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Valgas jagati
aastaringi auhindu
21. veebruaril anti vabariigi
aastapäevale pühendatud
pidulikul kontsert-aktusel Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses üle
Valga valla aastaringi auhinnad.
Seekord pälvisid tunnustuse Valga
vallaarhitekt Jiri Tintera, Rasmus
Onkel ja KOTUSe võrgustik, Kalev
Härk, Siiri Põldsaar ning Valga
haigla tervisekeskus.
Tšehhi päritolu Valga vallaarhitekt Jiri Tintera elab Eestis juba 12 aastat. Varasemalt
on Tintera õppinud Praha tehnikaülikoolis, möödunud aasta lõpus sai temast TTÜ
doktorant. Doktoritöö kirjutas Tintera
kahaneva Valga elukeskkonnast. Väheneva elanik konnaga linna väljakutseid
tutvustatakse Jiri eestvedamisel ka tänavusel Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kus
Eesti ekspositsioon kannab nime „Väärikas
kahanemine“. Arhitekti panus Valga linna
arengusse ja tuntuse tõstmisse on märkimisväärne. Tal on harukordne võime näha
linna harjumuspärasest erineva nurga alt ja
pakkuda lahendusi linna veelgi atraktiivsemaks muutmiseks. On imetlusväärne, kui
tšehhi arhitekt võtab südameasjaks eestlaste
poolt ilma hooleks jäetud, kuid tegelikult
suure potentsiaaliga Valga uuesti inimkeskseks muuta.
Rasmus Onkel veab eest KOTUSe võrgustikku, mis on loodud Taheva, Karula
ja Mõniste piirkondade tutvustamiseks.
KOTUSe võrgustik on aktiivne kogukonnakeskus, mis kaasab piirkonna aktiviste ja
elanikke oma tegemistesse. Korraldatakse
põnevaid ettevõtmisi, nagu kogukonnaaia
rajamine, bussijaamade korrastamine, koolitused, töötoad, külapäevad. Märkimist väärib ka KOTUS-e korraldatud esmakordne ja
väga omanäoline “Uma üülaat”, mis õnnestus suurepäraselt. KOTUS teeb kõik selleks,
et kohapealne elu oleks elamist väärt ning
veelgi enamat: KOTUS ja Rasmus Onkel
panustavad palju, et inimesed mujalt Eestist
leiaksid tee Karula, Taheva ja Mõniste kanti
ning sinna pidama jääksid.
Kalev Härk on Valga Muuseumisõprade
Seltsi liige, kelle südameasjaks on saanud
märgata, tutvustada ja väärtustada kodukandi kultuuripärandit. Aastatepikkuse
pühendumusega ning järjekindlusega on
Kalev Härk koondanud killukesi Valga kirjust ajaloost veebileheks. Härk on ajaloohuvilisena koostanud hobi korras ka Valga

Valga valla aastaringi auhinnad anti viiele aasta jooksul silma paistnud isikule või saavutusele.

linna entsüklopeedilise kroonika internetilehekülje https://valgalinn.ee/, mis kajastab Valgaga seotud isikuid, asutusi, kohti,
sündmusi ja lugusid. Kroonika on koostatud
ajaleheartiklite, raamatute ja arhiivimaterjalide põhjal ning hõlmab paarisadat allikat
ja u 7000 viidet aastate 1224 – 1921 kohta.
See on ääretult suur ja vajalik töö - Valga
erakordse ajaloo kirjapanek. Materjalide
kogumine, kroonikasse lisamine ja üldsusele esitlemine jätkub ka tulevikus.
Valga Põhikooli muusikaõpetaja Siiri
Põldsaar on olnud MTÜ Kungla eestvedajaks
juba 15 aastat. Lisaks on Põldsaar paljude
aastate jooksul edendanud nii Valga linna
ja valla kui ka Valga maakonna kultuurielu.
Detsembris 2019 tähistas Kungla oma 15.
sünnipäeva, mille raames toodi Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses lavale muusikal
„Miskit on mäda”. Omanäolise teatrižanriga
on ta läbi aegade pakkunud sadadele noortele võimaluse ennast proovile panna läbi
laulu, tantsu ja näitlemise. Tema juhtimisel

lavastatakse igal aastal üks suur muusikal
ning mitmeid väiksemaid lavastusi. Põldsaare kohta on kirjutatud, et tema pühendumus on eeskujuks ning tema võimekus
töötada ööd ja päevad teeb silmad ette kõigile. Siiri Põldsaar annab noortele edasi oma
esinemisjulguse, meeskonnatöö- ja projektikirjutamiseoskused ja väga palju muudki.
Valga haigla tervisekeskus avati möödunud
aasta oktoobrikuus. Tervisekeskuse tarbeks
remonditi Valga Haiglas ära kaks varasemalt
tühjana seisnud korrust ning uutes ruumides tegutsevad perearstid said tööd alustada
paranenud tingimustes. Uus esmatasandi tervisekeskus võimaldab patsientidel saada kogu
meditsiiniabi ühest kohast. Keskuse abil koondatakse piirkonna tervishoiuteenused ühtsele
taristule ja nii loodi koostöös Valga haiglaga
tingimused elanike paremaks ja mugavamaks
teenindamiseks.
Auhind “Valga valla aastaring” antakse
välja isikule või organisatsioonile, kes on oma
tegevusega olnud aasta jooksul eeskujuks,

parandanud vallaelanike heaolu või pälvinud
muul moel positiivset avalikku tähelepanu.
Ettepanekuid tunnustamiseks said teha
Valga valla elanikud ning siin tegutsevad
asutused ja organisatsioonid. Tänavu esitati auhinnale 16 kandidaati, keda hinnanud žüriisse kuulusid vallavolikogu esimees
Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik,
asevallavanemad Viktor Mägi, Kalmer Sarv
ja Jüri Konrad, Valgamaa Äriklubi president
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

Volikogu
veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisu 26.
istung toimus reedel, 31. jaanuaril
Valga raekojas. Kohal viibis 25
saadikut 27-st.
Valga Vallavolikogu istungil
otsustati:
Muuta:
• Valga valla ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu ja jätta Valga
Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisust
välja vallahoolduse teenistuse juhataja koht;
• Valga Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni
koosseisu ja kinnitada Ester Karuse asemel
komisjoni liikmeks Allain Karuse.
• Asutada Valga valla kalmisturegister ja
võtta vastu selle põhimäärus.
• Kiita heaks «Valga maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023» uus redaktsioon.
• Algatada Jaa ni kese motokomplek si
d e t a i lpl a ne e r i n g , k i n n it a d a s e l l e
lä hteseisukohad ja jätta a lgatamata
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Rahuldada Kitse-Ado talu FIE sellekohane
vaie ja nõustuda geoloogilise uuringu loa
väljastamisega Tornimäe uuringuruumis.
Lõpetada:
• eelnõu teine lugemine ja kinnitada Valga
valla 2020. aasta eelarve.
• Valga valla 2020. aasta lisaeelarve esimene
lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
• Kinnitada Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise
alused.
• Hääletusele ei pandud päevakorras olnud
Valga valla heakorraeeskirja ja koormise
kehtestamise eelnõud, Valga valla teehoiukava 2020-2024 ning kultuuritegevuse ja
kogukonna arengu toetamise tingimusi ja
toetuste eraldamise korda.
• Umbusa ldusava lduse va l lava litsuse
liikmetele Jüri Konradile, Viktor Mägile,
Mati Kikkasele ja Arno Uprusele andis üle
volikogu liige Lauri Drubinš.
• Umbusalduseavalduse volikogu esimees
Külliki Siilakule andis üle volikogu liige
Lauri Drubinš.
• Umbusaldusavalduse vallavanem Margus
Lepikule andis üle volikogu liige Alar
Nääme.
• Ülevaate Valga vallavalitsuse 2019. aasta
olulisematest tegevustest andis ja vallavolinike küsimustele vastas vallavanem Margus
Lepik.

Valga valla 2019. aasta arvudes
• Rahvastikuregistri andmetel oli Valga
vallas 01.01.2020 seisuga 15550 elanikku
(7473 meest ja 8077 naist).
• Valga valda sündis 2019. aastal 113 uut
ilmakodanikku (68 poissi ja 45 tüdrukut).
• Suri 241 isikut (103 meest, 138 naist).
• Oma elukoha registreeris 651 isikut,
kellest 199 saabusid välisriigist (139 Lätist,
30 Soomest, 10 Venemaalt, 5 Saksamaalt,
4 Prantsusmaalt, 3 Ukrainast, 2 Tšehhist, 2 Ecuadorist, 2 Suurbritanniast,

1 Austriast, 1 Ungarist), 208 isikut saabus
teistest omavalitsustest ja 244 isiku puhul
toimus isikute elukohaandmete taastamine (neist 39 olid Euroopa Liidust
saabunud kodanikud, kelle elukoht oli
registreeritud Eesti riigi täpsusega).
• Valga vallast lahkus 598 isikut, neist
359 isi k ut teise omava l itsusse, 4 6
välisriiki, omaniku nõudmisel isiku
elu koha a nd mete muut misel lõpetat i 91 isi ku ra hvast i ku reg ist r isse

k a ntud elu koha a nd mete keht iv us
ja 102 (Eestis elu koha ra hvasti kuregistrisse kandnud Euroopa Liidu
kodaniku) puhul säilitati rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas
tema elukoha aadress riigi täpsusega
(elukoht Eesti). Vallasiseselt vahetas
elukohta 632 isikut.
• Registreeriti 66 abielu, 2 abielu sõlmiti
vaimuliku poolt, abielulahutusi oli 27.

Õnnitleme veebruarikuu eakaid sünnipäevalapsi!
80. SÜNNIPÄEV
Jevgeniya Semenova
Leida-Urve Tursk
Iivi Aumann
Daisi Kattai
Elsa Subert
Mare Kotkas
Rudite Kustavus
Maie Eleväli
Maret Rosenberg
Dzenis Boleslavs
Jekaterina Jefimova
Aimi Silantjeva
Ilmar Tamm
Heino Sula
Alli Patsula
Lilli Hütt

85. SÜNNIPÄEV
Nikolai Kononov
Maria Barõševa
Helju Eglit
Marju Kaljund
Anna Jevdokimova
90. SÜNNIPÄEV
Tatjana Tšebakova
Sofia Kljava
Leida Kängsepp

98. SÜNNIPÄEV
Linda-Helene Koort
99. SÜNNIPÄEV
Evalds Seibe
100. SÜNNIPÄEV
Helmi Vähi
Maria Škatova

95. SÜNNIPÄEV
Linda Kase
97. SÜNNIPÄEV
Leida Priuhka

• Avaldusega esines Katrin Lust.

Valga Teataja

Veebruar 2020

Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
vahemikus 6.jaanuar - 6. veebruar
2020 kolm istungit, millel otsustati:
Väljastada kasutusluba Valga linna Petseri tn 40
kinnistule (katastritunnus 85501:001:0111) püstitatud katlamajale (ehitisregistri kood 121285023).
Määrata:
• Hänilase maaüksuse jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Valga vald, Väheru küla, Hänilase, 100%
maatulundusmaa;
2. Valga vald, Väheru küla, Hänilasepõllu,
100% maatulundusmaa.
• Ala-Rautina maaüksuse jagamisel tekkinud
reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse
sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Valga vald, Kaagjärve küla, Ala-Rautina,
100% maatulundusmaa;
2. Valga vald, Kaagjärve küla, Liivamäe, 100%
maatulundusmaa.
• Valga vallas Karula külas asuvate vaba
põllumajandusmaade lähiaadressid ja
katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Valga vald, Karula küla, Vahe, pindala 3,96
ha, 100% maatulundusmaa;
2. Valga vald, Karula küla, Koja, pindala 5,71
ha, 100% maatulundusmaa.
• Valga vallas Valtina külas asuva vaba põllumajandusmaa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve
alljärgnevalt: Valga vald, Valtina küla, Valtinapõllu, pindala 49,04 ha, 100% maatulundusmaa.
Vabastada:
• SA Eesti Tantsuagentuur Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 80% ulatuses;
• Iigaste Küla Seltsing hoone kõrvalkulude
tasumisest kuni 31.12.2020.
Anda nõusolek AS Eesti Raudteele (registrikood
1575838) isikliku kasutusõiguse seadmiseks
sideehitise rajamiseks alljärgnevale kinnistule:
1. V i a d u k t i t ä n a v, k a t a s t r i t u n n u s
85401:009:0004, registriosa 3828650, kasutusõiguse pindala 44 ruutmeetrit.
Muuta:
• Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 438 „Valga valla omandis olevatele
kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Kirjanurk kasuks” punkti 1.
• Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse
nr 440 „Sundvalduse seadmine OÜ Kirjanurk kasuks “ punkti 1.
Teha Valga Vallavolikogu 14.12.2018 otsusega
nr 89 kinnitatud Valga Vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus muudatus.
Moodustada värbamiskomisjonid meediaspetsialisti ja menetlejate konkursside läbiviimiseks.
Võtta vastu:
• Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise kord;
• kolme eraisiku pärandavara ja ühel juhul
pärimisõigusest loobuda;
• Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneering.
Suunata vallavolikogu istungile
otsustamiseks:
• arvamuse andmine Tornimäe geoloogilise
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uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu vaide
rahuldamise eelnõu;
• Valga valla, Jaanikese küla, Jaanikese Motokompleksi detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõu;
• Valga Vallavolikogu 1. veebruar 2019 otsuse
nr 90 „Valga maakonna arengustrateegia
2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 ja
seiremõõdikute heakskiitmine” muutmise
eelnõu;
• heakorraeeskirja ja koormise kehtestamise
määruse eelnõu;
• Valga valla 2020. aasta eelarve teine lugemine;
• Valga valla teehoiukava eelnõu;
• Valga valla munitsipaalharidusasutuste
pedagoogide töötasustamise aluste määruse
eelnõu;
• kultuuritegevuse ja kogukonna arengu
toetamise tingimuste ja toetuste eraldamise
korra määruse eelnõu;
• Valga Sport põhimääruse muutmise eelnõu;
• riigihanke “Toitlustusteenuse ost Valga
Priimetsa Koolile” korraldamise eelnõu.
Algatada „Valga valla arengukava 2035+ ja
Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025“ koostamine.
Anda:
• otsustuskorras MTÜ-le Kungla tasuta
üürile ruumid Valga jaamahoones;
• otsustuskorras MTÜ-le Karula-Lüllemäe
Tervise- ja Spordikeskus kasutusele mõtteline osa Lüllemäe Põhikooli kinnistust;
• nõusolek Elektrilevi OÜ-le sundvalduse
seadmiseks alljärgnevate katastriüksustele:
1. Kase tänav, 82001:001:0438, sundvalduse
ala suurus 202 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
2. Emajõe tänav, 82001:001:0435, sundvalduse
ala suurus 5 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
3. Savi tänav, 82001:001:0458, sundvalduse
ala suurus 56 m 2 , maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks.
• Nõusolek Valga Vesi AS-le sundvalduse
seadmiseks Tsirguliina alevikus Valga mnt
6, katastritunnus 82005:001:0006 asuvatele
korteriomanditele.
Võõrandada:
• tasuta SA-le Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioonile Valga vallale kuuluvad
varad väärtusega 5245.13 eurot;
• tasuta Valgamaa Kutseõppekeskusele õppevahendiks sõiduauto Mitsubishi I-Miev.
Jätta riigi omandisse Valgas Metsa tn asuv
maaüksus ja määrata aadress ning sihtotstarve
alljärgnevalt: Valga vald, Valga linn, Metsa tn
28, 100% sihtotstarbeta maa.
Sulgeda Koikküla külas Uus-Sarapuu katastriüksus 77901:001:0051 ning määrata uue tekkiva katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve
alljärgnevalt: Valga vald, Koikküla, Uus-Sarapuu, 100% elamumaa.
Kinnitati:
• kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määr ja
kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetussumma ning kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2020. aastal;

• kultuuritöö arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuste arvutamise alused ja määrad 2020. aastal;
• kultuuriprojektide toetuseks 2020. aastaks
48 746 eurot.
Eraldada kultuuritöö
arendamisega tegelevatele
mittetulundusühendustele
tegevustoetust ja projektitoetust
järgnevalt:
• laulu- ja tantsupeo protsessis osalevad
kollektiivid, toetuse suurus 800 eurot:
1. rahvatantsurühm Rukkilill;
2. Pilleriin (naisrühm);
3. Sõsarad;
4. Epre Arendus (Õru rühm Murueide Tütred);
5. Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor;
6. segakoor Rõõm;
7. Kungla;
8. Liivimaa Noorteorkester.
• Rahvakultuuri püsimisele ja arengule
ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaaitavad mittetulundusühingud,
toetus 750 eurot:
1. Joude;
2. Valga Ukraina Selts „Kalyna“;
3. Valga Kammerkoor;

4.
5.
6.
7.
•

rahvatantsuselts Karikakar;
Epre Arendus (Õru laulukoor);
Valga Muuseumisõprade Selts;
Pilleriin (segarühm).
Harrastustegevust pakkuvad kultuuriva ld konna mit tetu lundusü hing ud
(toetus 700 eurot):
1. TASAKAAL;
2. Shammasa;
3. EveMar;
4. ansambel ENELAS;
5. Liivimaa Keskus;
6. KERLI BUUTIPOP;
7. STUUDIO TIINA;
8. filmiklubi Duubel 2;
9. Valga Rockiklubi;
10. ansambel Oduvantšiki;
11. Urban Style Valga klubi;
12. Jazzclub Walk.
• Suunatud tegevus lastele ja noortele läbi
erinevate õpperühmade. Toetus eraldatakse
pedagoogide palgafondiks pearaha alusel.
1. Stuudio JOYle 30 144 eurot.
Mitte eraldada MTÜ-le Piirilinna Bigbänd
tegevustoetust seoses aruandluskohustuse
mittetäitmisega.

TÖÖOTSIJA*, KUTSUME SIND TASUTA KOOLITUSELE

„SAMM UNISTUSTE TÖÖKOHANI“ (111 h),
KUS SAAD TEADA ROHKEM ENDA VÕIMALUSTE JA TÖÖTURU
KOHTA NING JULGUST TEHA HÄID VALIKUID

KOOLITUSE OSAD ON:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (12 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal(16 tundi)
5. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja
võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja päevastipendium ning vajadusel lastehoid.
Infotund toimub 10.03.2020 kell 11:00. ! Vajalik etteregistreerimine !
Kontakt 56 62 44 41 või liia.tinno@jmk.ee .
Asukoht: Valga, Lai 19 – Tiina Loomemajas I korrusel
Vaata ka meie kodulehte www.jmk.ee
Koolituse sihtrühmaks on tööotsijad* :
* inimesed, kes on tööturult eemal olnud 6 kuud või enam ning hetkel ei õpi ja ei tööta.
* mittetöötav ja mitteõppiv vanem, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ning kellel
on alla 7-aastane laps.
* noored vanuses 16-26 a, kes hetkel ei õpi ega tööta.
Projekti
j
„Töökoht igaühele“
g
toetab Euroopa Sotsiaalfond ja partnervallad

Võru linn

Valga vald

Otepää vald

Setomaa vald

Rõuge vald

Kanepi vald
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Valgat ootavad tänavu ees
mitmed suured tähtpäevad
Alanud 2020. aasta on suurte tähtpäevade
poolest väga rikas nii kogu Eestile kui ka Valgale. 2. veebruaril tähistas kogu Eesti 100 aasta
möödumist Tartu rahu sõlmimisest, mida saab
õigusega pidada Eesti Vabariigi aluslepinguks.
Vaatame, milline oli selle eellugu.
Sõjad tõid kaasa põgenikelaine
I maailmasõda (1914-1918) puudutas Valgat
eeskätt sõjapõgenike massilise juurdevooluga linna. Alates 1915. aasta suvest hakkas
Valgasse ilmuma sõjapõgenikke Kuramaalt
ja mujalt Lätist. Sõja eel, 1913. aastal oli
Valgas 16 172 elanikku. 1918. aasta alguseks
kogunes üksnes põgenikke siia üle 19 500!

Nii et kokku võis sel ajal Valgas olla 34 000
tsiviilisikut, lisaks veel Vene sõjaväelased.
Linn omandas üha enam suure sõjalaagri
ilme. Nii linn kui lähim ümbruskond olid
sõjaväe kontrolli all. Kõik vähegi vabad
hooned, sh koolimajad olid antud sõjaväe
kasutusse.
Erinevad riigivõimud ja nende vaheldumine
puudutas Valgat samavõrd nagu ülejäänud
Eestit. Esmalt võtsid siin võimu üle enamlased
(20. novembril 1917). 22. veebruaril 1918. aastal
okupeerisid Valga Saksa väed. Pärast Saksamaa
kaotust Esimeses maailmasõjas (11. novembril 1918) loodeti endise linnavõimu õiguste
taastamist. Magistraat andis võimu üle alles

Vasakult: Siiri Raamets ja Vaike Puudersell Karula Muinsuskaitse Seltsist.

Karula Muinsuskaitse
Selts avas mälupanga
Jaanuari lõpus avati pidulikult uue mälupanga ruumid, kus kogutakse ja väärtustatakse Karula kihelkonna ajalugu.
Mälupanga valmimist vedas eest Karula
Muinsuskaitse Selts.
Lüllemäel asuva endise Karula vallamaja keldrikorrusel sai mälupank avarad
ruumid, kuhu mahub nii näitusesaal kui
hoidla. Vallalt kasutusse saadud ruumid
remonditi KOP-i projekti toel seltsi liikmete poolt. Avaratesse ja kaasaegsetesse
ruumidesse koguvad ajaloohuvilised
nüüd Karula kihelkonnaga seotud materjale. Avamisega tähistati Karula Muinsuskaitse Seltsi 30 tegutsemisaasta täitumist.
Möödunud kümnendite tegevusest ja uute
ruumide valmimisest andsid avamisel ülevaate Vaike Puudersell ja Siiri Raamets.
Mälupanga eesmärgiks on koguda ja
talletada piirkonna esemelist ja vaimset
pärandit ning seeläbi säilitada kohalikku
kultuuri ja identiteeti. Panka on kõik
oodatud annetama Karulaga seotud esemeid, nii igapäevaseid tarbeasju kui vanu
fotosid ja dokumente.
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11. detsembril. Punaväed marssisid linna 18.
detsembril. Eesti rahvaväe loomine polnud
jõudnud veel nii kaugele, et Valgat kaitsta
(Eesti Vabadussõda oli teatavasti alanud 28.
novembril 1918).
Valga vabastati punaste võimu alt 1. veebruaril 1919 pärast võidukat Paju lahingut (31.
jaanuaril 1919). Paju lahingu võit ja Valga
vabastamine olid üheks peamiseks pöördepunktiks kogu Vabadussõjas. Peagi kandus
sõjategevus Eesti piiridest väljapoole. Valgast
kujunes kuni Vabadussõja lõpuni meie soomusrongide tegutsemise keskus-staap, samuti
remondibaas.
Linna poolitamisest möödub 100
aastat
Sel aastal möödub 100 aastat Valga linna
jagamisest Eesti ja Läti vahel. Vaidlused linna
kuuluvuse üle algasid juba Vabadussõja ajal
1919. aastal. Moodustati Eesti-Läti piirikomisjon, mis aga vaidlustes kusagile ei jõudnud,
kuna mõlemad pooled linna tervenisti endale
soovisid. 1920. aasta algul läks olukord juba
nii pinevaks, et Läti poolelt tuli juba sõjalisi
ähvardusi Eesti suunas ja et Võnnu (Cesise)
ja Valmiera ümbruses olevat juba Läti pool
vägesid koondamas. Võimaliku sõja puhkemise Eesti ja Läti vahel hoidis ära Eesti sõjaväe ülemjuhatuse rahumeelsus ja lääneliitlaste (eeskätt Suurbritannia) sekkumine. Nii
moodustati 1920. aasta märtsis Valga piiritüli
lahendamiseks rahvusvaheline piirikomisjon,
mida juhtis Briti kolonel George Tallents. 1.
juulil 1920. aastal tegi komisjon otsuse, millega Valga linn poolitati Eesti ja Läti vahel.
Valga kesklinn ühes raudteejaamaga Walk
I läks Eestile, väiksem osa Valgast koos

raudteejaamaga Walk II (Marienburg ehk
Aluksne – Valk – Pärnu liinil) jäi Lätile. Piir
kahe linna vahel kulges enamasti piki Konnaoja. Linna poolitamine (Eesti poolel Valga,
Läti pool Valka) ei mõjunud aga linna arengule sugugi hästi. Kui varem oli Valga ikkagi
Liivimaa kubermangus keskse asukohaga
linn, siis pärast Eesti ja Läti iseseisvumist ja
linna poolitamist jäi ta mõlema riigi jaoks
ääremaa staatusesse.
Aga tähtsaid sündmusi, millest möödub
100 aastat, on Valga linnal sel aastal teisigi. Nii
näiteks möödub 100 aastat Valga maakonna
loomisest. Valga maakond loodi 6. septembril
1920 Valga linnast ja selle lähemast ümbrusest,
lisaks lülitati Valgamaa alla Tartumaa, Viljandimaa ja Võrumaa Valga-lähedased piirkonnad
(Sangaste kihelkond, Helme kihelkond, Karula
kihelkond jt).
Esimese olümpiakulla pälvis Valga
tõstja
100 aastat möödub ka Valgast pärit tõstja
Alfred Neulandi (1895-1966) olümpiavõidust
Antverpeni olümpiamängudel 1920. aastal.
Alfred Neuland oli esimene eestlasest olümpiavõitja Eesti ajaloos. Seda positiivset sündmust
peame ka kindlasti Valgamaa inimestena meeles pidama. On ju sport ikka see, mis rahvast
ühendab, seda nii parematel kui ka halvematel
aegadel. Lisaks saavutas Neuland veel hõbemedali 1924. aasta olümpiamängudel Pariisis.
Niisiis on meil Valga valla elanikena põhjust uhked olla 100 aastat tagasi aset leidnud
sündmuste üle!
Priit Riemann
Valga Muuseumi teadur-koguhoidja

Valga Priimetsa koolis tähistati 100 aasta möödumist
venekeelse hariduse andmise algusest Valgas
1. veebruaril kogunes Valga Priimetsa Kooli
üle kolmesaja vilistlase, et tähistada 100 aasta
möödumist venekeelse hariduse algusest Valga
linnas. Vilistlaste kokkutulekule tulid Valga II
Keskkooli, Valga Vene Gümnaasiumi ja Priimetsa kooli erinevate aastate gümnaasiumi ja
põhikooli lõpetajad. Pidulik vastuvõtt algas
klassijuhatajatunniga, millele järgnes kontsert-aktus. Koolimaja oli kujundatud pidupäevakohaselt ja külaliste meeleolu ootusärev kohtumisest aastatetaguste sõprade ja õpetajatega.
Vilistlasi tervitasid ka endised koolijuhid. 14
aastat juhtis Valga II Keskkooli Inna Sajenko,
20 aastat oli Valga Vene Gümnaasiumi direktoriks Jelena Laul. Praegune Valga Priimetsa
Kooli direktor Marina Krotova juhib kooli alates 2014. aastast.
Sellega pandi punkt poolteist aastat kestnud juubeliüritustele, mille kestel korraldati
palju erinevaid konkursse, uuriti saja-aastast
Valga vene kooli ajalugu, korraldati näitusi ja
viktoriine.
Valga Priimetsa koolipere ja vilistlased on
tänulikud Valga Vallavalitsusele, kelle toel sai
suur ettevõtmine teoks.

Priimetsa koolipere tähistas 100 aasta möödumist venekeelse hariduse andmise algusest Valgas.
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Uue projektiga plaanitakse
sõbralikumat linnaruumi
Valga Vallavalitsus on liitunud uue projektiga,
mille eesmärgiks on linnaruumi kvaliteedi
tõstmine. Detsembris kogunes töörühm, milles
arutati läbi linna kasutajakogemust mõjutavad
võtmeküsimused.
Rahvastik on vähese sündimuse ning väljarände tõttu vähenemas. Inimesed liiguvad
suurtesse linnadesse ning ääremaadel väheneb elanike arv kiiresti. Kui aastal 1979 oli
Valgas elanikke peaaegu 19 000, siis pärast
Nõukogude Liidu lagunemist on linna elanike arv vähenenud 12 500 elanikuni. Linna
hoonete arv ja tänavate võrgustik vastab aga
siiani 19 000 inimese vajadusele. Kvaliteetse
elukeskkonna loomiseks tuleb linnaruum
kohandada praeguste elanike vajadustele.
Selleks tuleb linna muuta atraktiivsemaks ja
rohelisemaks, väiksemaks ja kompaktsemaks.

Elanikkonna kahanemise saab peatada ainult
praeguste elanike rahulolu.
Avalik ruum peab lähtuma selle
kasutajatest
Rahvusvahelise URBACT võrgustiku projekt
„Space4People” on ellu kutsutud selleks, et luua
strateegia linnade avaliku ruumi kvaliteedi
tõstmiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks, samuti planeerida edasisi samme vajalike
tegevuste elluviimiseks. Projekti tulemusel astutakse konkreetsed sammud atraktiivse ja kasutajasõbraliku avaliku ruumi hulga ja kvaliteedi
tõstmiseks Valga linnas ning Valga vanalinna ja
peamise transpordisõlme – Valga raudteejaama
vahelise ühenduvuse parandamiseks.
Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt on alates 2018.

aastast otsinud aktiivselt võimalusi URBACT
võrgustikuga liitumiseks. „Space4People”
kasutab kaasavat lähenemist, millega saavad
avaliku ruumi kasutajad ja erinevad huvigrupid planeerimisprotsessis algusest peale kaasa
rääkida nii avaliku ruumi tulevase kasutuse
kui kujunduse osas. „Selle projekti puhul on
väga tähtsal kohal erinevate huvigruppide kaasamine planeerimisprotsessi kohe esimestest
sammudest alates. Meie eesmärk on projekti
käigus kuulata kõiki osapooli, et tulemus saaks
parim. Eriti loodame linna- ja vallaelanike
koostööle, kes edendatavat piirkonda enim
kasutavad,” rääkis vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

nevatest Euroopa piirkondadest. Projekti tulemusena valmib Valga Vabaduse ja Kesk tänava
avaliku ruumi arhitektuurne lahendus ja detailplaneering. Esimeses etapis viiakse läbi avaliku
ruumi arhitektuurivõistluse võistlusülesande
koostamine. Töö koostamiseks kutsutakse
juurde ka välisekspert. Teises etapis korraldatakse Vabaduse ja Kesk tänava avaliku ruumi
arhitektuurivõistlus silmapaistvama ja samas
kasutajasõbralikuma idee leidmiseks. Idee
elluviimiseks koostatakse detailplaneering. Ka
selles etapis pööratakse suurt tähelepanu kaasatusele. Kogu projekti tulemus, arhitektuurne
lahendus ja detailplaneering, saab olema kokkuleppeks ja alusdokumendiks uue avaliku ruumi
ehitamiseks.

Tähelepanu on Valga kesklinnal
Uues projektis osaleb üheksa omavalitsust eri-

Teve Rajamets

Maapiirkondade elanikud saavad taas
hajaastustuse programmist toetust taotleda
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsu või iseseisva elektriühenduse tagamiseks.
Riigihalduse minister kinnitas 22. jaanuaril
2020. a hajaasustuse programmi taotlusvooru
avamise päevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. a.
Programmist toetatakse majapidamistele
hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul
kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva
reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava
süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes vastavad järgmistele nõuetele:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Programmist võib toetust anda tingimusel,
et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega
seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
Maksimaalne toetus programmist ühele
majapidamisele on 6500 eurot. Programmist
eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval
kalendriaastal programmist saadud toetuse
summat. Toetus ei või olla suurem kui 67%
projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema
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vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust
saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Projekti elluviimine peab olema lõppenud
vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31.
oktoobriks.
Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille
omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või
hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik
leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates.
Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on
tehtud projekti perioodi jooksul, välja arvatud
uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult
või paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.
Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb
saata hiljemalt 17. aprill 2020. a Valga Vallavalitsusse e-posti aadressile valga@valga.ee.
Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:
• tuua käsipostiga sõltuvalt elukohast kas Karula,
Tõlliste, Õru või Taheva teeninduskeskusesse
või Valga Vallavalitsusse hiljemalt 17. aprilli
2020. a tööpäeva jooksul (8.00-14.30) või
• saata posti teel tähitud kirjana (postitempli
kuupäev ei tohi olla hilisem kui 17. aprill
2020) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.
Täiendav info: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, telefon 5304
9805, e-post: marika.muru@valga.ee.
Marika Muru
kogukonna- ja koostööprojektide
spetsialist
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Lüllemäe Põhikool pakub kodust ja
kõrgetasemelist õpikeskkonda
Viimase aasta jooksul on meie poole pöördunud mitmed uued pered, kes tunnevad huvi
Lüllemäe Põhikooli ja lasteaia vastu ning
on seejärel otsustanud oma lapsed siia tuua.
See näitab, et on tekkinud vajadus rahuliku
õhkkonnaga kooli järele, mille klassides käib
vähem õpilasi ja kus laps on kogu päeva hoitud.

mäesuusa ja laskmisring. Noore treeneri käe
all mängitakse jalgpalli. Aktiivselt tegeletakse
musitseerimisega kõikvõimalikel pillidel. Õpilaste soovidega huviringide valikul püüame
nende päevakava koostamisel võimalikult
palju arvestada.
Meie majas toimuvad ka Valga Muusikakooli tunnid (akordion, klaver, puhkpillid
ja solfedžo) ja needki on vastavate laste tunniplaaniga kokku sobitatud. Seega saavad
õpilased Lüllemäe Põhikoolis õppides lisaks
koolipäevale käia huviringides ja muusikakoolis ning lahendada ära kodused tööd pikapäevarühmas (nooremad) või kodutööde tunnis
(vanemad). Kogu päev on mõtestatud tegevustega sisustatud.

Suhtlemist toetavad nutivabad
vahetunnid
Lüllemäe Põhikoolis suhtlevad ja tegutsevad
õpilased koos, sõltumata vanusest. Ei piirduta
ainult oma klassikaaslastega. Võib kohata vaatepilti, kus kaheksanda klassi õpilane mängib
vahetunnis koos teise klassi lapsega lauatennist. Kasu saavad sellest olukorrast mõlemad –
vanem tõenäoliselt võidu ja noorem tähelepanu
ning kogemuse.
Heade suhete tekkimisele aitab kaasa tõsiasi, et kõik vahetunnid on nutivabad. Lapsed
on leidlikud ning kasutavad puhkeaja aktiivseks veetmiseks ära olemasolevad võimalused kooli avaras hoovis, staadionil, värskelt
renoveeritud võimlas, mängutoas ja hubastes
puhkepesades koolimaja koridorides. Näiteks
saavad õpilased vastavalt soovile kas ennastunustavalt ringi joosta või siis rahulikult koomikseid lugeda.
Nooruslik koolipere ja individuaalne
lähenemine
Väikesed klassikollektiivid on head seetõttu, et
neis paistavad välja iga õpilase teadmised ning
pinnale saavad kerkida tema arenguvajadused
ja -eeldused. Õpetajatel on võimalus anda tagasisidet kõigile õpilastele. Koos uuritakse, arutletakse ja vaieldakse nii, et igaüks saab sõna.
Kellelgi ei ole võimalust jääda tagaplaanile.
Sellist plaani ei ole lihtsalt.
Siinse ühendõppeasutuse personal on nooruslik ja kokkuhoidev. Jagatakse ühiseid eesmärke ja väärtusi. See loob usaldusliku õhkkonna üksteiselt õppimiseks ja kollektiivse
professionaalsuse tõstmiseks. Soodustatud on
avatud suhtlemine ja kiire infovahetus – kõik
tunnevad kõiki ning ükski hea ega halb tegu

Lüllemäe algklasside lapsed omandavad teadmisi Pähni õpperajal. Foto: Valev Sisov.

ei jää märkamata. Lapsed saavad kiitust, kui
on selleks põhjust andnud, ning õigele rajale
suunamist, kui on sealt eksinud. Kiusu levikule
võimalust ei anta.
Meil on rõõm, et saame eakas koolihoones
pakkuda sisult innovaatilist õpikeskkonda –
kohtuvad pärimus ja kaasaeg. Kooliperele on
omane looduslähedane mõtteviis ja paikkondlikke traditsioone väärtustav vaimsus. Samas
oleme õppetöö sujuvaks korraldamiseks hästi
varustatud infotehnoloogiliste seadmetega.

Tundide mitmekesistamiseks on lisandunud
ka põnevad robootika- ja muud seadmed.
Programmeerimisega tehakse mängulisel moel
algust juba lasteaias.
Kool pakub mitmeid huvitegevusi
Peame väga oluliseks, et õpilased saaksid õppetöö kõrvalt tegeleda süvendatult oma loovuse ja
annete arendamisega. Kooli huviringide valikus leidub alasid, mida mujal lähiümbruses viljeleda ei saa. Näiteks tegutsevad meil ronimise,

Koostöö lisab väärtust
Lüllemäe Põhikoolile lisavad väärtust kohalikud organisatsioonid, kellega tegutsetakse
tihedas koostöös nii õppetöö kui ka huvitegevuse raames. Näiteks on siin kõrgel tasemel
raamatukogu ja tegutseb noortekeskus. Kultuurimajja toimuvad ühiskülastused kinno,
teatrisse ja kontserdile. Sellest õppeaastast
alates võimaldab lastel küla vahel turvaliselt
liikuda siia rajatud valgustatud kergliiklustee.
Oleme tänulikud, et Lüllemäe ja Valga
vahele on loodud koolipäeva rütmi arvestav
ühistranspordiühendus. Tänu sellele jõuavad
meile Valgast tulevad õpilased kenasti hommikupudru ajaks kooli ja sealt edasi pool üheksa
algavasse esimesse tundi. Sõltuvalt koolipäeva
pikkusest on pealelõunal võimalus kahel erineval ajal Valga poole tagasi liikuda.
Anname iga päev oma parima, et Lüllemäe
Põhikoolis ja lasteaias tunneks igaüks end hoituna. Siin valitseb hubane ja kodune õhkkond.
Õpilased tunnustavad õpetajate huumorimeelt
ning õpetajad hoolivad siiralt iga lasteaialapse
ja kooliõpilase heast käekäigust.
Täpsem info on leitav sotsiaalmeedias ja
kooli kodulehel.
Jana Tiits
Lüllemäe Põhikooli direktor

Raamatukogu kutsub kasutama
koduteenindust
Valga Keskraamatukogu pakub raamatute
ja ajakirjade kojutoomise teenust Valga valla
elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda
raamatukogu külastada. Üks kord kuus toob
raamatukoguhoidja soovitud teavikud koju
ja järgmisel korral viib raamatukokku tagasi.
Teenus on kasutajatele tasuta.
Raamatukogus on üle saja tuhande teaviku.
Pakkuda on kirjandust nii eesti kui ka vene
keeles, väiksem valik on saksa- ja ingliskeelseid raamatuid. Lugejaid ootavad armastus- ja
põnevusromaanid, krimi- ja ulmekirjandus,
samuti elulood ja reiskirjad. Miks mitte lugeda
muinasjutte või luuletusi!?
Suur lugejahuvi on psühholoogia- ja terviseteemalistel raamatutel. Populaarne on
eneseabikirjandus. Lugemist on ajaloo- ja
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poliitikahuvilistele, käsitöö- ja kunstisõpradele.
Raamatukokku on tellitud üle üheksakümne
ajakirja. Ka neid viime soovijatele koju, kuid
kõige värskem number on alati ainult raamatukogus lugemiseks.
Seni on meie koduteenindusega väga
rahule jäetud. Ootame uusi kliente, kellele
pakkuda võimalust raamatute seltsis sisukalt
aega veeta.
Oma soovidega võib julgesti raamatukogu
poole pöörduda. Vajadusel aitame kirjanduse
valikul. Palun võtke ühendust teenindusosakonnaga tel. 766 99 88 või 52 57 246; e-post
info@valgark.ee.
Anujelisa Lehtmets
raamatukoguhoidja
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Valga valla planeeringute teated
Detailplaneeringu koostamise
algatamine
Valga Vallavolikogu 31.01.2020. a istungil
otsustati algatada Valga valla Jaanikese küla
Jaanikese motokompleksi detailplaneeringu
koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata
detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Algatatud detailplaneeringu koostamise
eesmärk on luua Jaanikese motokompleksi
kahele krundile ruumiline terviklahendus,
mis võimaldab kompleksi võtta töösse multifunktsionaalse sportimis-, harrastussportimis- ja vabaajakeskusena, mille rõhuasetus on
motokrossil.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 31,6
ha. Planeeringuala asub Valga vallas Jaanikese külas Jaanikese tee (riigiteetee nr 23120,
kõrvalmaantee) ääres Jaanikese suvilarajooni
vahetus läheduses. Krundi naabruses asuvad
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused.
Osadel maaüksustel asuvad ka majapidamised.
Tõlliste valla üldplaneeringuga on piirkonda kavandatud üldkasutatava maa maakasutusjuhtotstarbega Jaanikese motokompleksi
maa-ala. Samuti on piirkonda kavandatud ulatuslikud perspektiivse elamumaa maakasutuse
juhtotstarbega alad. Perspektiivset Jaanikese
elamumaa-ala ei ole üldplaneeringu kohaselt
senini kasutusele võetud. Arvestades algatatava
detailplaneeringu eesmärgiga, Tõlliste valla
üldplaneeringuga, planeerimisseadusega ja
looduskaitseseadusega1, sisaldab detailplaneering üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut Jaanikese oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu

koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust. Koostatud eelhinnangu
kohaselt ei kaasne üldjuhul kavandatava
tegevuse elluviimisel olulist keskkonnamõju.
Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna
taluvusvõimet planeeringualal. Planeeringualal on motospordiga tegeletud aastakümneid
ning planeeringuala funktsiooni ei muudeta,
vaid luuakse juurde täiendavaid võimalusi
vaba aja veetmiseks. Kavandatava tegevusega
ei kaasne üldjuhul olulist keskkonnamõju,
kuid suursündmuste toimumise ning krossija enduroraja reaalse kasutamise ajal võib esineda mürast tingitud häiringuid, mistõttu on
oluline planeeringulahenduse välja töötamisel
arvestada võimaliku müratasemega ning näha
ette lahendused võimalike häiringute ära hoidmiseks või leevendamiseks. Samuti tuleb planeeringulahenduse väljatöötamise käigus hinnata, kas Jaanikese oja vett on võimalik ning
otstarbekas kasutada vajaduse korral krossiaja
hooldamiseks, kunstlume tootmiseks ning
hinnata, missugused mõjud sellega kaasnevad.
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise osapooled:
• Koostamise algataja ja kehtestaja on Valga
Vallavolikogu (e-post kantselei@volikogu.
valga.ee, telefon 766 1553).
• Koostamise korraldaja ja koostaja Valga
Vallavalitsus (e-post valga@valga.ee, telefon 766 9900).
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga valla
veebilehel (https://www.valga.ee/238).

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Valga Vallavalitsuse 05.02.2020. a istungil võeti
vastu Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo
tänavate vahelise kvartali detailplaneering ja
suunati see avalikule väljapanekule.
Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeeringualal
parkimisprobleem ja selle alusel maakasutuse
põhimõtete välja töötamine ja kasutuskokkulepete sõlmimine, et saavutada väärtuslikum ja
kaasaegsetele tingimustele vastav elukeskkond.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2
ha. Planeeringuala on piiritletud Pika tänava,
Petseri tänava, Roosi tänava ja Vahtra tänava
pikendusega. Kvartali sisse jääb Soo tänav. Planeeringualal asub kuus 5-korruselist korterelamut ning neid teenindavad krundid ja seitse
üksikelamumaa ja ärimaa kasutusotstarbega
krunti koos hoonestusega.
Planeeringuga nähakse ette võimalikud
lahendused kvartalisisese ruumi kasutamiseks. Planeerimisettepaneku kesksele kohale
on seatud jalgsi ja jalgrattaga liikuja. Tehakse
ettepanekud parkimiskorralduseks ja liikluse
rahustamiseks. Samuti antakse ruumiline
lahendus korterelamutevahelise ala kasutamiseks, sh puhke- ja mängualad, liikumisteed,
jalgrattaparklad, jäätmekonteinerite või prügimajade asukohad. Planeeringuga tehakse ettepanek Soo tänava ja Roosi tn 1 katastriüksuse
liitmiseks, et uue moodustatava Soo tänava
krundile rajada avalik mootorsõidukite parkla.
Roosi tn 1 krundil asub põlengu märkidega
kasutuseta kauplusehoone. Detailplaneeringuga ei moodustata uusi ehituskrunte ega anta
olemasolevatele kruntidele täiendavat ehitusõigust. Kruntide ehitusõigus on olemasoleva
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Detailplaneeringu avalik väljapanek
korraldatakse ajavahemikul 25.0210.03.2020. a Valga Vallavalitsuse 1.
korruse stendil (Puiestee tn 8, Valga
linn) ja Valga valla veebilehel.
Planeeringute menetluste käigus on igaühel
õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle
ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.
Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203
Valgamaa.

Lenna Hingla
planeeringute juhtivspetsialist
lenna.hingla@valga.ee
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KUJUNDAMINE
KÜLJENDAMINE
TRÜKK
OTSEPOST

hoonestuse maht. Kui planeeringuala üksikelamud või Petseri tn 8a hoone langeb kasutusest
välja ja olemasolev hoone lammutatakse, siis
kaotab krunt ehitusõiguse. Krunt kujundatakse 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 loob omandi- ja ühtekuuluvustunnetust.

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

Oleme suurim
eramaa omanik
Valgamaal
Meie omandis on
ca 14 000 ha maad
Oleme tegutsenud
üle 21 aasta
Meie ei ole
vahendajad
Hoiame elu maal, et
põld oleks haritud ja
mets majandatud!
ANTS ERIK

50 91 575

metsatervenduse.ee

VÕTA JULGELT ÜHENDUST
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Leiad meid ka
Facebookis!

AIA - JA METSATEHNIKA MÜÜK | HOOLDUS | RENT
Mootorsaag MS 231

Otsime
ehituspartnerit

Mootorsaag CS-420ES, ECHO
Salva Kahjukäsitluse varakahjude osakond otsib endale maakonnas pikemaajaliseks koostööks ehituspartnerit, kelle ülesandeks oleks kahjude esialgne
hindamine ja sobivusel taastamistööde korraldamine kahjustada saanud hoonetes.

.

299,00 €

399,00 €

369,00 €

449,00 €

Lisainfo ja huvi korral palun pöörduda:
Varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu
e-mail: karen.soosalu@salva.ee tel: 6800 500

ESINDUSTES KÕIK TAVAHINNAGA
STIHL JA HH RIIDED ALATES -20%

salva.ee

VÄIKETEHNIKA REMONT JA
HOOLDUS!
Pakkumised kehtivad märtsi
lõpuni või kuni kaupa jätkub!

HOOLDUSESSE
ON OODATUD VEEL:

ÄRA OOTA KEVADENI,
TOO OMA ARMAS KODUABILINE HOOLDUSESSE JUBA TÄNA!
VÕI KÜSI NÕU VANA VÄLJAVAHETAMISEKS.

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!

Sobivusel maksan ausat hinda.
Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!

Ostan vanemat
eesti kunsti.

HELISTA!

53416769 või info.lercon@gmail.com

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

puurvesi

+372 567 514 68

www.stoneandcrystal.ee

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

Metsakeskus.ee

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

Vajad betooni? Meie aitame!

AASTARINGSELT!
VILJANDI TN. 82C, VALGA

+372 5883 9223

info@valgabetoon.ee, www.valgabetoon.ee

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