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Kalev Härk koondanud killukesi Valga kirjust ajaloost veebileheks. Härk on ajaloohuvilisena koostanud hobi korras ka Valga

Konnaoja ületavale sillale paigaldatakse kiik, mis võimaldab kiikuda Lätist Eestisse ja tagasi.

Valga valla aastaringi auhinnad anti viiele aasta jooksul silma paistnud isikule või saavutusele.
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välja isikule või organisatsioonile, kes on oma
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tegevusega olnud aasta jooksul eeskujuks,

keskuse ehitustööd täielikult lõpetatuks saaks
lugeda. Ehitustööd peaksid kõigi eelduste
kohaselt lõppema 2020. aasta lõpus ja nende
lõppemisel jätkatakse projekti teiste tegevustega, et tõsta piirkonna atraktiivsust ning tuua
uuendatud linnaruumi rohkem kasutajaid.
Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti
kogumaksumus on 5 303 202,66 eurot, millest ca 57% ehk ca 3 mln eurot INTERREG
Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 20142020 (ERDF). Valka omavalitsuse eelarve on
ca 3,2 eurot, sealhulgas Eesti-Läti programmi
toetus 1,5 mln eurot (47,5%), Valga Vallavalitsuseparandanud
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(70%) Ettepanekuid
ning Valga Vallavalitsuse
omafinanttunnustamiseks said teha
seering 630 148,86 eurot (30%).
Valga valla elanikud ning siin tegutsevad
asutused ja organisatsioonid. Tänavu esiSee artikkel väljendab autori vaateid.
tati auhinnale 16 kandidaati, keda hinnaProgrammi korraldusasutus ei ole vastutav
nud žüriisse kuulusid vallavolikogu esimees
selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik,
asevallavanemad Viktor Mägi, Kalmer Sarv
Lea Vutt,
ja Jüri Konrad, Valgamaa Äriklubi president
välisprojektide juhtivspetsialist
Hans Heinjärv, Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama, kultuurispetsialist Merve
Mäe, Valga Gümnaasiumi direktor Andrus
Murumaa ja Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse juhatuse aseesimees Marek Mekk.

Teve Rajamets

Maal Elamise päev
kutsub taas avastama
Valga valda
26. septembril 2020 kell 11-16 toimub
üle-eestiline Maal Elamise päev. Algatuse eestvedaja on Eesti Külaliikumine
Kodukant ja külastussündmusega on
ühinenud ka Valga vald. Ootame külalisi kaugemalt ja lähemalt tutvuma meie
valla eri piirkonnas pakutavate teenuste,
potentsiaalsete töökohtade, kultuuri- ja
seltsielu ning võimalike elukohtadega.
See päev pakub võimaluse ka kohalikule
elanikule tutvuda näiteks oma piirkonna
kooli, lasteaia või noortekeskusega, kuhu
muidu igapäevaselt ei satugi.
Maal Elamise päeva eesmärk on
avada valdade uksed tegusatele ja säravatele inimestele, aitamaks neil leida
omale sobivat elupaika maal. Külastussündmusel saab võimaliku uue elukohaga põhjalikult tutvuda.
Valga valla kogukonnad ootavad
külastajaid, et jagada oma kogemusi.
Avatud on näitused, toimuvad viktoriinid ja õpitoad. Toimub Tsirguturg Tsirguliinas, sügislaat Harglas ja käsitöölaat
Lüllemäel.
Kes tahab midagi sportlikku ette võtta, saab
seda teha Õrus, kus on olemas äge seiklusrada ja
saab mängida discgolfi. Kettad on kohapeal olemas ja mängijaid on ootamas ka väikesed auhinnad. Lüllemäel saavad ronimishuvilised turnida
ronimisseinal (ronida soovijatel palume kaasa
võtta puhtad jalanõud!).
Muusikalist elamust pakuvad kell 13 lõõtsamees Aivar Lüllemäe raamatukogus ja kell
16 Linalakk&Hugo Lüllemäe Kultuurimajas.
Kontserdid on tasuta.
Soovi korral saab osaleda ka külastusmängus ja võita väikese meene. Selleks tuleb ükskõik
millisest külastuspäeval avatud punktist küsida
infovoldik, külastada päevakavas olevaid avatud

On rõõm teatada, et taas on üks meie kultuuriinimestest saanud väärika tunnustuse osaliseks. Eesti Vabaharidusliidu 27. augustil
toimunud üldkoosolekul pärjati aasta tegija
tiitliga Lüllemäe Rahvaõpistu eestvedaja, väsimatu ja alati loovusega silma paistev Ene Kaas.

96. sünnipäeva tähistab
Ellen-Morris Mets
95. sünnipäeva tähistab
Voldemar Prantsus
90. sünnipäeva tähistavad
Alma Vinne
Vello Müürsepp
Anna Drozdova
Helju Solnask
85. sünnipäeva tähistavad
Konstantin Chizhov
Endel Oja
Aino Truu
Aleksandra Verrevmägi
Elmar Udras
Eha Rubtsova
Viktoria Roos
Hilja-Ilona Karjus

Foto: Ene Kaas/erakogu

Valga väärikate ülikooli
algus lükkub edasi
objekte ja koguda voldikusse templeid.
Staabid asuvad Lüllemäe ja Hargla kultuurimajas ning valla teeninduskeskustes Õrus ja
Tsirguliinas. Seal on kogu info Maal Elamise
päeval toimuvate tegevuste kohta, staabist saab
kätte ka külastusmängu auhinnad.
Sõidus on tasuta buss marsruudil Valga-Õru-Tsirguliina-Hargla-Lüllemäe-Valga.
Buss on eelregistreerimisega. Info ja registreerimine: marika.muru@valga.ee, 5304 9805.
Registreerimine on avatud kuni 22. septemberini või kuni kohti jätkub! Ürituse info on aadressil maalelamisepäev.ee ja Valga valla päevakava on kättesaadav valla kodulehel valga.ee.
Tule ja vaata, kuidas elatakse maal - päriselt!

Õnnitleme septembrikuu eakaid sünnipäevalapsi!
97. sünnipäeva tähistab
Lorita Gorbatšjova

Ene on Karula kultuuri ja Lüllemäe rahvamaja eestvedaja küla säde, kes on huvitatud,
et saaksid õppida kõigis vanusegruppides inimesed ja et piirkonnas oleks palju häid üritusi.
Ene Kaas on aasta tegija 2020! Palju õnne!

80. sünnipäeva tähistavad
Elli Treufeldt
Valentina Kritševskaja
Leili Ilves
Zhanetta Solodkova
Aime Nahksepp
Jaan Soolo
Liidia Tõlner
Harri Kasak
Eduard Vassiljev
Viivi Oja
Kai Kärson
Maret Kurg
Voldemar Nurmetalo
Eduard Ivanov
Valentina Lepik

Tartu Ülikool on otsustanud koroonaviiruse
juhtumite sagenemise tõttu väärikate ülikooli
programmide alguse edasi lükata. Septembris
loenguid ei toimu. Otsus on tehtud selleks,
et viiruse levitamise riski võimalikult vältida
ja osalejate tervist hoida. Septembri lõpus
hinnatakse olukorda uuesti ning hiljemalt 1.
oktoobriks antakse Tartu Ülikooli ja Valga
valla kodulehel teada, kuidas edasi.
Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas
oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus.
Tänaseks on väärikate ülikooli programmid
toimunud juba üle Eesti: Tartus, Tallinnas
(eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil,

Keilas. Käesoleval õppeaastal on Tartu
Ülikooli väärikate ülikooliga ühinenud ka
Viimsi, Põlva ja Elva.
Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel
käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+.
Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75%
loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe
tõendi.
Valga väärikate ülikooli palun huvilistel
registreeruda telefonil 5304 9805 või e-posti
aadressil marika.muru@valga.ee. Registreerumiseks vajalik info: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon ja/või e-posti aadress.

Teade
vastsündinute
vanematele
Seoses kevadsuvise keerulise olukorraga on
pausile jäänud Valga vallavanema vastuvõtud
vallas sündinud väikelastele ja nende peredele.
Järjekordne värskete lapsevanemate vastuvõtt
toimub pühapäeval, 11. oktoobril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Riskide vähendamiseks kutsume seekord pered vastuvõtule
kahes jaos.
• Kell 12.00 oodatakse vastuvõtule neid valla
väikeseid kodanikke, kes on sündinud 1.
märts kuni 31. juuli 2020.
• Kell 15.00 oodatakse vastuvõtule 1. oktoober 2019 kuni 29. veebruar 2020 sündinuid.
Perioodil 1. oktoober 2019 kuni 31. juuli 2020
on valda juurde sündinud 117 uut elanikku.
Neist 63 poissi ja 54 tüdrukut. Kaks paari kaksikuid.
Väikelastele antakse meenena valla vapiga
hõbelusikas ja lasteraamat „Pisike puu“.

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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Kooliaasta on alanud edukalt, kuid
toonud (kaasa) mitmeid muudatusi
Suures plaanis algas kooliaasta Valga valla haridusasutustes tavapäraselt ootusärevalt ja rõõmsalt. Ilm oli imeline ja õpilaste ning õpetajate
rõõm taaskohtumisest oli tajutav. Oli ju eelmise
õppeaasta lõpp pikk ja pingeline ning küllap sai
tajutud, et koolist eemal, koduõppel ei olegi nii
tore ning igatsus koolikaaslaste järele – nii õpilaste kui õpetajate puhul - oli kerge tekkima.
Rõõm on teatada, et tänavu alustas Valga vallas
kooliteed 143 õpilast, valla koolides on hetkel
1445 õpilast ja lasteaedades 588 last.
Algav õppeaasta tuleb aga paljudele teisiti:
Priimetsa Kool saab peagi oma uude majja
kesklinnas ja Tsirguliina koolis puhuvad uued
tuuled. Tsirguliina kooli ja laiemalt Tõlliste
piirkonda puudutavast ongi siinkohal sobiv
pikemalt kirjutada.
Tõlliste piirkonna hariduselu on muutumas
1. september tõi Tõlliste piirkonna jaoks
taas kaasa muutused - Tsirguliina kooli tegutsemisvorm muutus põhikoolist lasteaed-põhikooliks. Ühendõppeasutuse loomise vajaduse
tingis piirkonnas järjepidevalt vähenenud
laste arv: kümne aasta lõikes on Tõlliste piirkonnas lasteaias käivate laste hulk kahanenud
64 lapselt 28le. Tsirguliina koolis on see number viimase kümne aasta jooksul vähenenud
215 õpilaselt 110le. Sündide arv on viimastel
aastate statistika põhjal langenud ja see ongi
olnud kõnealuste muutuste peapõhjuseks.
Prognooside kohaselt püsiks ühendõppeasutuses õpilaste ja laste arv 120-140 juures ning
oleks jätkuvas väikeses langustrendis.
Tsirguliina kooli ja lasteaia ühendamine on
üks osa haldusreformijärgse haridusvõrgu korrastamise terviklahendusest. Tsirguliina lasteaed ja kool olid ainukesed õppeasutused, mis
tegutsesid ühel territooriumil eraldiseisvate
asutustena ja juhtimisega. Valga vald taotles
ühinemisega juhtimisefektiivsuse tõusu ning
kulude kokkuhoidu, kohalikul tasandil sisulisemat koostööd lasteaia ja kooli vahel ning
tugiteenuste ühtlustamist.
2018. aastal muutus Tsirguliina Keskkooli
tegutsemisvorm gümnaasiumist põhikooliks
ning 2019. aastal liideti Sooru lasteaed Tsirguliina lasteaiaga. Lisaks liitmisele suleti tänavu
1. septembril Soorus asuv lasteaiarühm. Otsus
ei ole olnud kerge ühegi osapoole jaoks, kuid
sulgemine oli paratamatu: kohalike laste arv
rühmas oli kahenenud kolmeni, lisaks neile
käisid igapäevaselt Sooru rühmas Tõrva valla
piiril ja Pajus elava pere lapsed. Tänaseks on
kõik lapsed leidnud uue koha Valga või Tsirguliina lasteaedades.
Koostöös kahe õppeasutusega toimus 14.
jaanuaril 2020 ühine nõupidamine mõlema
hoolekogu ja koolipidajaga. Tõdeti, et ühise
organisatsiooni teke annab võimaluse arendada
piirkonnas välja omanäoline, tugeva identiteediga õppeasutus.
Õppeasutuste ühendamise eelised:
• õppeasutuse uus ühine visioon ja arengusuunad nii lasteaia kui ka kooli osas;
• sujuvam sisuline koostöö:
kooli ja lasteaia vahel;
• sidusam lasteaiast kooli üleminek;
• paremad laste sotsialiseerumisvõimalused;
• võimalike vabade vahendite kasutamine

1. septembri pidulik aktus Valga Põhikoolis.

ühendõppeasutus arenduses
(2020 eelarve jääk);
• parem planeerida investeeringuid;
• ühine IT lahendus, ühine õppeasutuse
koduleht.
Õppeasutuste liitmine tõi kaasa muudatused
ka õppeasutuse juhtimises. 1. augustist juhib
kooli endine Valga Põhikooli õppejuht Aive
Aru-Raidsalu ning tema paremaks käeks on
pikaajalise õpetajastaažiga Eneli Värnik, kes
varasemalt töötas Valga Priimetsa Koolis.
Ülemineku perioodiks on määratud ka lasteaiale õppejuht, seda ametit täidab Ilme Sitik,
kes seni juhtis Tsirguliina lasteaeda Õnnelind.
Sooru lasteaia tühjaks jäänud ruumid leiavad uue omaniku. Vallavalitsusel on plaan
sügisel algatada lasteaia hoone võõrandamisprotsess, kuid lasteaia juurde kuulunud mänguväljak on plaanis jätta kohalikule kogukonnale avalikuks kasutamiseks.
Muutusi on tulemas veelgi. Koolipidaja

plaan lähitulevikuks on alustada Õru Lasteaed-Algkooli liitmiskõneluste läbirääkimise ja
kavandamisega. Selleks, et hariduselu üleüldise
kahaneva rahvastiku valguses Õru piirkonnas
saaks jätkuda, tuleks sellese sisulisemalt panustada. Õru liitumisega planeeritakse majale oma
funktsiooni ja õpilaste arvu tõusu.

Valga vallas töötab 13 õppeasutuse juhti, 199
üldhariduskoolide õpetajat ja 87 koolieelse
lasteasutuse õpetajat. Valla haridusperes on
õppeaasta algul toimunud mitmeid muutusi,
on toimunud liikumisi õppeasutuste vahel
ning lisaks on suur rõõm tervitada töötajaid
väljaspool Valga valda.
• Tsirguliina Kooli direktor on Aive
Aru-Raidsalu (Valga Põhikoolist)
ja õppejuht Eneli Värnik
(Valga Priimetsa Koolist);
• Valga Põhikooli uus õppejuht on Airi Laine
(endine klassiõpetaja), uus matemaatikaõpetaja on Rudo Lilleleht, Külli Starke alustab klassiõpetajana 1. oktoobrist, Pauliina
Võõras on uus eesti keele õpetaja;
• Valga lasteaias Kaseke alustas tööd õpetaja
Mari-Anne Juur-Junolainen;
• Priimetsa Kooli uued õpetajad on Anastasija Žukovska (abiõpetaja) ja Heikki Järlik
(Tsirguliina Koolist) õpetab füüsikat keelekümblusklassides;

8. septembril allkirjastasid Valga valla koolid
järjekordseks õppeaastaks karjääriõpetuse
koostöölepingu. Põhikooli lõpetajatele
pakutava karjääriõppega tutvustatakse
noortele erinevaid võimalusi edasise haridustee ja elukutse valikul.

• Valga Kaugõppegümnaasiumis alustas
tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajana
e-õppes Pilvi Pindma (töötab ka Priimetsa
koolis) ja infojuhina Kairi Patlep;
• Lüllemäe Põhikooli uus klassiõpetaja on
Marge Tiku;
• Õru Lasteaed-Algkooli uus majaperenaine
koolis on Inge Kukk;
• Valga Muusikakoolis on uuest õppeaastast
ametis muusikateoreetiliste ainete õpetaja
ja õppejuht Eve Müür;
• Tsirguliina Koolis alustasid tööd ajalooõpetaja Toni Tamm, vene keele õpetajana
Tatiana Alybina;
• Lasteaias Walko on kaks uut rühmaõpetajat: Ella Koppel ja Terje Millestorf ning
õpetaja abi Triin Rätsepp;
• Buratino lasteaia meeskonnaga liitus
õpetaja Katrin Unt;
• Valga Gümnaasiumis alustas uuest õppeaastast tööd ettevõtlusinnovatsiooni ja
loovuse õpetajana Margus Maidla.

Ivi Tigane, haridusspetsialist

Kronoloogia
2012 – Suleti Laatre Lasteaed-Algkool
2018 – Tsirguliina Keskkool muutus
Tsirguliina Kooliks
2019 – Sooru lasteaed liideti Tsirguliina
lasteaed Õnnelinnuga
2020 – Tsirguliina lasteaed ja kool liideti
üheks asutuseks. Soorus asuv rühm suleti.
2021 – planeeritakse Õru LasteaedAlgkooli liitmist Tsirguliina Kooliga.

Tsirguliina Koolis toimunud lepingute allkirjastamine annab kinnitust Valga valla koolide
hea koostöö jätkumisele, mille tulemusena
saavad Valga Põhikooli, Valga Priimetsa Kooli,
Tsirguliina Kooli, Hargla Kooli ja Lüllemäe
Põhikooli 9. klasside õpilased karjääriõpetuse
valikkursust õppida Valga Gümnaasiumis või
Valgamaa Kutseõppekeskuses.

Tervitame uusi kolleege!
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Tunnustati kauneid kodusid
Pandeemiakriisi tõttu nihkus muidu kevadel korraldatav vabariiklik kodukaunistamise konkurss
veidi edasi ja selle lõppvaatus saabus augustis.
Konkurss „Eesti kaunis kodu“ on tore traditsioon
ja korraldajatel eesotsas MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Valgamaa esindaja Anne Vaigrega oli põhjust rõõmu tunda selle jätkumisest ka
tänavustes erandlikes tingimuses.
Maakonnast oli konkursile esitatud seitse
nominenti, Valga vallast osales konkursil Kaire
ja Tõnu Hark`i kodu Valga linnast ja MTÜ
Paju Pansionaadid.
Perekond Hark`i kaasaegse arhitektuuriga
peresõbralik linnakodu pälvis komisjonilt
palju kiidusõnu: „Kodu linna südames on kui
väike Lõuna-Eesti maastik. Kaasaegne, omapärase arhitektuuri silmapaistev näide. Energiasõbralik maaküte, stiilne kujundus, hea looduslike eelduste terviklik ärakasutamine ning
leidlik piirdeaia lahendus.“ Märkimist leidsid
ka aia aktsendiks olev suur tiik, mis täitub
kahe kinnistu vihmavetega ja istutusaladele
valitud vähest hooldust nõudvad taimed.
MTÜ Paju Pansionaadid jäi silma väga
heakorrastatud pargiga ja muidugi kena
renoveeritud mõisahoonega. Anne Vaigre
sõnas, et järjekindla töö tulemusena on
korda tehtud mõisahoone ja park, elamud
ning muud eluks vajalikud hooned ja nende
ümbrus. „Suure mõisakompleksi haljastustöid juhendab aednik. Hoolekandeasutuse
elanikele leidub võimalusi jõukohaseks tegevuseks nii pargis kui külamajas. Renoveeritud mõisahoone näeb väga uhke välja.“
Tänavune «Kaunis Eesti kodu» konkursi
maakondlik tänuüritus, kus kuulutati välja
Valgamaa silmapaistvamad kodud, toimus
Puka kultuurimajas. Tänukirjad andsid üle
Eesti kodukaunistamise ühenduse Valgamaa
piirkonna juht Anne Vaigre ning Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits.

MTÜ Paju Pansionaadid jäi silma kena pargi ja
renoveeritud mõisahoonega

Kaire ja Tõnu Hark´i kodu Valga linnas pälvis palju kiidusõnu

Presidendi tunnustuse saamiseks esitati Kaire ja Tõnu Hark´i kodu Valgas; Sirje
ja Koit Alliku kodu Tõrva vallas ning Ruta
Reimi ja Silver Liivamäe kodu Otepää vallas
Nõuni külas.
Nominentide hulka kuulusid MTÜ Paju
Pansionaadid Valga vallas, Silvi Tenno kodu
Vana-Otepää külas, Jana ja Ants Jaaksoni suvekodu Otepää vallas Vana-Otepää külas ning
Ene Nurme ja Kuido Lepiku suvekodu Otepää
vallas Pilkuse külas.
Kaire ja Tõnu Hark ning MTÜ Paju
Pansionaadid pälvisid ka tunnustuskirja

„Valga valla kaunis kodu 2020“.
Võitjaid ootab ees presidendi vastuvõtt.
Vabariikliku konkursi laureaatidele antakse
üle Eesti Vabariigi Presidendi auhind tänavu
oktoobris. Kõiki auhinnatud objekte esitletakse albumis „Eesti kaunis kodu 2020“.

omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000
eurot ning omafinantseering peab olema
vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
Taotlusi võib esitada e-posti teel ning
tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 16.30. Need
tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile - Valgamaal on selleks MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad
Valgamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel:
https://www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm/
Lisainfo: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, tel 526 0236,
aet.arula@valgamaa.ee

Riigihalduse ministri tänukirja
“Eestimaa kaunistamise eest” ja
mastivimpli pälvisid:
• Sigrid Jantsikene Lüllemäe külas;
• Tarje ja Margus Roosik Karula külas;
• Siret Koitmäe ja Artur Kablukov Tambres;
• MTÜ Paju Pansionaadid Paju mõisas.

Keskkonnakampaaniast
„Meri algab siit“

Kohalikud kogukonnad
saavad oktoobri alguseni
toetust taotleda
Septembri algusest on avatud kohaliku
omaalgatuse programmi sügisvoor, millest
mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot
ühe projekti kohta.
Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning
püsimisele. Toetust antakse tegevusteks,
mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad
kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik

Silmapaistvalt kauneid kodusid
Valga vallas on märgatud
Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Valgamaa piirkonna
tänukirja “Kodukultuuri edendamise eest Eestimaal” ja majalipu omanikuks said:
• Mihkel Maks ja Merike Juhkam Karula külas;
• Ulvi Sarapuuvald Lüllemäe külas;
• Merike ja Jaan Sakkis Hargla külas;
• Milvi ja Urmas Kuusik Hargla külas;
• Piia Somelar Hargla külas.

On suitsetajaid, kel kombeks poetada oma
suitsukonid maha ja ka sademevee äravoolu
restkaevudesse. Paljud ilmselt ei tea, et samad
suitsukonid jõuavad läbi restkaevude meie
veekogudesse ja see toob lõpuks endaga kaasa
suure keskkonnariski. Läänemere üks suurimaid reostajaid on sigaretikonid. Selleks, et inimeste teadlikkust suurendada, sai 25. augustil
alguse kampaania “Meri algab siit”. Kampaania
eesmärgiks on Eesti jõgede, järvede ja eelkõige
Läänemere tervise parandamine ning elanike
keskkonnateadlikkuse tõstmine. Taotluseks on
suunata inimeste käitumisharjumusi ning luua
seoseid enda ja “teiste” vahel, andes tulemuseks
nii tervema ja mitmekesisema elukeskkonna
kui ka puhtamad tänavad.
Kampaania käigus märgistatakse 15 Eesti
linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki,

et teavitada inimesi sellest, millist ohtu endast
kujutavad sademeveega Läänemerre sattunud sigaretikonid. Valga osaleb kampaanias
märgistusega “Pedeli jõgi algab siit” ja selle
eesmärgiks on pöörata tähelepanu Pedeli jõe
puhtusele. Lisaks tekstile märgitakse asfaldile visuaalne tähis reostamise keelamiseks
ja siluett-viide vee-elanikele. Visuaalne tähis
muudab probleemist arusaamise ja sellega
suhestumise lihtsamaks. Pedeli jõele viitava
märgistuse saavad 50 sademevee kaevuluuki.
Märgistustööd leiavad aset eeldustekohaselt
septembri teises pooles Valga linna erinevatel
tänavatel sh Vabaduse, J. Kuperjanovi, Kungla,
Riia, Kesk tänavail ja Jaama puiesteel.
Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute
järgi üks mahukamaid reostajad ning seetõttu
on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste
muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on
praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning
elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt
kasvanud ning reostus vähenenud.
Kampaaniat „Meri algab siit” toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Rohkem infot:
www.merialgabsiit.ee.
Ole hea, anna oma panus ning ära viska
oma prügi, seal hulgas suitsukonisid maha ega
vihmavee restkaevudesse! Hoiame loodust!
Anni Teetsmann, keskkonnaspetsialist
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EAS toetab ettevõtete koostööd
Augusti lõpus toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) infopäev koostöös Valga Vallavalitsusega. Üritusel anti ülevaade EASi ettevõtluse
ja innovatsiooni keskuse meeskonna liikmete
poolt ettevõtetele tootearenduse tegemiseks
pakutavatest toetustest ja tugiteenustest, sealhulgas tutvustati väiksemaid ja suuremaid
kohaliku ja Euroopa tasandi toetusi.
Euroopa tasandi toetused nagu Green ICT ,
Horisont 2020, Eurostars eeldavad välispartneri olemasolu. Lisaks edendab EAS ettevõtete
rahvusvahelistumist. Selleks on loodud näiteks
ekspordiprogrammid ja sel aastal lisandus teenuste hulka võimalus kaasata konkreetse turu
jaoks oma ettevõttesse välisekspert. Ka Valga
Vallavalitsus aitab projekti „GoSmart BSR“
raames kohalikel ettevõtetel leida välispartnereid Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Taanist ja Soomest.
Kohalike tasandi toetustest tutvustati näiteks innovatsiooni- ja arendusosakut, mille
eesmärgiks on kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamine.
Lisaks tutvustati erinevaid ettevõtte arengule
suunatud programme, mille raames on ettevõtetel võimalik koostööd teha oma ala ekspertidega ja innovatsioonikoostööd pakkuvate
organisatsioonidega. Siia alla liigituvad näiteks uue toote turule toomise meistriklass (kui
ettevõttel on juba olemas omatoote prototüüp),
valdkondlik diagnostika (erapooletu hinnang

eksperdi poolt) jm. EASi arenduskoostööekspert tutvustas võimalusi, kuidas kaasata arenduskoostöösse teadlasi ja teha koostööd erinevate kompetentsikeskustega. Lähiajal avaneb
näiteks rakendusuuringute programm, mille
eesmärk on toetada ettevõtteid teadus- ja arendustegevusel. Toetusi pakutakse ka tööstuse
digitaliseerimiseks – ettevõttel on võimalik
oma protsesse analüüsida läbi digidiagnostika.
Lisaks tutvustati ka Eesti Kosmosebüroo
programmi, mille tegevust samuti EAS koordineerib. Kui alguses olid ettevõtjad skeptilised ega kujutanud end ette selles osalemas,
siis peale infopäeva muutsid mitmed meelt.
Kui üks osa kosmosetööstusest on tõesti
orbiidile saadetavad tehnoloogiad, mis nõuavad suuri investeeringuid, siis Euroopa Liidu
Maa kaugseire andmed (Copernicus programm) ja asendi määramise signaal (Galileo
programm) on avaliku teenusena tasuta kättesaadavad ja neid saab rakendada väga paljudes erinevates valdkondades, ka metsanduses, põllumajanduses ja ehituses. Maa-ameti
juures tegutseb satelliidiandmete jagamise
keskus ESTHub, mis vahendab Eesti territooriumi kohta käivaid Maa kaugseire andmeid. EAS selgitas ettevõtjatele, et tegelikult
on selles vallas mitmeid koostöökohti – tuleb
lihtsalt näha võimalust.
Turismitoetustest on sügisel uuesti avanemas turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus, mille abil saavad turismiettevõtted

Valga valla planeeringute teated
Detailplaneeringu osa kehtetuks
tunnistamine
Valga Vallavolikogu 28.08.2020. a otsusega nr
189 otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks
Valga linna, Tambre linnaosa, Kirsipuu tn 2
ja selle lähiümbruse lihtsustatud korras koostatud detailplaneeringu Kirsipuu tn 2 krundi
osa. 2006. a kehtestatud detailplaneeringu
lahenduses läbib Kirsipuu tn 2 krunti kõrgepinge õhuliin koos ulatusliku kaitsevööndiga.
Praeguseks on krundilt kõrgepinge õhuliin
demonteeritud ja rajatud kaks elektrimaakaabelliini, mille kaitsevööndi ulatus on oluliselt
väiksem ja võimaldab krunti võtta kasutusele
väikeelamumaana. Planeeringu osa kehtetuks
tunnistamisel jääb ülejäänud detailplaneering
kehtima ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine ka hilisemalt. Kirsipuu
tn 2 krundi planeerimisettepanek ei ole seotud
ülejäänud ala maakasutus- ja ehitustingimustega. Kirsipuu tn 2 krundi kasutusele võtmine
väikeelamumaana ei too endaga kaasa märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, samuti on olematud mõjud
looduskeskkonnale.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine
Valga Vallavolikogu 28.08.2020. a otsusega nr
190 otsustati vastu võtta Valga linna, Viljandi
tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering
ja suunata see avalikule väljapanekule. Planeeringuala suurus on ligukaudu 3,3 ha. Planeeringuala asub Valga linna ja Jaanikese küla piiril Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusalal. Krundi
naabruses on tootmis- ja ettevõtlusalale iseloomulikud tegevused, krundi struktuur ja

hoonestus. Jaanikese küla poolt piirneb krunt
maatulundusmaaga.
Detailplaneeringu planeerimislahendus on
määrata Viljandi tn 82c krundile ehitusõigus
tootmisettevõtte hoone rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha määramiseks
ehitiste toimimise tagamiseks. Detailplaneeringuga määratakse krundile hoonestusala,
kuhu võib püstitada kuni 5 hoonet suurima
lubatud ehitisealuse pinnaga 6500 m2. Krundi
kasutamise sihtotstarbeks määratakse tootmishoonete maa.
Detailplaneering sisaldab Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut Kelli oja
kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik juurdepääsutee rajamiseks.
Planeeringu menetluse käigus on antud
eelhinnang detailplaneeringu elluviimisega
kaasneda võiva eeldatava mõju kohta majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale, mille tulemusena leiti, et olulist
keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.
Detailplaneeringu avalik arutelu korraldatakse ajavahemikul 28.09-27.10.2020 Valga
Vallavalitsuse 1. korruse stendil ja Valga valla
veebilehel www.valga.ee.
Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle
ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma
arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn
8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.
Lenna Hingla, planeeringute
juhtivspetsialist

turule tuua teenuseid uutele segmentidele või
lahendada ära kitsaskohad klienditeekonnas,
samuti toetatakse sellest toetusest turismiteenuste digitaliseerimist. Toetuse tulemusena
eeldatakse, et kasvab ettevõtte majanduslik
jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Toetus
on mõeldud minimaalselt 24 kuud tegutsenud
ettevõtetele, sh nii äriühingud kui kolmas sektor (MTÜ ja SA).
Loomemajanduse alla kuuluvad kõik valdkonnad, kus on omavahel seotud loomisrõõm
ning ärilised perspektiivid: kirjastamine,
disain, etenduskunst, reklaam, arhitektuur,
muusika, kunst jne. Need valdkonnad on
sisendiks paljudele teistele majandusharudele,
nagu näiteks turism. Loomeettevõte võib olla
nii teenindus kui ka tootmisettevõte, seega on
teinekord üsna keeruline ennast just loome-ettevõtteks positsioneerida. EAS käsitleb loomemajandusettevõtteid nagu kõiki teisi, kuid
lisaks on loodud just sellele sektorile suunatud
toetused ning võimalused eesmärgiga aidata
kaasa ettevõtete konkurentsi- ja ekspordivõimekuse kasvule ning valdkondlike teadmiste
ja oskuste arendamisele.
Peale infot külastati üheskoos Valga vallas
tegutsevaid ettevõtteid Moodul AS, kes tegeleb teraskonstruktsioonide valmistamisega ja
Adensen Furniture OÜ, kes tegeleb lastemööbli
tootmisega.
Heiki Must (Adensen Furniture OÜ):
„Infopäev oli kasulik. Külaskäigu ajal sain

mõne oma asja kohta mitu mõtet. EAS-ga
tasub suhelda, kuna see paneb enda tegevustele rohkem mõtlema ja näed asju tihti teisest
vaatenurgast, millele varem tähelepanu ei pööranud. Koolitused on väga kasulikud, soovitaks väga mentorprogrammi. See sai läbitud
kümme aastat tagasi ja oli väga kasulik. Paraku
kõik EAS-i praegused toetused ei sobi, kuna
mõned toetused eeldavad, et käive oleks kahel
aastal vähemalt 200000 ja kaheksat töötajat,
aga kindlasti tahan kasutada innovatsiooni- ja
arendusosakut ning intellektuaalomandi alast
nõustamist.“
Tiina Karpats (Moodul AS): „EASi infopäevaga jäime rahule, saime enda jaoks huvitavat informatsiooni, kindlasti sooviks EASiga
tulevikus koostööd teha ja usun, et nende teadmistest ja kontaktidest oleks palju abi. Edaspidi
tasuks kindlasti Valgas erinevaid sarnaseid
informatiivseid üritusi korraldada, et vajalik
info ja võimalused jõuaksid ka väiksemate piirkondade ettevõtjateni.“
EAS on koostööks avatud ja vastab meeleldi
ettevõtete küsimustele. Kui on konkreetseid
huvipakkuvaid teemasid või esinejaid, millest
ettevõtjad huvitatud on, siis palume sellest
Valga Vallavalitsusele teada anda, et saaksime seda järgmiste ürituste organiseerimisel
arvesse võtta.

Laura Gredzens, projektijuht

Kui oled jäänud võlgu,
otsi kiirelt abi!
Mõnikord on nii, et inimesed, olles
sattunud võlgadesse, ignoreerivad olukorda, lootes olukorda tulevikus lahendada. Kahjuks on võlgadega samuti kui
muude probleemidega - kui nendega
kohe ei tegele, muutuvad järjest suuremaks. Seega, kui on selgunud, et ollakse
kellelegi võlgu, tuleks alustada sellest,
et luua endale selge pilt oma olukorrast.
Head lahendust ootama jääda ei maksa
– tegutseda tuleb ise ja mida varem, seda
parem. Võlgujäämise korral tee selgeks:
• kellele sa võlgu jäid?
• millal sa võlgu jäid?
• millistest kuludest koosneb esitatud
nõue?
Need peamised asjad tuleb teha selgeks
kõigi teada olevate nõuete kohta. Sel viisil kõik oma võlad ära kaardistatud, on
mõistlik teha plaan, kuidas tekkinud
olukorrast pääseda. Võimalusi seda teha
on erinevaid, tuleb leida endale sobivaim.
Tähtis on meeles pidada, et pikaajaliselt
ei ole võimalik tasuda tagasimakseid, mis
ületavad igakuise pere-eelarve võimalusi.
Enne kokkulepete sõlmimist peab olema
veendunud, et suudetakse kokkulepet
kindlasti täita.

Rahaliste probleemide lahendamisel
võib küll proovida ise hakkama saada,
kuid alati saab abi küsida võlanõustajalt.
Võlanõustaja saab aidata mitmel viisil:
• aitab saada parema ülevaate, mida ja
mis summas tegelikult sisse nõutakse;
• aitab üle vaadata, kas võlanõuded on
õiguspärased;
• aitab suhelda kohtutäiturite, inkassofirmade ja teiste võlanõudjatega;
• aitab leida võlglase majanduslikule
olukorrale sobivaima lahenduse.
Kui sina tunned, et oled võlanõustamisest huvitatud, võta ühendust Valga valla
sotsiaaltöötajaga, kes saab sind edasi
spetsialisti poole suunata. Sotsiaaltöötaja kontaktid on leitavad valla kodulehel.
Kodanikku, kes ise proovib oma rahaasju
hakata korda tegema, aitab Eesti Võlanõustajate Liidu kodulehekülg: https://
evnl.ee/
Ära jää oma murega üksi, vaid otsi abi!
Alusta juba nüüd!
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Avalike pakendipunktide kasutamisest
ning jäätmete liigiti kogumisest
Valga valla avalikus ruumis asuvad pakendikogumise punktid, kuhu on oodatud Valga valla
elanike kodumajapidamistes tekkinud puhtad
pakendid. Ma arvan, et enamus meist, kes neid
pakendikonteinereid kasutab pakendite ära
andmiseks, on sattunud neis nägema mittesobivaid jäätmeid (ehitus- ja lammutusjäätmed,
haljastusjäätmed, tekstiilijäätmed, segaolmejäätmed jne).
Seisame jätkuvalt silmitsi inimeste teadmatuse või pahatahtlikkusega. Jääb mulje, et osa
meie elanikke ei tea - või ei taha tunnistada
- mille jaoks on paigaldatud valla avalikku
ruumi pakendikonteinerid. Seetõttu kordame
üle: tegemist ei ole avalike prügikastidega,
kuhu võib viia läbisegi kõiki jäätmeid. Tegemist on elanike jaoks paigutatud segapakendi
konteinerite (kollased), paber/papi konteinerite (sinised) ning klaaspakendi konteineritega
(rohelised). Tegemist on kogumismahutitega,
kuhu on oodatud ainult pakendijäätmed.
Mõnes kohas on pakendikonteinerite välimus küll natuke rohkem tuhmunud, kuid
siiski on selgelt arusaadav, et tegemist ei ole
tavapäraste prügikastidega. Oleme võtnud
eesmärgiks korrastada Valga valla avalikku
pakendikogumise võrgustikku. Koostöös
taaskasutusorganisatsioonidega vahetame välja
amortiseerunud kogumismahutid, rajame konteineritele korralikud kõva kattega alused ning
varustame probleemseimad kohad statsionaarsete videokaameratega.
Paar kuud tagasi ilmus Valga Teatajas artikkel, mis selgitas, millised jäätmed sobivad kuhu
konteineritesse. Seetõttu ei hakka seda siinkohal uuesti üle kordama, selle asemel toome
välja mõned näited erinevatest jäätmetest, mis
ei tohiks jõuda nendesse konteineritesse ja mis
peaksid leidma oma tee Valga jäätmejaama või
jäätmevedajani. Avalikesse pakendikonteineritesse on keelatud tuua jäätmeid, mis ei ole
segapakend, paber/papp või klaaspakend.
SEGAOLMEJÄÄTMETE
KONTEINERISSE EI SOBI:
Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed, puhtad paberi- ja papijäätmed, ehitusjäätmed, sh
värvid, ohtlikud jäätmed (nt tule- ja plahvatusohtlikud), biolagunevad aiajäätmed, patareid,
vana elektroonika, vedelikud, suurjäätmed,
ravimid, ehitus- ja lammutuspraht, kivid, eterniit, vanad rehvid, romusõidukite osad, ained
ja esemed, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju
tõttu võivad ohustada jäätmemahutit, jäätmeveokit või jäätmevedajat. Järgnev loetelu ei ole
lõplik vaid näitlikustav.
BIOJÄÄTMETE KONTEINERISSE EI
SOBI:
Vedelikud, tavalised kilekotid ja pakendid,
supid, kastmed, suured kondid, suitsukonid,
muud olmejäätmed, kassiliiv, tuhk, küpsetuspaber, kunstlilled, küünlad, lillepotid. Ka
kilekottides biojäätmeid konteinerisse panna
ei tohiks.
PABERI- JA PAPIJÄÄTMETE
KONTEINERISSE EI SOBI:
Määrdunud ja vettinud paber, köögipaber ja
salvrätikud, papp ja paber, mille küljes on kilet
või fooliumit (mahlapakid, tetrapakend), kasutatud pabernõud, tapeet, rõivad ja jalanõud.

SEGAPAKENDI KONTEINERISSE EI
SOBI:
Määrdunud pakendid, plastist mänguasjad,
kummist tooted, ohtlike ainete pakendid ja
pudelid, kasutatud mähkmed, akna- ja lehtklaas, elektripirnid, aerosoolipakendid, plastikust suurjäätmeid ja autodetailid, ehitusmaterjalid, rõivad ja jalanõud.
Pakendijäätmed on väärtuslikuks tooraineks erinevate toodete tootmisel ja nende
taaskasutamine aitab säästa loodust.
KLAASIKONTEINERISSE EI SOBI:
Akna-, leht- ja peegelklaas, valguslambid ja
elektripirnid, keraamika, kristall ja portselan,
kuumuskindel klaas (ahjukindlad toidunõud).
Valga jäätmejaama (Võru tn 109c
Valga linn, tel. tel:554 9296 e-post:
info@maricom.ee) vii:
• Ohtlikud jäätmed - värvi-, liimi-, laki- ja
lahusti jäätmed jaepakendis, aegunud ravimid, kemikaali ja pestitsiidide jäätmed,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed, patareid ja
akud.
• Kasutatud elektri- ja elektroonika seadmed.
• Vanamööbel.
• Ehitus- ja lammutusjäätmed/
remondijäätmed.
Valga jäätmejaam on avatud E-T 09:00-18:00;
K-R 09:00-17:00; L 09:00-15:00.
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 segapakendikonteiner, mille tühjendamine on tasuta. Lisainfo www.tvo.ee.
Kortermaja teenus on saadaval Valga linnas,
Hargla külas, Koikkülas, Laanemetsa külas,
Laatre alevikus ja Lüllemäel. 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-telli-

mine/pakendikott või helista numbrile: 60 60
439. Tegemist on hea ja mugava viisiga pakendijäätmete ära andmiseks.
AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMETE
PÕLETAMISEST
Taaskord on saabumas sügis. Kätte on jõudmas
aeg, mil aiaomanikud võtavad rehad ning hakkavad langenud lehti kokku koguma. Mida aga
teha kogutud lehehunnikutega? Parim variant
on lehtede komposteerimine oma kinnistul –
nii on võimalik saada väärtuslikku komposti
oma maale. Sageli aga minnakse lihtsama vastupanu teed ning lehed põletatakse.
Tuletame meelde, et Valga valla tiheasustusaladel ei tohi aia- ja haljastusjäätmeid põletada. Praegu kehtiv valla jäätmehoolduseeskiri
lubab veel vaid kuivade okste ja lehtede põletamist naabreid mittehäirival viisil, kuid seda
juhul, kui kompostimine pole mingil põhjusel
võimalik. Väikestes kogustes kuivi lehti võib

oma kinnistul põletada, kui ilm on tuulevaikne ning lõkkesuits ei häiri naabreid. Õige
oleks naabreid lõkke tegemisest ette teavitada
ning vajadusel selleks sobiv aeg kokku leppida.
Tagatud peab olema tuleohutus.
Enamus juhtudel lehtede ja okste põletamine siiski häirib naabreid. Tihti on lehed,
mida proovitakse põletada, niisked, seega nad
peaasjalikult vaid tossavad, saastavad õhku
ning kindlasti häirivad naabreid. Sellisel juhul
on aia- ja haljastusjäätmete põletamine keelatud ja tegemist on Valga valla jäätmehoolduseeskirja rikkumisega, mille eest on võimalik
karistada rahatrahviga kuni 800 eurot.
Aia- ja haljastusjäätmete põletamine tiheasustusaladel peaks jääma minevikku. Nende põletamisele tuleb eelistada kompostimist või anda üle
jäätmekäitlejale (viia Valga jäätmejaama).

Anni Teetsmann, keskkonnaspetsialist

Liivimaa Mihklilaat
ootab kauplejaid ja külastajaid
Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks
meelelahutusürituseks. Laadale
oodatakse eelkõige müüma taimeja loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli
valmistajaid, erinevate toiduainete
müüjaid, ehete valmistajaid ja teisi
huvitava omatoodangu ja värske
aiasaaduste müüjaid.
Kohal on Kihnu Virve perebänd,
Ranna Rantšo loomapark, lastele
batuudid, elektriautod ja teised
toredad tegevused. Toimub ka traditsiooniline lihaküpsetamisvõistlus „Piirideta BBQ 2020“.
Müügikoha hinnad on alljärgnevad:
• 3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 15 €;
• 3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade
reklaam) üks koht 25 €;
• 1-faasilise voolu (16A) ühendamine 15 €.
Elektrooniline müügikohtade registreerimine
alates 26. augustist kuni 8. oktoobrini www.
valgakultuurikeskus.ee või www.valga.ee.
Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse

10. oktoobril kuni kell 7.30.
Lisainfo 5332 7622 (kultuurikeskuse administraator), 5332 4960 (Artur Drubinš), 513 7185
(Ülle Juht).
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Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus 5.
augustist kuni 2. septembrini kaks
istungit. Olulisemad otsused olid:
• Kinnitada 14.07.2020 oksjonikeskkonnas
osta.ee toimunud avaliku enampakkumise
tulemused ja võõrandada järgmine vallavara:
• korteriomand Pargi tn 10-13, Valga linn,
Valga vald, lõpphinnaga 5000 eurot;
• korteriomand Tiigi korter 7, Taheva küla,
lõpphinnaga 1000 eurot;
• korteriomand Kullamäe tee 10-8, Lüllemäe
küla, Valga vald lõpphinnaga 3100 eurot.
• Võtta vastu pärandvara, Pargi tn 6-1, Laatre
alevik, Valga vald.
Võõrandada
• avalikul enampakkumisel korteriomand
asukohaga Valgamaa, Valga vald, Valga
linn, Allika tn 5-11. Määrata korteriomandi
võõrandamise alghinnaks 3000;
• avaliku suulise enampakkumise korras
vallale kuuluv rajaseade Pisten Bully
100, väljalaskeaasta 2009, VIN kood
WKU4821MA8L011265. Määrata võõrandatava vara alghinnaks 48 500 eurot.
• Võtta vastu Valga linna Viljandi tn 82c
krundi ja selle lähiala detailplaneering
vastavalt lisale.
• Kehtestada kinnisasja Lembitu tn 2,
Valga linn eelläbirääkimistega pakkumise
võõrandamise tingimused.

Anda otsustuskorras tasuta
kasutusse
• PÄIKESERINGI SELTSile (registrikood
80266350) Valga vallale kuuluvast hoonest
asukohaga Valga vald, Valga linn, Kungla
tn 12 ruumid nr 103 kuni 108 ja 110 kuni
114;
• m it tet u lu ndu sü h i ng u le Kor v pa l l iklubi Valgamaa (registrikood 80420302)
otsustuskorras tasuta kasutusse Valga
vallale kuuluv katastriüksus tunnusega
82001:001:0328, asukohaga Valga vald,
Sooru küla.
Anda otsustuskorras kasutusse
• Status Pluss Ehitus OÜ (registrikood
11316137) kasutusse Valga vallale kuuluv
korteriomand asukohaga Valga vald, Valga
linn, J. Kuperjanovi tn 12-7;
• P. DUS SM A N N E E ST I Os aü h i ng u
(registrikood 10068915) kasutusse Valga
vallale kuuluvast hoonest asukohaga
Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 13,
ruumid nr B08 B22.

Vallavolikogu otsus
algatab Lembitu 2
kinnistu müügiprotsessi
Valga vallavolikogu 28. augustil toimunud
istungil otsustati pikalt planeeritud Lembitu tn
2 kinnistu müük eelläbirääkimistega võõrandamise teel. Otsus ei tähenda aga sugugi seda, et
täna hoones tegutsevad MTÜd, nende hulgas
Toidupank, peaksid oma tegevuse lõpetama ja et
Toidupanga poolt osutatav teenus Valgas kaob.
Vallale kuuluva endise koolihoone võõrandamine on olnud õhus juba pikalt, selle ettevalmistamist alustati juba üle-eelmise vallavalitsuse ajal. Peamiselt on otsus olnud tingitud
hoone olukorrast. Selle tõttu kehtivad hoonele
ka päästeameti poolsed ettekirjutused, mille
täitmist vallavalitsus nende kulukuse tõttu
otstarbekaks ei ole pidanud.
Volikogu otsuse põhjal algatatakse juba sel
sügisel eelläbirääkimistega müügiprotsess, mille
tingimused on muuseas, et sotsiaalteenuste

• Omandada elamumajanduse ümberkorraldamise eesmärgil Eesti riigilt Valga vallale
korteriomand E. Enno 30-6 hinnaga 1 euro.
• Eraldada reservfondist Valga Spordile 1800
eurot töö „Riigiabi finantsanalüüs Jaanikese
motokompleksi arendusel” eest tasumiseks.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.

TULE PIILU VAPRAID ABILISI
SÜGISESEKS LEHTEDE KORISTUSEKS!
Akulehepuhur BGA 45
119.00 €

Volikogu veerg
Valga Vallavolikogu 28.08.2020
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
toimunud I koosseisu korralisel
istungil otsustati:
• Võtta vastu Valga valla 2020. aasta III
lisaeelarve.
• Muuta Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018
otsus nr 34 „Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks
määramine”, mis puudutab turismimarsruuti vanadel raudteetammidel Green
Railway (Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis).
Otsuse muutmise tulemusel võetakse tee
avalikku kasutusse mitte ainult matkarajana, vaid avalikuks kasutamiseks kõigile,
sh on lubatud tee kasutamine erinevatele
liiklusvahenditele.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Valga
linnas, Tambre linnaosas, Kirsipuu tn 2
ja selle lähiümbruse lihtsustatud korras
koostatud detailplaneering.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule detailplaneering Valga linnas
Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala
osas.
• Anda nõusolek Puurina liivakarjääri
mäeeraldise korrastamistingimuste
kohta. Kaevandatud maa korrastatakse
korrastamisprojekti alusel. Vastavalt

osutamiseks võetakse hoone pinnast kasutusele
vähemalt 800 ruutmeetrit ja sotsiaalteenuseid
osutatakse veel vähemalt viis aastat. Pakkumise
alghinnaks on määratud 36 000 eurot.
Kinnisasja võõrandamisel kantakse kinnistusraamatusse märked hoone koormamise
kohta üürilepinguga MTÜ Motoklubi K&K
kasuks tähtajaga kuni 30. september 2023. Ehk
kui kinnistu leiab uue omaniku, jätkuvad praeguse rentniku MTÜ Motoklubi K&K ja allüürnike rendilepingud samadel tingimustel kuni
selle lõppemise tähtajani. Uus omanik võib
üürilepingu üles öelda ainult Valga Vallavalitsuse ja MTÜ Motoklubi K&K nõusolekul. Rendilepingu lõppemisel - või vajadusel ka varem
- on vallavalitsus valmis igati toeks olema Toidupangale sobivate uute ruumide leidmisel.

Keskkonnaameti poolt esitatud eelnõule
nähakse kaevandajale ASle TREV-2
Grupp ette korrastamistingimused.
• Võõrandada Valga linnas Lembitu tn 2
kinnistul asuv vallavara eelläbirääkimistega pakkumise teel järgmistel tingimustel:
• sotsiaalteenuste osutamiseks võetakse
hoone pinnast kasutusele vähemalt 800
ruutmeetrit ja sotsiaalteenuste osutamisega alustatakse hiljemalt kuue kuu
jooksul arvates kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest;
• sotsiaalteenuseid osutatakse vähemalt
viis aastat;
• kinnisasja võib võõrandada või koormata viie aasta jooksul Valga valla
kirjalikul nõusolekul;
• kinnisasja võõrandamisel kantakse
kinnistusraamatusse märked hoone
koormamise kohta üürilepinguga
MTÜ Motoklubi K&K kasuks tähtajaga
kuni 30. september 2023. Omanik võib
üürilepingu üles öelda ainult Valga
Vallavalitsuse ja MTÜ Motoklubi K&K
nõusolekul;
• määrata alghinnaks 36 000 eurot,
sellest tulenevalt osalustasu 360 eurot
ja tagatisraha 3600 eurot.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.

149.00 €

Lehepuhur BG 56
229.00 €
269.00 €

Lehepuhur BR 700
669.00 €
769.00 €
Samuti pakkumisel suurima võimsuse ja puhumisjõuga
lehepuhur Eesti turul: BR 800 C-E, hind 869.00 €
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KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!
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Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!
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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

REKLAAMI KUULUTUS → AJALEHT „TÕRVA TEATAJA“
Kellele?
Hauaplatside hooldus Tartu, Otepää, Tõrva ja
Valga kalmistutel.
Tel 5617 1112
info@kalmehooldus.com
www.kalmehooldus.com

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

Egon Ilisson
Helme Kihelkonnaleht
53736992
kuldne@kuldne.com

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
OÜ ESTEST PR
kuni 10 000 eurot/ha.
Tere,ostab metsa- ja põllumaad.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
Tel 50 45 215, 51 45 215,
või asetseda piiranguvööndis.
info@est-land.ee
Soovime anda kuulutuse ajalehte „TÕRVA TEATAJA“
kolmeks
Tel: 56
111 900kuuks.

48X52 mm

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

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

TEOSTAN
ELEKTRITÖID.

Metsakeskus.ee

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

puurvesi

Kontaktid:
ValtMar OÜ, Mob: +372 528 2904,
e-mail: valtmar123@gmail.com

HELISTA!

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

Tegin kuulutuse šablooni ära. Kas selline sobiks?

Tellija andmed: Stone and Crystal OÜ, Ehitajate 7-48, 70101 Viiratsi alevik, Viljand

RAAMATUD
REKLAAMID
BROŠÜÜRID
VOLDIKUD
AJALEHED

Tervitades,
Julia Järveküla
jarvekuladesign@gmail.com
+372 569 094 60, 567 514 68

BRÄNDI LOOMINE
POWERPOINT ESITLUSED
KUJUNDAMINE
KÜLJENDAMINE
TRÜKK
OTSEPOST
TOIMETAMINE
KEELEKORREKTUUR

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