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Aasta ema on oma
lastele parimaks sõbraks
Maikuu teine pühapäev on alati
eriline päev. Traditsiooniliselt
kuulutatakse sel päeval välja ja
antakse üle aasta ema auväärne
tiitel. See aasta on erandlik ja
ka emadepäev tuli tänavu teisiti.
Ei olnud pidulikku vastuvõttu,
küll aga oli kuhjaga ehedaid
emotsioone. Aasta ema tiitel anti
üle südamlike õnnitlustega ja tuli
tiitli pälvijale täieliku üllatusena.

Ema suure algustähega
Anne ema Anu Taba on tütre kohta öelnud:
„Kohusetundlik, töökas, õpihimuline. Lõpetanud keskkooli, kutsekooli kiituskirjaga, nüüd
õpib ülikoolis ja saab sealt tugevate õpitulemuste eest stipendiumit. Kuigi ta sai noorelt
emaks, on ta laste kasvatamisega väga hästi
hakkama saanud, lapsed on viisakad ja korralikud ning väga tublid - see kõik on Anne ja
Argo töö.“ Anne ema on veendunud, et Anne
kohta polegi võimalik midagi halba öelda:
kõik, kes on Annega kokku puutunud, teavad,
kui hooliv ta on.
„Ta on ema suure algustähega,“ teab abikaasa Argo. „Ta saab hakkama kõigi raskustega, mis ta ellu tulevad, osates rõõmu tunda
ka väikestest asjadest,“ räägib Argo. Kuna
Argo on kaugsõiduautojuht, peab Anne tihti
igapäevaeluga üksi hakkama saama.
Rühmaõpetaja Ülle Keeni lasteaia Naerukrattide rühmast on Anne kohta öelnud,
et Anne on väga usaldusväärne, abivalmis ja
tasakaalukas. „Ta armastab oma tööd ja lapsi
ning lastele jagub tal turvatunnet, lohutust ja
kallistusi iga päev. Anne leiab alati iga lapse
jaoks aega.“

Anne Paidra on nelja lapse ema. Lapsi, kellele tal emalikku hoolt on jagunud, on aga
palju rohkem: Anne töötab lasteaias õpetajana, samaaegselt Tartu Ülikooli kolmandal
kursusel lasteaiaõpetajaks õppides.
Anne on olnud Argo Paidraga abielus 27
aastat ja nende neljast lapsest kolm on juba
täisealised: Beverley on lõpetanud Tallinna
Ülikooli laevajuhtimise erialal ning töötab
Kuivastu-Virtsu praamil, Brendon õpib Tallinna Ülikoolis kehakultuuri ning on kehalise kasvatuse õpetaja Valgamaa Kutseõppekeskuses, samuti on ta MTÜ Korvpalliklubi
Valgamaa asutaja ja treener, Beryt õpib Tartu
Ülikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajaks ning töötab korvpalli lauakohtunikuna. Pere noorim laps Brianna õpib Valga
Põhikooli 6. klassis, lisaks Valga Muusikakooli 5. klassis.
Emaga saab alati kõigest rääkida
Anne on terve elu pühendanud laste kasvatamisele, nüüd on tal lisaks omadele terve lasteaiarühma jagu lapsi Keeni lasteaias. Lapsevanemana annab Anne lähedaste sõnul endast
kõik, ja rohkemgi veel, tal on laste jaoks alati
aega. „Meie ema on meile nagu sõber, saame
temaga rääkida nii oma rõõmudest kui ka
probleemidest. Kui tal ongi väga raske, üritab
ta teha kõik endast oleneva, et meil hea oleks.
Me pole pidanud kunagi millestki puudust
tundma. Ta tõesti armastab meid väga-väga,
ja meie armastame teda,“ räägib tütar Beryt.
„Emaga saab nalja teha nii maailmas
toimuva, tema enda kui ka meie üle,“ kiitis
Brendon Anne huumorimeelt. „Tema jaoks
on kõik inimesed ilusad ja head ning emana
on ta väga kannatlik, empaatiline, lahke
ja mõistev. Ta annab inimestele palju uusi
võimalusi, isegi kui nad seda väärt ei ole.
Ta tahab alati kõigis head näha,“ mõtiskleb
Beverley. „Tänu emale on meie perekond
väga lähedane, teeme kõike koos ja see on
meie jaoks nii normaalne.“ Brianna lisab, et
ema suudab kõigis olukordades rahulikuks
jääda ja on suurepärane lohutaja.

Lastest peegelduv kodune toetus
Valga muusikakooli õpetaja Lenel Rand on
Brianna ja Beryti õpetajana Annega kokku
puutunud üle kümne aasta ning tema arvamus ongi suuresti kujunenud läbi oma õpilaste. „On teada-tuntud tõde, et lastelt peegeldub kodune kasvatus. Brianna ja Beryt
on õppuritena motiveeritud ja hoolsad, kogu
nende olekust on tunda kodust turvatunnet ja
toetavat perekonda.“ Perekonna lähedus paistab silma ka muusikakoolis: „Äärmiselt armas
on näha, kuidas lapsed üksteisest hoolivad ja
oma vanemaid hoiavad.“ Anne on silma jäänud ka oma mõnusa humoorika suhtumise
ja muheda, samas tasakaaluka olekuga: „Kui
on ka ette tulnud keerulisemaid olukordi, siis
Anne on alati osanud leida tasakaalukaid ja
arukaid lahendusi.“
Kuidas olla hea ema, selle kohta on Annel
endal üsna lihtne retsept välja pakkuda: tuleb
väiksena seada lastele kindlad raamid, kuid
need raamid peavad laste kasvades avarduma. „Ja kindlasti peab ema näitama lastele
oma armastust. Sõnades ja tegudes.“ Anne on
olnud 22 aastat oma elust kodune ema ja aasta
ema tiitel on talle suur ja oluline tunnustus.
Aasta ema soov emadepäevaks on, et emad
jagaksid oma lastele armastust, sest see on
kõige tähtsam.
Anne Paidra, Valga valla aasta ema 2020

Auväärne juubel
peeti pereringis
Õie Koonikul täitus kaunil õiteajal, 11. mail,
väärikas juubel – sada aastat. See on terve sajand
täisväärtuslikult elatud elu, millesse jagunud
helgeid, aga ka raskeid ja keerulisi aegu.
Juubilari ennast meil paraku silmast silma
näha ja õnnitleda ei õnnestunudki, sest kõrges
eas proua Õie veedab nüüdseks eluõhtut Tallinnas poja juures, järeltulevate põlvede seltsis. Juubeliõnnitlused Valga valla poolt jõuavad
sünnipäevalapseni siiski - kulleri vahendusel.
Nüüdseks juba auväärses eas proua Õie on
Valga lähedal Soorus elanud pea kolmveerandi
oma elust, enam kui 70 aastat. Pärit on ta aga
hoopis Hummuli kandist. Hea mäluga vanaproua mäletab minevikust ilusaid ja põnevaid,
aga ka raskemaid ja suisa koledaid aegu. Mälu
on proual poja sõnul koguni nii hea, et selgelt
on meeles nii nimed kui sündmused ja nende
toimumise ajad – lausa kuupäeva täpsusega. Ja
mälestusi heietada proua Õie armastab.
Ka kohaliku ajalehe veergudel on mitmelgi
korral Õie Kooniku väärtuslikke mälestusi
vahendatud. Nii on ta näiteks meenutanud lugusid nii Valga kreisihoones asunud postijaamast
kui ka hilisemaid sõjasündmusi. Näiteks lugu
sellest, kui Sooru silla alla pandud pomm eesmärgiga see õhku lasta. Aasta oli siis 1941. Sild jäänud
tookord terveks, kuid 44-ndal hävitati see siiski.
Meenutanud on Õie sedagi, kuidas perede
ja talude kaupa sai sõja jalust pakku mindud
ja mis ootas ees kodutalu juurde tagasipöördujaid. Kolhoosiajal töötas kange naine näiteks

30 aastat karjalaudas - raske töö ei olnud talle
võõras. „Olen eluaeg teinud rasket tööd, sellepärast nii kaua olengi elanud,“ arvas ta ise.
Kuid ega elu ainult raske olnud. Olid ajad, mil
Sooru kuulus 1. Mai kolhoosi alla, ja see oli
tuntud nii heade töötulemuste kui ka uhkete
pidude poolest …
Pealinnas asuvas kenas ja rahulikus Nõmme
kodus on nii seltsi kui kuulajaid, on ju Õie
Koonik täna nii ema, vanaema kui vanavanaema. „Meie katuse all elab koos neli põlvkonda:
kõige vanem saja-aastane, kõige noorem sai
ühekuuseks,“ seletas poeg Vello Koonik ja lisas,
et ema sai Soorust ära toodud jõulude paiku,
õnneks veel enne kurja viirusepuhangut. „Ema
on juba nii kõrges eas, ei tulnud üksi enam nii
hästi toime ja siin on ta hoitud.“ Tervis on sünnipäevalapsel siiski üsna hea – Õie ei vajavat
ühtki arstirohtu, kuid jalad ei ole enam kuigi
tugevad ja liikumine on veidi raske.
Suurt juubelit peetakse pereringis. Soovime
meiegi proua Õiele jõudu, tugevat tervist ja jätkuvalt rõõmsat meelt. Palju õnne juubilarile!

Õnnitleme maikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
100. SÜNNIPÄEV
Õie Koonik
98. SÜNNIPÄEV
Milda Ersto
97. sünnipäev
Aliise Leppik
96. sünnipäev
Eduard Tromp

90. sünnipäev
Astrid-Pauline Junkur
Nikolai Säde
Klavdia Podussova
Helgi Põdra
85. sünnipäev
Heldur Luts
Linda Kleimann-Leimann
Luida-Aniine Pariis
Üülo Välbe
August Kits
Mai Simson

80. sünnipäev
Elli Palusoo
Viktor Začek
Sergei Šimanski
Ilya Egorov
Faina Jermošina
Boris Kudrjavtsev
Heino Kõrge
Georgii Nefeodov
Eha Orgmäe
Maria Špak
Valentina Koba
Maia Laar

Perekodu Kurepesa läbis põhjaliku uuenduskuuri
Ehitaja poolt on nüüdseks vallale üle antud
Valgas Kungla tänavas asuv perekeskus Kurepesa renoveeritud hoone. Välisilmelt peaaegu
endise maja sisemus on tundmatuseni muutunud ja veidi teised hakkavad olema ka hoone
funktsioonid – majas on uued ruumid sotsiaaltööteenistuse tarbeks.
Perekeskus Kurepesa on Valga valla hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mis on osutanud lastele, noortele ja lastega peredele
erinevaid sotsiaalteenuseid. Valla ehitus- ja
planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre
sõnul sai rekonstrueerimise käigus tehtud
täielik uuendus, puutumata jäi vaid maja
välisfassaad. „Paigaldati uus ventilatsiooni-,
kütte- ja elektrisüsteem, uuendatud on ka veeja kanalisatsioonisüsteem ja vahetati aknad.
Ruumide paigutus viidi vastavusse kasutajate
vajadustega,“ kirjeldas Möldre teostatute seast
töömahukamaid ja lisas, et olemas on ka invatõstuk ja lift.
Kui ligemale viis aasata tagasi valmis
Jaama puiesteel uus kodune ja hubane peremaja, kus on võimalik kodutunnet pakkuda
kuni kuueteistkümnele lapsele, jäid perekeskuses mitmed ruumid vabaks. Nüüd leitakse
vabale ruumile rakendust – peale remonti
hakkab maja peavarju pakkuma ka praegu
vallamajas asuvale sotsiaaltööteenistusele.
Teenistuse juhi Jüri Kõre sõnul aga kolima
veel ei hakata. „Praegu tegeleme sotsiaalosakonna ruumide jaoks mööbli hankimisega,

Valga Teataja

on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Innove vahendusel. „Teenus on Eestis
sotsiaalteenusena üldiselt veel vähe levinud,
proovime seda Valgas käivitada," selgitab sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre. „Klientideks on eakad, kel pole kodus üksi turvaline ja
kes seetõttu vajavad järelevalvet, samuti eakad
kergemate dementsuse ja psüühikahäire vormidega." Tegevused keskenduvad turvalisusele,
käelisele ja mälu arendavale tegevusele, suhtlusele ja muule antud sihtgrupile vajalikule.
Innove toetas projekti "Tööturul osalemist
soodustavate hoolekandeteenuste osutamine
Valga vallas" raames päevakeskuse ruumide
remonti rohkem kui 70 tuhande euroga.
Kurepesa hoone rekonstrueerimistööd teostas hanke võitnud OÜ Rennes ja tööde maksumus oli 958 110 eurot.

Sügisest saavad endises Kurepesa hoones olema ka valla sotsiaaltöö teenistuse ruumid.

kuid saame öelda, et Kungla tänaval alustame
kodanike vastuvõttu tõenäoliselt sügisest.“
Maja selles osas, kus hakkavad paiknema
lastehoiu ja turvakodu teenuse ruumid, saab
aga juba praegu tegutseda ning värske remondi
järgi lõhnavates ruumides käivad ettevalmis-

tustööd. Asutuse juhataja Marika Drenkhan
sõnas, et varsti saab hakata nimetatud teenuseid uutes ruumide ka pakkuma.
Vastrenoveeritud majas hakatakse 240
ruutmeetril pakkuma ka päevakeskuse teenust eakatele ja puuetega inimestele, teenus

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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Vallavalitsuse
veerg
Valga Vallavalitsusel toimus 15.
aprillist 6. maini kolm istungit.
Olulisemad otsused olid:
Anda tasuta kasutusse:
1. MTÜle Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (registrikood 80224133) Valga
vallale kuuluv mõtteline osa Lüllemäe
Põhikooli katastriüksusest tunnusega
8551:001:0197 järgmistel tingimustel;
2. Seltsingu „Tsirguliina elu- ja töökeskkonna
heaks" (registrikood 80579385) üürile
Valga vallale kuuluv mõtteline osa Tsirguliina alevik Nooruse tn 1 ja Nooruse tn 1a
kinnistust, registriosa nr 326840 järgmistel
tingimustel;
3. MT Ü le Va lga A reng (reg ist r i kood
80579385) Valga vallale kuuluv mõtteline
osa Peebu pargi katastriüksusest tunnusega
85401:010:2480 järgmistel tingimustel.
Eraldada:
1. Reservfondist Õru Lasteaed-Algkoolile
432 eurot tormi tõttu kahjustada saanud
Õru Lasteaed-Algkooli koolimaja katuse
remonttöödeks.
2. Reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele 4920 eurot J. Kuperjanovi tn 14
kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu tuleohutuskujasse jääva puukuuri
lammutamiseks ja tuleohutuskujast välja
jäävale alale uue samaväärse puukuuri
püstitamiseks.
3. Vastavalt esitatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlustele, kokku 6720 eurot.
4. Huvitegevuse toetusfondist toetust järgmistele taotlejatele:
• MTÜ Kungla (muusikalitrupp) 1981,00
• MTÜ Kungla (Dreamband)
2541,80
• Valga Spordiklubi
5870,00
• JALGPALLIKLUBI FC VALGA 1770,00
• Spordiklubi Maret-Sport
4112,55

Volikogu
veerg
•
•
•
•
•
•
•

Valga Põhikool
3600,00
Liivimaa Koolituskeskus
2823,00
MTÜ Epre Arendus
1542,18
MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa 4850,00
MTÜ Mürakratt
82,00
MTÜ Urban Style Valga klubi 3500,00
MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
5200,00
5. Omafinantseeringu katmiseks Taheva Valla
Külade Seltsile (registrikood 80292494)
1200,54 eurot LEADER-meetmest rahastatava projekti „Hargla kogukonnaköögi
põhivahendite soetamine".
Korraldada töötajate kollektiivpuhkuste ajaks
Valga valla lasteaedade töö järgnevalt:
Sulgeda:
• Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni − 26. juuli;
• Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm 6. juuli − 16. august ja Lüllemäe
lasteaiarühmad 6. juuli − 2. august;
• Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni −
19. juuli;
• Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed
Kaseke ja Valga Lasteaed Pääsuke 1. − 31. juuli;
• Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25.
juuni − 31. juuli.
Määrata ajavahemikul 1. kuni 31. juuli valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.
Võõrandada avaliku suulise enampakkumise
korras järgmised vallale kuuluvad sõidukid:
• Ford Tr a n sit 4 3 0L E F, V I N ko o d
WFOEXXGBFE4B88746, riikliku registreerimisnumbriga 247 APS alghinnaga
200 eurot, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
• Mercedes Benz O815 D, VIN kood
WDB6703731N103814, riikliku registreerimisnumbriga 275 MPF alghinnaga 500 eurot,
tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Valga valla Planeeringu
teade
Detailplaneeringu kehtestamine
Valga Vallavalitsuse 15.04.2020. a korraldusega nr 102 kehtestati Valga linna Pika, Petseri,
Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering. Detailplaneeringuga lahendatakse
planeeringualal parkimisprobleem ja selle alusel on välja töötatud maakasutuse põhimõtted,
et saavutada väärtuslikum ja kaasaegsetele
tingimustele vastav elukeskkond. Planeeringuga on kokku lepitud korterelamute vahelise
ruumi kasutus, sh puhkealade, parkimisplatside, liikumisteede jms asukohad. Planeerimisettepaneku kesksele kohale on seatud jalgsi
ja jalgrattaga liikleja. Detailplaneeringuga
ei moodustata uusi krunte ega anta olemasolevatele kruntidele täiendavat ehitusõigust.
Kruntide ehitusõigus on olemasolev hoonestuse maht. Kui planeeringuala üksikelamud
või Petseri tn 8a hoone langeb kasutusest välja
ja olemasolev hoone lammutatakse, siis kaotab krunt ehitusõiguse. Krunt kujundatakse
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puhkealaks, rohealaks, parkimisalaks või liidetakse piirneva korterelamu krundiga. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Valga linna
üldplaneeringuga.
Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega märkimisväärseid majanduslikke ja
kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale. Esile võib tõsta kaasneda võivad sotsiaalsed mõjud, mis tulenevad elukeskkonna
parendamisest. Eeldada võib, et ruumikvaliteedi parendamine muudab elukeskkonda
turvalisemaks ning soodustab omandi- ja
ühtekuuluvustunnetuse teket.
Detailplaneeringu materjalid on avalikustatud
Valga valla veebilehel
https://www.valga.ee/238

Võtta vastu pärandvara aadressil Valga
maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn 15-8.
Avada alates 7.05.2020 Valga valla omandis
olevad mängu- ja spordiväljakud.
Sulgeda Tsirguliina Lasteaia Õnnelind rühm
asukohas Kesk 29, Sooru küla, Valga vald,
Valga maakond.
Valga vallavolikogule suunati
kinnitamiseks:
1. Määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna
arengu toetamise tingimused ja toetuste
eraldamise kord" eelnõu.
2. Riigihanke eelnõu „Käidukorralduse
teenuse ostmine" korraldamiseks.
3. Otsuse "Loa andmine vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise
korras" eelnõu, mille sisuks on loa taotlemine kirjaliku enampakkumise korras
Valga linna Linnamets-1 maaüksuselt
(katastritunnus 85401:014:0001) kasvava
metsa raieõiguse võõrandamine.
4. Otsuse eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames
2020. aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava
põhiprojekti „Jaanikese motokompleksi
arendamise II etapp" elluviimisel.
5. Otsuse eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames
2020. aasta taotlemisõigusega projektide eelvooru Valga valla poolt esitatava
reservprojekti „Valga jaamahoonesse
multifunktsionaalse keskuse rajamine"
elluviimisel.
6. Mä ä r u se „Va lga Va l lavol i kog u 25.
oktoobri 2019 määruse nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine" eelnõu.
7. Tsirguliina Kooli põhimääruse eelnõu.

Väärikate
ülikooli loengud
sel kevadel
ei jätku
Austatud Valga väärikate
ülikooli õppurid!
Seoses Vabariigi Valitsuse
kehtestatud eriolukorraga Valga
väärikate ülikooli loenguid
kevadsemestril enam ei toimu.
Ära jäävad ka lõpuaktused.
Loodame, et saame uue
õppeaasta loenguprogrammiga
sügisel alustada.
Info: Kalmer Sarv projektijuht
5145441

Valga vallavolikogu I koosseisu
32. istung toimus elektroonselt
neljapäeval, 30.04.2020. Istungil
otsustati:
Garanteerida:
• „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020.
aasta taotlemisõigusega projektide
eelvooru Valga valla poolt esitatava
põhiprojekti „Jaanikese motokompleksi arendamise II etapp" elluviimisel omafi nantseeringuga kuni 42 500
eurot.
• „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" raames 2020.
aasta taotlemisõigusega projektide
eelvooru Valga valla poolt esitatava
reservprojekti „Valga jaamahoonesse
multifunktsionaalse keskuse rajamine"
elluviimisel omafinantseeringuga kuni
42 500 eurot.
• Leader meetme projektile „Valga valla
kogukonna võrgustiku arendamine"
omafinantseering kuni 1 610 eurot.
Projekti eeldatav elluviimine toimub
aprill 2020 kuni märts 2022.
Mitte rakendada Valga valla alusharidusasutustes käivate laste vanematele osalustasu maksmise kohustust ajavahemiku
16.03.2020 kuni 31.08.2020 eest.
Kehtestada määrus „Kultuuritegevuse ja
kogukonna arengu toetamise tingimused
ja toetuste eraldamise kord».
Määrata Valga Vallavalitsuse poolt vallavara võõrandamiseks moodustatud komisjoni vallavolikogu esindajateks Vladimir
Baranov ja Ilmar Tõlner.
Lubada:
• Vallavalitsusel kirjaliku enampakkumise korras võõrandada Valga linna
Linnamets-1 maaüksuselt (katastritunnus 85401:014:0001) kasvava metsa
raieõigus järgnevalt:
• lageraie hinnangulise raiutava mahuga
2336 tihumeetrit;
• harvendusraie hinnangulise raiutava
mahuga 23 tihumeetrit.
Määrata võõrandatava vara alghinnaks 70
770 eurot, osavõtutasuks 100 eurot ning
tagatisrahaks 1000 eurot.
• Vallavalitsusel korraldada riigihange
„Käidukorralduse teenuse ostmine"
lihthanke menetlusena.
• Vallavalitsusel osaleda projektis
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine Valga vallas, III voor" ja
garanteerida omafinantseering kuni
6504 eurot projekti tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2020 – 2022.
Muuta Valga Vallavolikogu 25. oktoobri
2019 määrust nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord» ja määrata
2020. aastaks § 22 nimetatud tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajaks 15.
jaanuar 2020.

Lenna Hingla, planeeringute
juhtivspetsialist
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Jäätmete sorteerimine:
miks ja kuidas?
Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib ühe
Eesti elaniku kohta jäätmeid igal aastal ca 400
kg. Kõige rohkem on segaolmejäätmetes biolagunevaid jäätmeid (31%), plaste (18%) ning
paberit ja pappi (13%). Kui need jäätmed liigiti
koguda, oleks segaolmejäätmete maht palju
väiksem. Hoolikam sorteerimine ja nende
materjalide taaskasutusse suunamine aitab
hoida Eestimaa loodust ja säästab ühtlasi majapidamiste eelarvet.
Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik
kõigile majapidamistele Eestis. Sellest hoolimata sorteeritakse viimaste andmete järgi
Eestis vaid 28,1% tekkinud olmejäätmetest.
Lähim suur eesmärk on, et alates 2020. aastast
läheks Eestis ringlusesse vähemalt 50 protsenti
kodumajapidamistest pärinevatest paberi-,
metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ja muudest
jäätmetest.
Kui keskkonnahoidlik eluviis pole siiani
veel päris omaks saanud, siis teine hea põhjus,
miks kodus jäätmeid sorteerida, on rahaline
kokkuhoid: peale jäätmete sorteerimisega
alustamist on vaja harvemini tellida jäätmete
äravedu. Kuna mitmeid jäätmeliike võetakse
jäätmejaamades tasuta vastu ja ka pakendijäätmete ära andmine on tasuta, siis on kokkuvõttes vaja jäätmete eest ka vähem maksta.
Seisame jätkuvalt silmitsi inimeste teadmatusega. Jääb mulje, et osa meie elanikke ei
tea, mille jaoks on Valga valla avalikus ruumis
paiknevad pakendikonteinerid. Tegemist ei ole
avalike prügikastidega, kuhu võiks kõiki jäätmeid läbisegi panna. Tegemist on kõikide elanike jaoks paigutatud segapakendi konteinerite
(kollased), paber/papi konteinerite (sinised)
ning klaaspakendi konteineritega (rohelised).
Tegemist on kogumismahutitega, kuhu on
oodatud ainult pakendijäätmed, mitte inimeste
segaolmejäätmed, remondijäätmed, tekstiilijäätmed, elektroonikajäätmed jne. Probleem
on eriti suur Valga linnas. Selleks, et takistada
avalike pakendikonteinerite järjepidevat prügistamist, kaalub Valga Vallavalitsus tõsiselt
pakendikonteinerite varustamist statsionaarsete videokaameratega. Videokaamerate paigaldamine võimaldab kõigi eelduste kohaselt
tuvastada pakendikonteinerite prügistajad
ning võtta nad vastutusele.
Selgitused olmejäätmete liigiti
kogumise kohta:
SEGAOLMEJÄÄTMETE KONTEINERISSE
VÕIB PANNA:
• Katkised nõud, kasutatud mähkmed,
hügieenisidemed, katkised riided ja jalanõud, tolmuimejakotid, vettinud paber,
pakendatud pühkmed ja kassiliiv, suitsukonid, kasutatud pabernõud, laste katkised pehmed mänguasjad, suured kondid,
vanaks läinud kosmeetika, CD-plaadid,
jahtunud tuhk, raskesti puhastatavad
pakendid, hambapastatuubid, ühekordsed
toidunõud, foolium, kasutatud küpsetuspaber jm olmejäätmed.
BIOJÄÄTMETE KONTEINERISSE VÕIB
PANNA:
• Tahked toidujäätmed, köögi- ja puuviljade koored, riknenud köögi- ja puuviljad, toataimed, lõikelilled, köögipaber ja
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Pakendikonteineri väärkasutus

salvrätikud, kohvipaks, paberfi ltrid, teepakid, munakoored ja papist munakarbid.
Jäätmed tuleb biojäätmete konteinerisse
panna kas lahtiselt, paberkotiga või biolagunevasse kotti panduna.
PABERI- JA PAPIJÄÄTMETE KONTEINERISSE VÕIB PANNA
• Kataloogid, reklaammaterjalid, pakkepaber, ajalehed, ajakirjad, raamatud, jõupaber ja paberkotid, pappkastid ja karbid. NB!
Pressi kokku enne konteinerisse panekut!
SEGAPAKENDI KONTEINERISSE VÕIB
PANNA:
• Puhas plast-, tetra-, klaas-, metall- ja papppakend (võitopsid, plastikpudelid, plastkarbid, kosmeetika pakendid, piima, mahla ja
jogurti pakendid, konservkarbid, alumiiniumist ja plekist joogipurgid, metallkaaned, klaaspudelid ja klaas-purgid, kilekotid,
pakkekile, toote ümber olnud penoplast,
tarbekaupade pakendid, leiva ja saia kotid,
singi ja juustu pakendid, salatikarbid)
Puhas tähendab, et pakend on toiduainetest vaba, ei määriks teisi konteineris olevaid
pakendeid ja võib nädalaid seista, ilma et hakkaks haisema.
NB! Pakend tuleb konteinerisse visata lahtiselt või
läbipaistvas kotis! Pakendijäätmed on väärtuslikuks
tooraineks erinevate toodete tootmisel ja nende taaskasutamine aitab säästa loodust
Valga jäätmejaama (Võru tn 109c Valga linn,
tel. tel:554 9296 e-post: info@maricom.ee) vii:
• Ohtlikud jäätmed - värvi-, liimi-, laki- ja
lahustijäätmed jaepakendis, aegunud ravimid, kemikaali ja pestitsiidide jäätmed,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed, patareid ja akud;
• kasutatud elektri- ja elektroonika seadmed;
• suurjäätmed;
• ehitus- ja lammutusjäätmed/remondijäätmed.
Valga valla jäätmehoolduseeskiri sätestab, et
hoonestatud ja kasutusel olevale elamumaa sihtotstarbega kinnistule tuleb paigaldada paberi
ja kartongi kogumiseks eraldi kogumismahuti,

kui kinnistul on vähemalt 5 korterit, mis ei ole
puuküttega.
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete
kogumiseks peab olema eraldi kogumismahuti
ja biolagunevad köögi- ja söögijäätmed tuleb
üle anda jäätmevedajale, kui elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul on vähemalt 10 korterit.
Samuti on kohustatud biolagunevaid köögija söögijäätmeid eraldi koguma ja jäätmekäitlejale üle andma Valga valla haldusterritooriumil
tegutsevad toidukaupade müügi ja toitlustusega tegelevad ettevõtted. Välja arvatud juhul,
kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet, on paigaldanud rasvapüüduri
ning juhib saadava suspensiooni ühiskanalisatsiooni, kooskõlastades selle eelnevalt valla
vee-ettevõtjaga AS Valga Vesi.
Tihe- ja kompaktse asustusega alal võib biolagunevaid köögi- ja söögijäätmeid kompostida
ainult selleks ettenähtud kinnises ja suletavas
kompostris, mis on kaitstud kahjurite ning
lindude eest.
Soovituslik on kortermajade juurde paigaldada ka segapakendi konteiner, mille tühjendamine on tasuta. Lisainfo www.tvo.ee Siinkohal
tuletame meelde, et Valga linnas, Laatre alevikus, Tsirguliina alevikus ning Õru alevikus
pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ka
eramaja omanikele pakendikoti teenust, mille
käigus saavad teenusega liitunud samuti tasuta
üle anda oma eelnevalt sorteeritud pakendid.
Pakendikoti teenuse kohta saab rohkem infot
siit: http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott või helista numbrile: 60
60 439. Valga vallas on aprillikuu seisuga 48
korteriühistut, kes on võtnud omale lisaks
segapakendi konteineri ning 51 pakendikotiteenuse klienti. Tegemist on hea ja mugava
viisiga pakendijäätmete ära andmiseks.
KEVADISEST KORISTUSEST
Inimestele on tavaks saanud suurpuhastuste
tegemine kevaditi ning ka tänavune kevad ei
ole selles osas erand ning paratamatult leitakse midagi, mis ei täida enam oma eesmärki
ja mida võib-olla pole enam vaja. On oluline,

et inimesed viiksid oma prügi ja muud asjad,
mida enam ei vajata, õigesse kohta. Kahjuks
on inimesi, kes jätkuvalt meie elukeskkonda
rikuvad ja saastavad oma teadmatusest või
tahtlikult, ladustades oma jäätmeid seal, kus
seda teha ei tohiks. Jäätmete viimine metsa
alla või mujale, kuhu neid viia ei tohiks, ei ole
vabandatav. Selline tegevus on keelatud ning
selle eest võib karistada rahatrahviga kuni 800
eurot. Valla elanikele on loodud võimalused
jäätmete ära andmiseks ning enda tekitatud
jäätmete eest tuleb võtta vastutus ning need
nõuetekohaselt anda jäätmekäitlejale üle.
Valga valla jäätmejaamas on Valga valla
elanikel võimalik tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud:
• ohtlikke jäätmeid,(nt: patareid, akud,
päevavalgustid, olmekeemia jäägid, pestitsiidid jne)
• kasutuskõlbulikku vanamööblit;
• kasutatud rehvid;
• olmeelektroonikat ja kodutehnikat;
• pakendijäätmeid.
• Täpsem info jäätmejaama kohta on Valga
valla kodulehel www.valga.ee .
Jäätmete põletamisest
Samuti ei ole lubatud jäätmete põletamine. Aegajalt jõuab vallavalitsusse inimesi, kes soovivad
korraldatud jäätmeveost vabastust, kuna tal jäätmeid ei teki. Mitte küll kõigil, kuid kahjuks paljudel, ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad põletavad
jäätmed koduahjus või lõkkes. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole
seadusega lubatud. Korraldatud jäätmeveost on
võimalik saada erandkorras vabastust juhul, kui
kinnistu on kasutusest väljas.
Jäätmete põletamine on keelatud, igakevadine aia- ja haljastusjäätmete (lehtede ja okste)
põletamine peaks samuti jääma minevikku.
Nende põletamisele tuleb eelistada kompostimist või anda üle jäätmekäitlejale (viia Valga
jäätmejaama).
Anni Teetsmann,
keskkonnaspetsialist
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Metsaprügistajad
on ärganud
Loodusesse viidud jäätmed ei riiva ainult silma,
vaid on ohtlikud ka keskkonnale ja metsaelustikule. Kõik me teame seda, kuid ikkagi pidi
RMK koristama mullu riigimetsast 250 tonni
prügi. Kas eestlane on ikka metsarahvas?
RMK on riigimetsast prügi koristanud juba 15
aastat ja olukord ei paista oluliselt paranevat. Valgamaa metsaülem Risto Sepp kinnitas, et trend
jäätmete koguse osas muutunud ei ole: eelmisel
aastal korjati Valga vallas kokku üle viie tonni, sel
aastal ollakse juba koristamas, valla territooriumilt on kogutud ligi 1700 kg prügi.
Jäätmete liigid, mida metsa alt leida võib, on
kõik, mis peamiselt kodumajapidamises tekib.
„Suur osa metsa toodud asjadest saaks jäätmejaamas tasuta ära anda: rehvid, kodutehnika,
pakendid, plastikpudelid (pakendimärgita),
klaas. Probleemiks on ka koduaedadest toodud
biojäätmed, mis tuuakse koos plastpakenditega.“ Plastik on aga looduses üks suurimaid
reostajaid oma pika lagunemisaja tõttu. On ka
ohtlikke jäätmeid ja paraku on Sepa sõnul nii,
et kus juba pügihunnik ees, sinna tuleb juurde.
Metsaprügistamise asemel on lihtsam ja

loodushoidlikum viia oma jäätmed ja muu
ebavajalik kraam jäätmejaama. Muuhulgas
saab kaardirakendusest kuhuviia.ee mugavalt
vaadata, kus asuvad lähimad jäätmejaamad,
kuhu on võimalik jäätmeid üle anda. Lisaks
tasub jälgida omavalitsuse poolt kogukonnale
suunatud jäätmete kogumisringe, et prügi
üleandmiseks ei peaks alati kodust kaugele
sõitma. Kogumisringide ja muude jäätmete
üleandmisvõimaluste kohta leiab infot omavalitsuste kodulehtedelt.
Vähendamaks prügistamist, on RMK paigaldanud kõige problemaatilisematesse kohtadesse prügikaamerad, mis aitavad infot prügistajatest edastada kohalikule omavalitsusele või
Keskkonnainspektsioonile rikkuja vastutusele
võtmiseks.
Samuti kutsub RMK kõiki valvsaid inimesi
märkama metsareostajaid ja edastama infot
Keskkonnainspektsioonile e-posti aadressil
1313@112.ee või keskkonnainfo telefonil 1313.
Mullu kulus 250 tonni prügi koristamiseks
98 000 eurot. Töid teostasid RMK lepingupartnerid Ragn-Sells ja Eesti Keskkonnateenused.

Toetust ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga liitumiseks
saab ka maapiirkondades
Valga linnas on jätkuvalt väga palju majapidamisi, mis ei ole teatud põhjustel liitunud
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning kasutavad kogumismahuteid reovee kogumiseks.
Kogumismahutid on üldjuhul juba vanad ning
võivad põhjustada ohtu keskkonnale. Mittenõuetekohastest kogumismahutitest levivad
pinnasesse ja sealt edasi põhjavette erinevad
mikroorganismid, bakterid ja viirused, mis
võivad kahjustada nii inimeste tervist kui ka
ümbritsevat keskkonda.
Alates 2018. aastast on võimalik eraisikutel
Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
taotleda toetust kinnistule veevärgi ja kanalisatsiooni torustiku rajamiseks liitumispunktist
kuni elamu ühenduspunktini. Kui varasematel
aastatel sai toetust taotleda ainult Valga linna
reoveekogumisalal asuvad majapidamised, siis
alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti ümberehitamiseks või
rajamiseks ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Samuti toetatakse alla 2000
tarbijaga reoveekogumisealadel omapuhasti
rajamist või ümberehitamist.
Valga vallas asub üheksa reoveekogumisala,
mis on alla 2000 ie reostuskoormusega: Õru,
Tsirguliina, Tagula, Sooru, Lüllemäe, Laatre, Koikküla, Kaagjärve ja Hargla reoveekogumisala. Seda, kellel on võimalik toetust
taotleda, saab kontrollida Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel olevast otsingumootorist: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/
eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine või esitada vastavasisuline päring Valga
Vallavalitsusele või vee-ettevõtjale AS Valga
Vesi. Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub

rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad
jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 2023. aasta jaanuaris
või kuni taotlusvooru eelarve täitumiseni. Taotlemise tähtaeg pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.
Põhjalik info toetuse kohta on saadaval
KIK-i koduleheküljel: www.kik.ee Liitumistingimuste saamiseks tuleb pöördada AS Valga
Vesi poole (Aadress: Metsa 30 Valga linn,
koduleht www.valgavesi.ee, tel. 766 1159).
Järelevalve Valga valla reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas
sätestatud nõuete täitmise üle
Valga Vallavolikogu on kehtestanud Valga valla
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja, mis sätestab reovee kohtkäitluse planeerimise, ehitamise
ja kasutamise, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist
ühiskanalisatsiooni purgimiskohta. Kinnistu
omanikud, kes kasutavad reovee kogumiseks
kogumismahuteid, peavad veenduma, et nende
kogumismahuti oleks lekkekindel, ning tagama,
et kogumismahuteid tühjendaks vastavat õigust
omav isik. Hetkel omab Valga vallas õigust tühjendada kogumismahuteid vaid AS Valga Vesi.
Samuti on kohustuslik säilitada vähemalt 2
aastat reovee äraveo dokumente ning vajadusel
tuleb need esitada järelevalve teostajale.
Valga Vallavalitus pöörab tähelepanu 2020.
aastal reoveekohtkäitluse määruse nõuete täitmisele - hakatakse aktiivsemalt kontrollima kinnistuid, mis ei ole liitunud ühiskanalisatsiooniga.
Anni Teetsmann,
keskkonnaspetsialist

Tsirguliina veemajandusprojekti
ehitustööd käivad täistempos

Suure osa prügist saab jäätmejaama viia tasuta. Foto: RMK

Heakorraprobleemist saab teavitada
kiiresti ja lihtsalt
Kevad on ikka olnud see aeg, mil nähtavale
tulevad erinevad silmariivavad või suisa
ohtlikud nähtused. Näiteks lahtised kaevud,
prügihunnikud ja muu taoline.
Siinkohal saame taas edastada üleskutse:
õnnetus hüüab tulles, sestap andke meile
teada ohtlikest lahtistest kaevudest vallas.
Saate seda teha, kirjutades meiliaadressile
valga@valga.ee või helistades 766 9900, aga
ka palju lihtsamalt ja mugavamalt - valides
valla kodulehel www.valga.ee parempoolsest
menüüst „Teavita probleemist".
Avanevas keskkonnas saab teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist,
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näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev,
tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Selleks
tuleb märkida kaardil probleemne koht ja
kirjutada lühike selgitus. Probleemsest kohast
võib teha foto ja lisada teatele. Kindlasti sisestada oma kontaktandmed (nimi, e-posti aadress ja telefon), et omavalitsus saaks vajadusel
täpsustusi küsida või tagasisidet anda. Süsteem edastab sinu teate automaatselt õigele
kohalikule omavalitsusele.
Samasugune rakendus on loodud
ka nutitelefonidele, loe lisa
http://kov.riik.ee/annateada.
Turvalist kevadet!

Alates märtsi keskpaigast on Tsirguliinas käimas vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd,
mis tagavad elanikele kvaliteetse joogivee kättesaadavuse ja toetavad igati parema elukeskkonna säilimist piirkonnas. Tööd kestavad
aasta lõpuni.
Reoveepuhasti ehitusega seotud eeltöödega
alustati juba eelmise aasta lõpus, märtsis ehitati
valmis raudbetoonist protsessimahutid, viidi
läbi nende veepidavuse test ning maikuus on
käimas juba puhasti ehitus. Trasside ehitusega
erinevatel tänavalõikudel oli mai alguses ametis kuus brigaadi ja lisandub meeskond, kes
alustab puurimismeetodil trasside paigaldust
Raudtee tänava alt.
Tsirguliina veemajandusprojekti raames
teostatakse alljärgnevad tööd: rekonstrueeritakse veetorustikku ca 1 km; rajatakse veetorustikku ca 4,7 km; rekonstrueeritakse
veevarustuse liitumispunkte 17 komplekti,
rajatakse veevarustuse liitumispunkte 152
komplekti; rekonstrueeritakse isevoolset kanalisatsioonitorustikku ca 1,5 km; rajatakse isevoolset kanalisatsioonitorustikku ca 5,4 km;
rajatakse survekanalisatsiooni torustikku ca
0,7 km; lisaks rekonstrueeritakse ja rajatakse
kinnistuühendusi ja reoveepumplaid ning
rekonstrueeritakse reoveepuhasti.

Elanikel palutakse mõistvalt suhtuda võimalikesse töödega kaasnevatesse ebamugavustesse. Samuti palutakse tööpiirkonnas liigeldes
olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke. Trasside ehitustöödega kaasnevad
paratamatult veekatkestused, millest teavitatakse olemasolevaid vee- ja kanalisatsiooniteenuse kliente nädal ette.
Maapiirkondade elanike jaoks on hea uudis
ka see, et 8. maist avas Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste taotlusvooru ka alla
2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elavatele
kinnistuomanikele elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, seega on ka Tsirguliina elanikel suurepärane võimalus antud
toetusvoorust osa saada.
Tsirguliina veemajandusprojekti, mille
kogumaksumus on 1 784 991.14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi
(78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.
Töid teostab ehitus- ja projekteerimishanke
võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ
ja projekti elluviijaks on AS Valga Vesi.
Tööde ajakava kohta saab täpsemat teavet AS
Valga Vesi koduleheküljelt www.valgavesi.ee,
kus hakkab olema pidev ülevaade lähiperioodil
teostatavatest töödest.
AS Valga Vesi
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Multikultuurne lasteaed
hoiab kultuuritraditsioone
Lasteaeda Pääsuke on aastaid peetud multikultuurseks lasteaiaks: meil käivad paljudest rahvustest lapsed, kes räägivad erisuguseid keeli ja
omavad igaüks oma kultuuritraditsioone.
Just multikultuursus ongi meie asutuse eripära. Meil on lapsi paljudest rahvusest: venelased, eestlased, lätlased, ukrainlased, armeenlased ja ka roma lapsed. Erinevate rahvuste koos
elamine võimaldab tutvuda erinevate kultuuride,
kommete ja keeltega. Kõige olulisem nii lastele
ja nende vanematele kui ka õpetajatele on sujuv
kohanemine ning et lapsed tunneksid ennast
hästi ja omandaksid kergemini alusharidust.

Lasteaias Pääsuke on viis keelekümblusrühma

Kultuuritraditsioonid au sees
Väike laps hakkab esmalt rääkima seda keelt,
mis räägivad tema vanemad ja õpetajad. Mida
väiksem laps, seda kiiremini omandab ta teise
keele, samas säilib emakeel. Kui muukeelne
laps tuleb lasteaeda, on olulisel kohal kohanemist toetavad ühistegevused, kus kõne ei ole
peamine suhtlemisvahend. Tihti pole just roma
lastega ühist suhtluskeelt, aga siis saab alustada
suhtlemist žestide, naeratuse ja pilkudega, mis
loob lähedase kontakti lapsega. Liikumis- ja
muusikategevused on suurepäraselt toetavad
ja aitavad kohaneda, sest nendes pole tähtis
rääkimine, vaid tegutsemine. Hea on teada

teisest kultuurikeskkonnast või riigist pärit
lapse olulisi tähtpäevi, kombeid, traditsioone,
et saaks neid tutvustada teistele.
Nii ongi meie lasteaias. Oleme erinevaid kultuure toetanud ürituste, seminaride, rühmade
infonurkadega, kultuuride ja rahvakalendri
tähtpäevade tähistamisega. Traditsiooniks on
meie lasteaias toimuvad folklooripäevad, kus
lapsed esitavad erinevate rahvuste kostüümides
rahvalaule ja -tantse.
Viimase kolme aasta jooksul on lasteaed
edukalt järginud keelekümblusprogrammi.
Innove toetusel on metoodika omandanud lasteaia kõik pedagoogid ja abiõpetajad. Vanemad

Valga Teataja

Mõtteid saabuvast
kultuurisuvest
Seoses kriisiolukorraga on Vabariigi Valitsus
vastu võtnud otsuse, et mais ja juunis ei korraldata rahvarohkeid üritusi. Seoses sellega
tuli meilgi sündmuste kalender täielikult
ümber planeerida.
Aprilli teise pooleni tegelesime veel ValgaValka kaksiklinnade festivali korraldusega, lootuses, et see siiski teostub. Nüüd
on kindel, et juunis toimuma pidanud kahe
linna ühine suursündmus lükkub järgmisse
aastasse: see toimub 9.-13. juunil 2021. Ka
mitmed teised sündmused, millesse on tänaseks palju panustatud, näiteks Ernst Enno
145. sünniaastapäevale ja Valgamaa esimese
laulupäeva 95. aastapäevale pühendatud
laulupäev ja Valga Raekoja 155. aastapäeva
tähistav ajalooline etendus toimub tulevikus.
See ei tähenda, et me 11. juunil Valga linna
436. sünnipäeva ei tähistaks - teeme seda
virtuaalselt.
Praegu on käsil 9.-27. juulini toimuva ValgaValka seitsme kiriku suvemuusika festivali
ettevalmistus ja hetkel toimuvadki läbirääkimised esinejatega. Avakontsert on 10. juulil
Valga Rooma-Katoliku Pühavaimu kirikus.
Edasine ajakava on veel täpsustamisel, kuid
juba saab öelda, et kontserdid toimuvad veel
12. juulil Laatre kirikus, 17. juulil Valga
Jaani kirikus, 19. juulil Karula kirikus, 23.
juulil Lugaži kirikus Valkas, 25. juulil Valga
Apostliku Õigeusu Issidori kirikus ja 26. juulil Hargla kirikus.
Valitsus on küll välja käinud, et suurüritusi ei saa korraldada kuni augusti lõpuni,
kuid veel ei ole selget sõnumit, kui mitme
osalejaga üritus on suurüritus. Lootes parimat, oleme edasi läinud alljärgnevate ürituste
korraldamisega :

Pakutakse kohti: Valga Lasteaed Pääsuke
pakub lastele vanuses 1 kuni 3 aastat kohta
sõimerühmades (lasteaias on kaks sõimerühma eesti õppekeelega ja vene õppekeelega). Pakutakse ka lastele vanuses 3 kuni 6
aastat kohti keelekümblusrühmades.
on keelekümblusprogrammiga väga rahul, sest
kooli minnes oli laste eesti keele oskus kõrgel
tasemel. Üks metoodika põhimõtteid on näiteks, et 50 protsenti õpitakse ja õpetatakse
emakeelest erinevas keeles, ja ka see, et õpe toimub läbi mängu, muusika ja liikumistegevuste
ehk keelt õpetatakse loomulikes olukordades.

• 1. august Harglas Kotussõ Uma ÜüLaat.
Kontserdil esineb Marek Sadam.
• 8. august Valga/Valka kodukohvikute päev,
mis eelnevalt oli planeeritud 11. juulile.
• 14. august Jõekääru kontsert Pedeli paisjärve saarel.
• 15. august Hargla kihelkonna päevad.
• 29. august Muinastulede öö: Pedeli paisjärve saarel esineb Jaan Tätte. Samale
päevale on planeeritud 16. mail toimuma
pidanud Muuseumide öö.
• LahƟne on hetkel 22. augusƟks planeeritud
Valga MilitaarfesƟvali korraldus.
Jaaniõhtu avalikke pidusid Valga linnas ja valla
maapiirkondades tänavu ei toimu, samuti jäävad ära võidupühaga seotud üritused. Ka valla
eakate juubilaride austamisõhtu ja värskete
lapsevanemate õnnitlemine on edasi lükatud
aega, mil olukord ei ole ohtlik eakate ja väikelaste tervisele. Õnnitlemine korraldatakse
tagasiulatuvalt suve lõpu poole või sügisel.
Juba oleme järgmisse aastasse nihutanud 9.10. mail toimuma pidanud 18. heategevusliku
piirilaada, esialgse kava kohaselt toimub see
8.-9. mail 2021. Juunikuine üle-eestiline kirikute öö saab teoks samuti alles järgmise aasta
mais või juunis. Edasi lükatud on ka 4. juulil
Säde aias toimuma pidanud perepidu „Karskusseltsi lõbupidu“, see toimub 10. juulil samuti
aasta hiljem.
Vaatamata sellele, et meie kultuurisuvi saab
olema tagasihoidlikum eelnevatest, vaatame
lootusrikkalt ettepoole ja loodame järgnevatest
aastatest parimat.
Merce Mäe,
kultuurispetsialist

Õpitakse kogemusi jagades
Keelekümbluse osas toimub tihe koostöö
Priimetsa kooliga. Meie keelekümblusrühmade lapsed jätkavad haridusteed Priimetsa
kooli keelekümblusklassides ja näitavad väga
häid tulemusi. Üheskoos viime läbi erinevaid
üritusi: seminarid, lahtiste uste päevad, spordiüritused.
Kogu maailmas populaarne keelekümblusmeetod on ka meie lasteaias kasutusel juba
mitme aasta vältel. Alustasime ühe rühmaga –
23 lapsega – 2005. a augustis. See oli ka meile
esimene sellealane kogemus. Esimesed õpetajad olid Erika Kärner ja Liivi Raudsik.
Praegu on meie lasteaias viis keelekümblusrühma, kus laste vanus on 3 kuni 6 aastat.
Oleme jaganud oma teadmisi, oskusi ja kogemusi keelekümblusprogrammi osas teiste lasteaedade ja koolidega mitte ainult Eestis, vaid
ka Lätis. Saavutuste ja tulemuste jagamine on
parim õppimise viis! Oleme uhked, et meie
õpetajad jätkavad tõsiselt ja aktiivselt oma tööd
selles raskes olukorras.

Natalja Väll, õppealajuhataja
Nadežda Amossova, direktor

Mai 2020

Lasteaedade kohatasu
sügiseni maksma ei pea
Seoses eriolukorraga on lasteaias käivate
laste vanemad vabastatud lasteaia kohatasude maksmisest. Viimasel vallavolikogu
istungil otsustati, et vanemad ei pea tagasiulatuvalt alates 16. märtsist lasteaiakoha
eest tasuma.
Vabastus kehtib õppeaasta lõpuni ehk 31.
augustini ja puudutab kõiki lapsevanemaid,
olenemata sellest, kas laps käib sel perioodil
lasteaias või mitte. Juba tasutud, märtsikuu
eest esitatud arvete alusel tehakse tulevikus
tasaarveldus.
Otsuse tingis asjaolu, et Vabariigi

Valitsuse poolt 12. märtsil väljakuulutatud
eriolukorra tõttu on sisuliselt võimatuks
muutunud koolieelsete lasteasutuste töö ning
lapsevanemad ei ole saanud soovitud mahus
lasteaiateenust ning eriolukorra tõttu on paljude perede majanduslik olukord tavapärasest keerulisem.
Tavaolukorras on osalustasu suurus ühe
lapse kohta Õru Lasteaed-Algkoolis, Lüllemäe Põhikooli lasteaias, Hargla Kooli lasteaias, Tsirguliina lasteaias Õnnelind 10 eurot
ning Valga lasteaedades Walko, Buratino,
Kaseke ja Pääsuke 17 eurot kuus.

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades
tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab Sind oma
meeskonda ja päikselisse majja kandideerima

• eesti keele ja kirjanduse õpetajaks (1,0)
• matemaatikaõpetajaks (1,0)

Kandidaadilt ootame:

Uuest õppeaastast ootab Õru
Lasteaed-Algkool oma kooliperre
klassiõpetajat,
kellel on oskused:
• õpetada liitklassis lapsi õhinaga õppima,
rõõmuga rahmeldama ja uudishimuga
uurima;
• õpetada läbi mängude ja ühistegevuste
lapsi ümbritsevat elu mõistma ja ükstei-

sega arvestama;
• õpetada inglise keelt;
• olla koostöövalmis, tähelepanelik ja
hooliv lastevanemate ning kolleegidega.

Palume saata oma sooviavaldus,
CV, haridust tõendava diplomi ja täiendkoolituse koopiad 28. mai 2020 aadressil
siiri@oerukool.edu.ee
Lisainfo: 769 6778 või 5561 8475,
Siiri Anier

• erialast kõrgharidust või sellele vastavat
kvalifikatsiooni;
• väga head suhtlemisoskust ja pingetaluvust;
• sõbralikkust ja rõõmsameelsust;

•
•
•
•
•

usaldusväärsust ja algatusvõimet;
otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
avatust uuendustele;
head arvutikasutamise oskust;
soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:
• töötamisvõimalust kõige päikselisemas
koolis - Valga Põhikoolis;
• enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
• osalemist Õnnelik Õpetaja Programmis;
• sisseelamisaastat;
• võimalust loovalt panustada tooniandva
kooli arendamisse;

• uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
• meeldivat töökeskkonda, paindlikku
tööaega, ujulakompleksi kasutamise
võimalust.
• Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja
ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.
Tööle asumise aeg on 25.08.2020.
Kandideerimise tähtaeg on 5.06.2020.
Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma! Hannely Luik-Stogov,
Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee, 5883 7042

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!
Osta reklaami,
hinnad soodsad
VILJANDI TN. 82C, VALGA
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+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

Valga Teataja

„Metsavenna pood“
asukohaga Vastse-Roosa küla,
Rõuge vald pakub tööd
MÜÜJALE
Info tel +372 5230850 ja
metsavennainfo@gmail.com

STIHL Kindel Saksa Kvaliteet
Küsi robotniiduki
pakkumist juba täna ja

Metsakeskus.ee

naudi suvel puhkust!
Paigaldus üle Eesti!
Ostame üle Eesti
konkurentsivõimelise hinnaga
raieõigust, metsa- ja põllumaad
info@metsafirma.ee +372 5074742

Hind al. 999.00 €

Kasutajasõbralik,
töökindel ja sõidurõõmu pakkuv
murutraktor.

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

Hind al. 3299.00 €
Alates 100 € ostust tasuta transport üle Eesti!
MUGAV MAKSELAHENDUS MEIE E-POEST OSTMISEKS
M
SISSEMAKSE 0 € JA KUUMAKSE ALATES 25 €

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

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

RAAMATUD
REKLAAMID
BROŠÜÜRID
VOLDIKUD
AJALEHED

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

BRÄNDI LOOMINE
POWERPOINT ESITLUSED

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

KUJUNDAMINE
KÜLJENDAMINE
TRÜKK
OTSEPOST
TOIMETAMINE
KEELEKORREKTUUR

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

HELISTA!

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

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
tite,
e,,
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

Valga Teataja

puurvesi
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