuudus andis endast juba õige pea teravalt märku,
seega asuti hiljaaegu teisele korrusele välja ehitama suurt saali, kuhu võib mahutada olenevalt sündmusest koguni kuni 50 inimest. Seda
ruumi saab kasutada nii mõne pidulikuma
sündmuse tähistamiseks kui ka näiteks koolituste-koosolekute korraldamiseks.

Eveli ja Kalmer Sarv on ära teinud paljugi, et kodukandis oleks hea elada. Foto: Lea Margus.

Mitme ettevõtte töö
Kaupluse ja kohviku järele on Õru kandis
vajadus igal juhul olemas. „Ettevõtluse puhul
ongi see, et saad tegutseda ainult siis, kui sind
vajatakse - see on hea indikaator,“ märgib
Kalmer Sarv. Eveli lisas, et küllap on ka asukoht soodne, sest umbes pooled klientidest on
kohalikud inimesed, siiski mõjutab käivet ka
hooaeg: suvel on külastatavus suurem, talvel
tagasihoidlikum. Eks asukoha kasuks räägib
seegi, et lähim kauplus sel maanteelõigul asub
Valgas, kuhu on oma 20 kilomeetrit.
Väikese kaupluse ühe nurga sisustab postipunkt, mis tähendab, et siin pakutakse ka
mitmeid Omniva teenuseid sellest ajast alates,
kui postiettevõte oma kontorid maapiirkondades sulges. „Ei ole siin midagi rasket, nüüd
on kõik toimingud elektrooniliselt tehtavad,“
naerab Eveli küsimuse peale, kas postiteenus
mitte liiga keeruline ei ole. Ja lisab, et tegelikult
ongi neil mitme ettevõtte töö teha – võetakse
kaupluses ju ka taarat vastu. „Ei pea raskeks,
on kujunenud oma rütm ja kuigi kõrvalt võib
paista, et on keeruline, tuleb see kõik lennult,“
kinnitab naine veelkord.
Kuid need kohustused ei ole ju veel kõik: lisandub ahju kütmine, nõude pesemine, kauba tellimine, inventuuride tegemine, paberimajandus ja
tuhat muud pisiasja, mis ettevõtlusega paratamatult kaasnevad. Abikaasa Kalmer Sarv on loomulikult abiks, kus vähegi saab, vajadusel ka köögis.
„Kui Eveli tuli koroonaajal Egiptuse reisilt ja pidi
karantiini jääma, tuli minul olla kaks nädalat
kokk, abikokk ja kes kõik veel. Muidu oleks tulnud kohvik kinni panna. Aga saime hakkama!“
Kogukond annab asjale mõtte
„Kogukond ongi, mis paneb seda kõike
tegema,“ leiavad kaasad ja Eveli lisab, et ühiselt
jõulusid ja jaanipäevi pidades ollakse nagu üks
kokkuhoidev kogukond. „Vahel on nii, et majas
on pidu olnud ja kui koristama tuleme, siis on
abi pakutud: teie tegite pidu, meie aitame nüüd
koristada. See teeb südame nii soojaks.“
„Meil on siin toredad inimesed, juba nende
pärast teeme seda kõike siin. Ja see kaalubki
üles väsimuse või tagasilöögid. Inimestega hea
läbisaamise põhjuseks peavad Eveli ja Kalmer
motot: mida külvad seda lõikad. Ehk - võid
külvata seda, mida soovid, aga arvestada tuleb,
et koristusajal saad selle topelt tagasi. Ja siinkohal ei mõelda sugugi kasumit. „Siit ei tule
jõukust, seda ma võin küll öelda, see, mis siia
sisse on pandud …,“ lisab Kalmer Sarv ja Eveli
noogutab nõustuvalt.
Õru kohta on ikka minevikus räägitud, et

Muinastulede ööl süttivad Eestimaa randades tuhanded lõkked, et
luua üle riigi ühine tulekett. Kagu-Eesti kolme maakonna kõige suurem
muinastuli süttib Valgas Pedeli jõekäärus 29.augusti õhtul kell 20 õhtul.
Kontserdi annab Jaan Tätte. Kontsert on tasuline: pilet eelmüügist 5
eurot. Kuni 7aastastele (k.a) tasuta.

see on kõige väiksem ja vaesem vald. „Meie
ei ole nõus. Meil on siin väike kokkuhoidev
kogukond, siin on palju sellist, mida mujal ei
näe. Ja seda ei saa rahas mõõta. Seda on mitmeid kordi öelnud inimesed, kes esmakordselt
siiakanti sattunud,“ leiab Kalmer Sarv. Abikaa-

sade sõnul siinsed inimesed hoiavad oma kanti
ja ka üksteist. Ja vastu tullakse üksteisele meelsasti. „Lähen linna ja toongi selle koti turvast
või ravimi inimesele või võtan ta kaasteeliseks,“
sõnab Kalmer Sarv. Paistab, et see vist ongi see:
mida külvad …
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Kuidas metsas mitte hätta sattuda
Viimastel nädalatel on politsei teatel sagenenud teated metsa eksinud seenelistest ja marjulistest. Peamine murekoht – eriti eakamate
puhul- on, et kuigi telefon kaasas, ei osata seda
oma asukoha määramisel ja metsast väljapääsu
leidmisel kasutada.
Sageli ei ole eakamad nii nutiteadlikud kui
noored, oleks hea, kui noorem generatsioon näitab oma memmele või taadile kätte just nimelt
tema telefonis, kuidas metsa eksinuna oma asukohta määrata ja õige teeots leida. See võib ära
hoida sekeldused, suurema üleelamise ja koguni
päästa nende elu. Peamine on teadmine, et kui
mobiilne internet toimib, saab asukoha määramiseks kasutada erinevaid GPS-rakendusi. Kui
internetti pole, on võimalus kasutada telefonis
olevat kompassirakendust. Võõras kohas metsa
minnes võiks eelnevalt tutvuda piirkonna kaardiga. Kui aga eksinuna kuidagi õiget teed üles ei
leia, ei tasu pikalt abi kutsumisega oodata - mida
varem, seda parem.
Kindlam on, eriti just eakamate puhul, kui
metsa minnakse mitmekesi ja seal viibides
ollakse üksteise nägemis - ja kuuldekaugusel.
Samuti tuleks anda kodustele või tuttavatele
teada, millisesse metsa minnakse ja millal on
plaanis tagasi jõuda. Selga panna erksavärvilised riided.
Kuidas tegutseda, kui siiski leiad end
metsa eksinuna?
• Kõigepealt säilita rahu ja analüüsi olukorda.
Tuleb jõuda otsusele, kas teavitada ja jääda
abi ootama või püüda edasi liikudes iseseisvalt olukorrast välja tulla. Paigale tuleks
jääda kui:
• sa ei ole füüsiliselt heas vormis;
• on pime või kohe pimenemas;
• oled halvasti varustatud ning puudub

kogemus varustuseta metsas hakkama
saamiseks;
• oled vigastatud;
• oled väsinud;
• kui telefoni aku on tühjenemas, peaks kindlasti paigale jääma.
Kui otsustad paigale jääda:
1. Vali koht peatumiseks
Parim valik on koht mõnel lagendikul või
lagendiku äärel metsa servas. Lagendikul
on võimalik sind paremini märgata, kuid
puude all saad varju halva ilma eest. Parem
on peatuda mitte väga kaugel veekogust.
Parimaks peavarjuks on näiteks laiade
okstega vana kuusk.
2. Kutsu abi
Eksimise kahtluse korral ära viida aega
ja helista kohe numbril 112 ning kuula
päästeameti või politsei soovitusi. Hoia
mobiiltelefoni akut. Abi kutsudes on tähtis
iga väiksemgi detail. Seepärast jäta metsas
olles meelde olulisi märke ja tähiseid. Väldi
paanikat ja säilita rahu, siis suudad anda
otsijatele selgeid ja arusaadavaid juhiseid
oma asukohast. Kuula ümbruskonna hääli
– sõidukite müra, koduloomade hääled
võivad anda abi õige suuna kättesaamiseks.
3. Tee ennast nähtavaks
Arvesta, et kadunud inimest võidakse
otsida nii maad mööda kui ka õhust. Tee
võimalusel lõke (juhul, kui ei ole tuleohtlik periood). See on kasulik mitmel moel:
annab soojust, kuivatab märjad riided,
pimedas on lõkke valgus kaugele näha,
lõkkest tulev suits on nähtav päeval, lõke
annab turvatunnet ja vaigistab hirmu ning
hoiab eemale uudishimulikud metsloomad.
Ekseldes võid endast maapinnale või puude

külge märke jätta, see võib aidata otsijaid
kiiremini sinuni jõuda.
4. Kogu varusid
Varu endale vett, küttematerjali, võimalusel
midagi söödavat (marju, pähkleid, söödavaid
taimi), kuid vaid neid, mida kindlalt tunned.
Ära mine oma peatuskohast kaugele, hoia
sellega silmsidet. Ära kuluta asjatult energiat,
ära räägi ilma hädavajaduseta mobiiltelefoniga. Säilita rahu ja jää ootele.
Kui otsustad edasi liikuda:
1. Vali suund ja hoia seda
Liikudes ühes kindlas suunas jõuad ühel
või teisel ajal ikka asustatud punkti. Kui
sul on kompass (ka mobiilis), kasutage
seda ühte kindlasse ilmakaarde minekul.
Kui kompass puudub, on võimalik liikuda
Päikese, Kuu, tähtede, looduses leiduvate märkide jms järgi. Pea silmas märke
– metsasihid, kuivenduskraavid ja elektriliinid viivad alati kuhugi välja, jõgede
voolamise järgi saab suunda valida.
2. Väldi raskeid olukordi
Kui maastikul tuleb ette suurem raskesti
läbitav ala - soo või järv - peaksid valima
uue suuna. Tähtis on, et uus suund oleks
vana suunaga võimalikult samas ilmakaares.
Igal juhul, kui on võimalik jätkata liikumist
samas suunas, tuleb seda ka teha. Kui jõuad
iseseisvalt metsast välja, informeeri kindlasti
lähedasi, päästeametit või politseid.
3. Ära ülehinda oma võimeid.
Iga tunni möödudes tuleb 10 minutit
puhata. Rasketes oludes liikumisel peaks
arvestama vähemalt kolme liitri veega
ööpäevas. Kui päev on hämardumas ja
oled endisel tundmatus kohas, siis peaks
analüüsima olukorda ja mõtlema, kas ei

oleks õigem abi kutsuda. Kindlasti ei tohiks
jätkata liikumist pimedas, esmatähtis oleks
leida sobiv peatuspaik.
Politsei soovitab:
• Eksimise vältimiseks looduses või maastikul:
• Teavita alati lähedasi või naabreid, kuhu
plaanid minna ja millal tagasi tulla.
• Jäta koju nähtavasse kohta teade, kuhu
täpselt ja millal läksid.
• Riietu vastavalt ilmastikule ning kanna
võimalikult erksavärvilisi riideid.
• Võta kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning
pane see suletavasse taskusse või nööriga
kaela, kust see kaduma ei lähe. Hea oleks
võtta lisaks laetud akupank.
• Võta kaasa pisut söögi- ja joogitagavara
(vesi, kommid, küpsised).
• Võta kaasa taskulamp ja tikud.
• Kui kasutad ravimeid,
võta need kindlasti kaasa.
• Märgista võimalusel metsa sisenemise koht
mõne riideriba või lindiga.
Looduses eksides:
Kutsu abi hädaabinumbril 112. Abi kutsumiseks ei pea olema kõneaega – hädaabinumbrile helistamine on tasuta. Ära unusta ütlemast
oma nime ja ära katkesta kõnet enne, kui selleks luba antakse.
Kui telefon näitab, et levi ei ole, eemalda
telefonist SIM kaart. Sellisel juhul otsib telefon
lähimat kõneoperaatorit.
Kui olete väsinud või ei tunne ennast hästi,
ära liigu pikemalt ringi. Istu lagedamale alale,
siis on otsijatel sind kergem leida.
Lea Margus,
meediaspetsialist.

Lugeja küsib
Valga Säde pargi tiigi renoveerimine käib üle kivide ja kändude.
Miks see nii on ja mis saab edasi? Mis on tehtud ning missugusena
ja millal näete lõpptulemust?
Lugupidamisega
Valga linna kodanik
Helju Keskpalu
Vastab Urmas Möldre, vallavalitsuse
ehitus- ja planeerimisteenistuse
juhataja:
Säde pargi tiigi rekonstrueerimistööde teostamisel oli suve keskel seisak, kuna tellitud ehitusmaterjalid ei jõudnud õigeks ajaks kohale.
Viimastel nädalatel on töövõtja Nordpont OÜ
tegelenud puitterrassi rajamisega, mille valmimine oli planeeritud augusti teise nädala lõppu.
Samal ajal on ehitajaga räägitud üles kerkinud probleemist, mis seostub nii terrassi piirde
kui ligipääsuga terrassile. Nüüdseks juba valminud tööd sisaldusid konkreetses, ehitajaga
sõlmitud lepingus. Hankes ja ehitusprojektis ei
olnud ette nähtud lahendust piirdele ja ligipääsule, seega on nende puhul tegemist lisatööga,
mis nõuavad lisakulutusi.
Perspektiivis on kaalumisel juurdepääsu
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rajamine terrassile ja ka ohutust tagava piirde
paigaldamine, veekogus saab olema ka purskkaev sarnaselt varasemale. Nimetatud tööde
teostamiseks tuleb välja kuulutada uus hange
ning loodetavasti saavad need tehtud Säde pargi
rekonstrueerimise projekti terviklahenduse
teostamise käigus hiljemalt järgmisel aastal.
Äsjalõppenud tööde käigus puhastati tiigi
põhi, korrastati kaldad, ehitati terrass. Terrass
on ehitatud betoonkonstruktsioonile ja kaetud
siberi lehisega, mis on välitingimustes väga
vastupidav ja pikaealine puitmaterjal. Tööde
lõppedes taastatakse veetase tiigis.
Tööd tiigi korrastamisel on kestnud pikalt
ja vajavad veel lisainvesteeringuid, sellegipoolest on Valga inimestel võimalus suve lõpus
nautida paremat vaadet Säde pargi tiigi ääres.

Huvitegevuse mess tuleb taas!
Juba traditsiooniliselt toimub
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses septembris huvitegevuse
mess, kus tutvustatakse majas
toimetavaid huvitegevusringe.
Sel aastal toimub mess 15. septembril algusega kell 17.00.
Messile on oodatud ka kõik
kultuuri- ja spordi MTÜ-d ning seltsingud,
kes tegutsevad väljaspool kultuurikeskust.
Mess annab hea ülevaate nii lastele kui ka lap-

sevanematele vaba aja veetmise võimalustest
huvitegevuse valdkonnas. Kohapeal saab ka
juba ringidesse registreeruda.

Foto: Kuido Merits
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Vallavalitsuse veerg
Valga vallavalitsusel toimus 1. juulist
kuni 5. augustini üks korraline
istung. Olulisemad otsused olid:
• Eraldada toetust MTÜ-le Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus (registrikood
80224133) 820 eurot Leader projekti toetusmeetmest rahastatud projekti „Lüllemäe
madalseiklusrada” omafinantseeringu
katmiseks.
• Kinnitada ametisse alates 1. augustist 2020
Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Tsirguliina Kool direktoriks Aive Aru-Raidsalu.
Määrata:
• Sangaste metskond 37 maaüksuse (katastritunnus 82001:001:1721; pindala 275,88 ha;
100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Tõlliste küla, Sangaste metskond 37, 100% maatulundusmaa;
• Valga vald, Tõlliste küla, 23125 Tsirguliina-Mõneku tee, 100% transpordimaa.
• Sangaste metskond 18 maaüksuse (katastritunnus 82002:005:0133; pindala 15,36 ha;
100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Korijärve küla, Sangaste metskond 18, 100% maatulundusmaa;
• Valga vald, Korijärve küla, Sangaste metskond 86, 100% maatulundusmaa;
• Valga vald, Korijärve küla, 23219 Tsili-Matu
tee, 100% transpordimaa.
• Sangaste metskond 39 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1233; pindala 418,37 ha;
100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Õruste küla, Sangaste metskond
39, 100% maatulundusmaa;
• Valga vald, Õruste küla, Sangaste metskond
87, 100% maatulundusmaa;
• Valga vald, Õruste küla, 23123 Tõlliste-Uniküla-Õruste tee, 100% transpordimaa.
• Taheva metskond 8 maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0045; pindala 1901,92 ha;
100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Laanemetsa küla, Taheva metskond 8, 85% maatulundusmaa ja 15% kaitsealune maa;
• Valga vald, Tsirgumäe küla, Koiva-Mustjõe
maastikukaitseala 21, 80% kaitsealune maa
ja 20% maatulundusmaa;

• Valga vald, Tsirgumäe küla, Koiva-Mustjõe
maastikukaitseala 22, 95% kaitsealune maa
ja 5% maatulundusmaa;
• Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100%
transpordimaa;
• Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100%
transpordimaa;
• Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100%
transpordimaa.
• J.Kuperjanovi tn 57 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0920; pindala 2494 m2;
100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 57,
100% ärimaa;
• Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn
57a, 100% ärimaa.
• Männiku maaüksuse (katastritunnus
82002:001:0840; pindala 11,91 ha; 100%
maatulundusmaa) jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
• Valga vald, Väljaküla, Männiku, 100%
maatulundusmaa;
• Valga vald, Väljaküla, Pika, 100% maatulundusmaa.
• Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) tähtajatult ja tasuta
sundvalduse seadmiseks alljärgnevatele
kinnistutele:
• Petseri tn 4 (katastritunnus 85401:007:0060,
registriosa number 29940) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala
suurus on 44 m2;
• Pe t s er i t ä nav T1 ( k at a s t r it u n nu s
85401:007:0028, registriosa number
3753750) maakaabelliinide paigaldamiseks.
Sundvalduse ala suurus on 26 m2.
• Võ õr a nd a d a ot su s t u s kor r a s OÜ le
Metsaprojekt (registrikood 12749401)
ra iejäät med hinna ng u lises kog uses
239,588 m3 hinnaga 6 eurot/m3. Raiejäätmete võõrandamise enampakkumise
menetlus on loetud lõppenuks, kuna tähtajaks ei laekunud pakkumisi.
• Vabastada Valgamaa Lasterikaste Perede
Ühing Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest
makstavast summast 70 % ulatuses seoses
22.08.2020 toimuva tarkusepäeva ürituse
läbiviimisega.
• Rohkem infot Valga valla kodulehel.

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.

August 2020

2. augustil 2020 kohtusid kolme Baltimaa
palverändurid Valga ja Valka linnas ning
Läti Jaakobitee Ühingu eesvõtel avasid
Jaakobitee teeviida Läti-Eesti piiril. Kollane nool ja kammkarp tähistab Santiago
de Compostela palverännuteed. Jaakobitee
sümbol asetati ka Valga Jaani kiriku sissepääsu kõrvale seinale.
Palverännakud on viimasel ajal kogunud Euroopas suurt populaarsust, see ei
ole enam üksnes katoliku kiriku pärusmaa.
Rändurilt ei eeldata usklikkust ei Eesti või
Läti ega Hispaania palverännul, seda ei

puurvesi

ÕDE

suruta peale ka teel olles, ometi on palveränd paljusid puudutanud.
Palverändu soovitatakse stressis inimestele, kehakaalu alandajatele, probleemsete
noorte käitumise korrektsiooniks, abiellumiskavatsusega noortele, leinajatele, pikaajalistele töötutele uue lehekülje keeramiseks, lihtsalt aktiivseks puhkuseks jne.
Camino (tee hispaania keeles – toim.)
Läti tee Valgani tähendab, et Valga on hetkel
põhjapoolne tähistatud koht ehk teeots suures Camino võrgustikus, mille kaudu jõuab
Santiago de Compostelasse. Siiani on olnud
suund Hispaania poole ning väljakutse Eesti
poolele oleks Valga-Tartu-Tallinna tee.
Valga EELK Petri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi annab teada, et kui kedagi
Camino tee korraldamine Valgas huvitab või kõnetab, võtta ühendust meili teel
margussuvi@gmail.com Huvi korral leiab
lisainfot: http://camino.ee/.

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!
VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.

tite,
e,,
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

TNP Konsultatsioonid
OÜ otsib

Läti-Eesti piiril avati
Jaakobitee teeviit

Tel 50 45 215, 51 45 215,

Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!

info@est-land.ee
Taheva hooldekodusse
(erinevate
töökoormustega)
Kui Sul on avatud süda,
õe diplom ja isikliku auto
kasutamise võimalus,
helista 634 5177
või kirjuta tnpkonsult.
personal@gmail.com

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

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

Valga Teataja

Võsalõikur FS 91 4-MIX

399.00
469.00

Survepesur RE 109
+ veelter kauba peale

199.00
219.00

Pakkumised kehtivad kuni 30.09.2020
Küsi lisainfot meie esindustest!

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

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

HELISTA!

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

Laen pandi vastu!
Pantvarade müük!
Kodutehnika ja
kulla ost-müük.
Valga Pandimaja,
Puiestee 2,
5052202,
valga@incassor24.ee

