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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.
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Projekti Space4People meeskond

Teve Rajamets

Kaunist kevadet,
head vallaelanikud!
Kalendrikevad on käes ja kuni suvise pööripäevani välja on iga päeva valge aeg pimedast pikem. Kevade teeb imeliseks eriline
hõng pärast pikka talve, päike naeratab järjest enam, pungadest saavad päev-päevalt
lehed ja õitsema hakkavad esimesed kevadlilled. Looduses tärkab elu ja kõik on pidevas muutumises - muutusi saab märgata ka
valla elus ja tegevuses. Poeetiliselt öeldes
sarnaselt esimeste lilleõitega parkides ja
aedades on õitsele puhkemas mitmed-mitmed valla rajatised, mis alles ootasid kannatlikult oma valmimist.
Näiteks käib praegu usin töö koerteväljaku juures Pedeli ja Metsa tänava vahelisel
alal, et korda saaksid piirdeaed, pinnakate,
treeninguvahendid, inventar, haljastus, valgustus ja juurdepääsutee. Kui mitte teistele,
siis koerteomanikele pakub see plats palju
rõõmu, kuna Valga vallas ei ole tänaseni
koerte vabaks jalutamiseks eraldi ettenähtud ala, nagu neid kohtab mitmetes väiksemates linnades mujal Eestis.
Oma järge on oodanud Ramsi vesiveski
konserveerimine ja töökorda seadmine kahe
Foto: Ester Karuse/erakogu
riigi piiril. Sealgi on Valga ja Valka omavalitsused tulenevalt Pedeli jõe halvast keskkonnaseisundist võtnud kasutusele jõulised meetmed jõe puhtuse tagamiseks, lisaks luuakse täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Pedeli
paisjärvede ja Konnaoja puhastamine liigsest taimestikust ning setetest on ühtlasi järgmine
etapp ühise keskväljaku loomisel, mis kevade saabumisega on jõudmas värske haljastuseni.
Kohe lume sulamise ja löökaukude parandamise järel algasid pindamistööd Lõuna, Metsa,
J Kuperjanovi tänavatel ja teistel teedel. Nende ridade kirjutamise ajal ootame pingsalt uute
bussipeatuste saabumist, mis on kaasaegsed ja uue disainiga. Remonti vajab Jaama tänava
vedur-mälestusmärk, korrastatud välimus luuakse raudruunale kiirendatud korras.
Tsirguliinas oleme investeerinud kanalisatsiooni- ja veetorudesse, järjepidev töö käib
edasi kultuurimaja remontimisel ja võimla akustika parendamisel, staadioni korvpalliväljaku
rajamisel, sellega kaasneb sadevete kraavide rekonstrueerimine. Vallavalitsuse piirkondlik
tegevus käib Õru kultuurikeskuses ja Hargla Kooli põhjalikud sisetööd koos õppeklasside
valmimisega saavad samuti suve jooksul teoks. Sedasi liigume samm-sammult tasakaalustatud arengu suunas kogu vallas.
Olen paljusid projekte varemgi maininud, nagu sedagi, et iga objekti valmimine võtab
paratamatult aega vähemalt pool aastat - alates hankest ja projekti valmimisest kuni lepingu
täitmiseni partnerite poolt. Mis puudutab mainitud investeeringute objekte, siis enamik
neist saavad täielikult valmis juunikuu keskpaigaks. Seega saab öelda, et jaanipäevale läheme
vastu juba nii-öelda uues kuues ja vallarahvas saab tehtut oma silmaga näha ja käega katsuda.
Muide, aprilli algusest võtsime kasutusele mobiilirakenduse, mis hoiab elanikke kursis
Valga valla informatsiooniga. Uue Valga valla äpiga saab otse telefonist näha valla sõnumeid
ja uudiseid, leida kontakte ja infot ürituste, söögikohtade ja palju muu kohta ning minna
ühe näpuliigutusega valla Youtube´i kanalile ja ka Instagrammi. Samuti võib läbi rakenduse
saata vallale kirju ja soovitusi ning vald saab teadaandeid saata otse teie mobiilile. Loodan, et
valla äpp leiab rohket kasutamist elanike ja ettevõtjate poolt, aitab inimestel valla tegemistega
jooksvalt kursis olla ja tugevdab meie ühtset sidet kodukohaga.
Kevade ja suve saabumist ei takista ei koroonaviirus ega kehtivad piirangud, mis paraku
on sarnased eelmisele aastale. Meie võime olla rahul, et valda lisandub minimaalselt uusi
nakatusjuhtusid, mõnel päeval mitte ühtegi. Oleme olnud tublid ja ettevaatlikud, pole end
unustanud, vaid hoidnud stabiilset olukorda sellel sõjarindel. Kahtlemata oleme tundnud
puudust läbikäimisest ja tervest reast üritustest, mis on ära jäänud või edasi lükatud.
Praegu hoiame pöidlad pihus, et leiaks aset kaksiklinna Valga/Valka festival ja et saaksime väärikalt tähistada Valga linna 437. sünnipäeva ühes kontsertidega. 11. juunil on kirjas
ka traditsiooniline ja publiku poolt oodatud sündmus, milleks on Valgas toimuv Jõekääru
kontsert, suve suurim vabaõhukontsert piirkonnas. Sinna on oodatud Metsatöll ja Lätis
tegutsev rahvusvaheline ansambel DAGAMBA.
Lootused on suured, et juuni teisel poolel leiab aset keskkonnateadlikkuse festival „Loo(d)
tus“ koos suvealguse peo ja Karl Erik Taukari bändiga. Samuti usume, et saame juba vabamas
vormis maha pidada terve rea kogukondlikke üritusi, nagu näiteks Karula folklooripäev ja
tähistame ilma hirmuta Võidupüha ja jaanipäeva. Lootusel ja usul on kõvasti alust, pealegi
oleme need toredad sündmused ilma kahtluseta ära teeninud!
Seniks aga toimetagem aias, tundkem rõõmu liikumisest ja looduse tärkamisest. Kui
kevadet rinna sees kanda, siis on kogu ilm helge ja kõik on võimalik!
Ester Karuse

Vallavolikogu
ootab kandidaate
Valga linna
aukodaniku tiitlile
Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud
silmapaistvad. Ettepanekuid on õigus teha
vallavolikogu alalisel komisjonil, fraktsioonil,
vallavalitsusel ning juriidilistel ja füüsilistel
isikutel. Taotluses tuuakse ära aukodaniku
tiitli kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht/kontaktandmed,
elukutse või amet, töö või teenistuskoht ning
põhjendus tiitli taotlemiseks.
Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga
Vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Aukodaniku
tiitel on kavas üle anda Valga linna 437. sünnipäeva kontserdil 11. juunil kell 19.00 Valga
Jaani kirikus. Tiitli ja sellega kaasneva raemedali annavad kätte vallavolikogu esimees
ja vallavanem.
Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta saab esitada 1. maini. Taotlus esitada kirjalikult Valga vallavolikogu, Kesk tn
11, 68203 Valga või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kantselei@volikogu.
valga.ee.
Valga linna aukodaniku tiitlit antakse välja
2005. aastast ja praeguseni on tiitli pälvinud 16
Valgaga seotud tegusat inimest.
Möödunud aastal pälvis Valga linna aukodaniku tiitli kergejõustikutreener ja pikaaegne
koolijuht Raimond Luts.

ÕNNITLEME APRILLIKUU EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
96. sünnipäeva tähistab
Raissa Väikene
90. sünnipäeva tähistavad
Harri Säde
Leily Mei
Ija Reimaa
85. sünnipäeva tähistavad
Zinaida Ilina
Virve Luht
Erika Zaiceva
Veera Viilup
Konstantin Grohovski
Hille Jakobson
Heli Kustavus
80. sünnipäeva tähistavad
Reet Siilak
Rein Kõgel
Mahta Raidsalu
Aria Kuplais
Lea Kornel
Elvi Plinte
Urve Sillaste
Tatiana Mikhaylova
Rein Räppo
Vilja Pung
Khaydar Gaynullin
Raisa Shcheglova
Valner Vatman
Nikolai Bõkov
Jaak Tamm
Aleksandr Linask
Maimu Rannik
Südamlikud õnnesoovid!
Maikuu juubilarid, kes mingil põhjusel ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda hiljemalt 1. maiks
tel: 5307 4109 või e-kiri: lea margus@valga.ee

Noored saavad projektide toel ka
maailma muuta
Maailma muutmine kõlab küll suurelt, kuid iga
suur muutus algab kõigepealt iseendast ning seejärel oma kogukonnast. Taheva noortekeskuse
eelmise välisvabatahtliku Flora Dirri näol oli
tegemist keskkonnateadliku noorega, kes oli harjunud koduriigis Saksamaal igapäevaselt prügi
sorteerima. Eestis viibides tõdes ta, et taaskasutuse ja prügi sorteerimise harjumus on asi, mida
ta sooviks parendada. Idee teostamiseks kirjutas
ta projektitaotluse Valga valla noorte omaalgatusprojektide vooru, millest õnnestus saada toetus.
Välisvabatahtlik korraldas keskkonnanädala, mille raames toimus mitmeid sündmuseid. Esimesel päeval ehitasid noored putukate
“hotelli”, mille eesmärk oli teadvustada, missugused putukad meie looduses elavad ja kuidas
nad mängivad rolli ökosüsteemis. Õhtul vaadati
ühiselt Eesti zooloogi ja loodusfotograafi Fred
Jüssi filmi “Olemise ilu”. Teisel päeval toimus
koos teadlastega kanuuretk Mustjõel, mille
käigus püüti kalu laboratoorseteks katseteks
ning uuriti jõe hetkeseisu. Keskkonnanädala
üheks olulisemaks eesmärgiks oli luua noortekeskusesse prügi sorteerimise süsteem, et eraldada olmeprügi, pakend, taara, paber ja papp
ning biojäätmed. Selleks sai soetatud erinevat
värvi kaantega prügikastid, millel märgised
koos juhendiga õigesti sorteerimiseks. Infopäeval selgitas vabatahtlik, miks on kasulik prügi
sorteerida ja kuidas seda õigesti teha. Selgus, et
noored ei olnud teemast väga teadlikud ega osanud näha vajadust prügi taaskasutada.
Keskkonnasäästlikkus on teema, mis

Nii valmib putukahotell.
Foto: noorteprojekt/M. Must.

kõnetab noori aina enam, sest nad mõistavad, et nemad peavad tulevikus elama selles
keskkonnas, mida nad praegu loovad. Austriast pärit Tõlliste noortekeskuse vabatahtliku
algatusel saab aprillikuus Valga valla noortekeskustes hoo sisse keskkonnateemaline kuu,
millega juhitakse veel rohkem tähelepanu
sellele, kuidas saab iseenda käitumise ja harjumustega positiivset muutust luua.

Madli Must, Taheva noortekeskuse
noorsootöötaja

2 Valga Teataja																	

Aprill 2021

Kevadise koolivaheaja tervitus
Valga valla koolides õpib kokku
ligi 3000 õpilast. Pöördume iga
õpilase poole, me teame, et üksi
õppida ei ole lihtne. Sellegipoolest
on meil soov, et leiaksid tahtejõu
ja püüaksid anda parima, et
suvevaheajale vastu läheksid
tundega – ma sain hakkama!

omandatakse haridus iseseisvalt, siis distantsõppekorraldus näeb ette juhendatud õpet.
Kaugõppevorm on mõeldud õppimiseks näiteks töötamise kõrvalt või ülikoolis on kaugõpe samastatud avatud ülikooliga. Kuid täna
õpivad iseseisvalt kõik lapsed. Kokkulepe, et
õppimine toimub õppekava mahus ja distantsilt, on meile näidanud, et see ei ole teostatav.
Väemasti mitte igale õpilasele.

Vallas töötab ligi 400 õpetajat. Pöördume iga
õpetaja poole, teame, et pika perioodi vältel
distantsilt õpetada pole lihtne. Sellegipoolest,
hoia kontakti iga õpilasega, tunnusta tehtut ja
märka saavutusi. Jagage jõukohaseid ja läbimõeldud ülesandeid.
Hea tugispetsialist. Oleme märganud Sinu
panust, oled õpilasele ja õpetajatele toeks. Sinu
panus ja pühendumus on suure väärtusega.
Märka õpilast, õpetajat ja hoia end.
Austatud lapsevanem. Täname, et pühendud ja toetad igati last õppimisel. Tähtsaim on
koostöö ja üksteise aitamine.

Kes õpib? Kes õpetab?
Eeldame, et õppima peaks õpilane, kuid õppides distantsilt õpib lapsega koos ka vanem. Eeldame, et õpetama peaks õpetaja, kuid õpetades
distantsilt õpetab last ka lapsevanem.
Õpetajatel on alati olnud ootused, et vanemad leiaksid natuke aega ja aitaksid kodus
lastel õppida. Distantsõpe on väikese ootuse
muutnud reaalsuseks. Enamgi veel, see on
muutnud õpetamise vanemate jaoks ülesandeks, mis toob kaasa erinevad emotsioone.
Eelmine distantsõppe periood kevadel saabus ootamatult, kuid see õpetas meid kõiki täna
paremini toime tulema. Õpetajatel on eelmisest
kevadest teadmised ja kogemused. Kitsaskohad
on läbi räägitud. Koolid koostasid kriisikavad
ning omandasid õpikeskkonnad kiiresti. Eelmise kevade näitel lahendasid ka perekonnad
kitsaskohti, muretseti arvuteid ja korraldati
ümber päevakava. Tänast olukorda ootamatuks
pidada ei saa, teadmatust ja ärevust siiski on. On
arusaadav, et kõiki väsitab teadmatus, kui kaua
veel? Nii vanematel kui õpetajatel võib tekkida
hirm, mis saab lapse teadmistest, kuid peame
arvestama, et nii on meil kõikidel. Kohusetunne

Kaugõpe - distantsõpe
Viimase aja õppimist on nimetatud nii kaugõppeks kui ka distantsõppeks. Me teame, mis on
kaugõpe, sest seda õppevormi on kasutatud
maailmas juba 19. sajandi lõpust. Kuid mis on
distantsõpe, seda ei ole veel defineeritud. On
küll juhised, kuidas distantsilt õpet läbi viia,
kuid mis õppevorm see päriselt on, seda me
täna olude sunnil katsetame ning defineerime
kunagi tulevikus.
Kui kaugõpe on õppetöö vorm, mille kaudu

on tunne, mis aitab meil pingutada ja end kokku
võtta. Me saame aru ja tunnetame täna selgemini, kui tähtis ja vajalik on õpetaja töö.
Distantsõppe ajal on ainekavade omandamises teadmistes tekkinud lüngad, seda on
tõdenud kõik osapooled. Lepime kokku, et
teeme niipalju, kui oskame ja jaksame! Kuid
pingutame. Peaasi, et käega ei löö, ikka jõudumööda! Väikseid lünki on lihtsam täita, kui
hiljem suuri puuduseid kõrvaldada. Lepime
kokku, et püüame kõigest väest, tunneme
õppimisest rõõmu, mõistame üksteist ja aitame
üksteist. Õpime seda, mis aitab elus hakkama
saada! Hoiame seda, mis on tähtis. Seda, et
oleme üksteise jaoks olemas ja oleme terved.
Pikad referaadid ja luuletused, need jäägu hetkel ootele.

Mis on tähtis?
Kõige tähtsam koht on kodu. Kodu annab
lapsele kaasa võimed ja omadused. Kool aga
aitab omandada uusi teadmisi ja oskusi. Kui
ühendame kodu ja kooli koostöö, saavad lapsed vajaliku, et iseseisvalt elus toime tulla. Sest
ikka on nii, et lapsed on kodu omad, kasvatus ja väärtused tulevad lapsega kooli kaasa ja
õppimine on võimalik just niipalju, kuipalju
osapooled koostööd teevad. Igaüks pingutab ja
nii see peabki olema.
Ärme unusta puhkamist ja puhkepause.
Õppimise vahel on vahetunnid väga olulised. Vahetunnis vaim puhkab ning saab teha
midagi põnevat. Päevakava tuleb seada ja seda
järgida, sest aitab igati kevadet tunda. Käes
ongi kevad ja ega suvigi kaugel ole!

Iseseisva õppimise oskused
On tõesti nii, et osadele õpilastele distantsõpe sobib, aga osadele mitte, sest me oleme
erinevad. Õpiharjumused on erinevad, eesmärgi seadmised, suutlikkus, toetamine, julgus küsida - kõik on erinev. Kuid õppimisel
on mitu poolt. Ühelt poolt pakub õppimine
rõõmu, samas aga nõuab pingutust.
Jah, on lapsi, kellele iseõppimine sobib. On
vanemaid, kellele sobib, et pere saab olla rohkem koos. Vanem on tänulik, et saab lapsega
koos õppida. On arvatud, et vanem tunneb
nüüd oma lapse võimekust paremini.
Jah, on lapsi, kellele iseõppimine ei sobi
ja edu ei too. Kuidas laps ja vanemad ka ei
püüaks, ikka on neil tunne, et rohkem ei oska
või ei jaksa.

Hoiame tervist ja üksteist.

Tooltõstuk annab liikumisvabaduse
Märtsikuu keskel andis Eesti Otis AS Valga
valla liikumispuudega elaniku käsutusse tooltõstuki, mille abil ta saab oma teisel korrusel asuvast eluruumist esimesele korrusele ja
sealt edasi kaldtee abil tänavale. Tooltõstuk
on järjekordne invakohandus, mis on tehtud
Euroopa Sotsiaalfondi ja Valga valla ühisrahastuse abiga ja aitab liikumisraskusega inimesel
varasemast iseseisvamalt oma elu korraldada.
Trepidetailide (käsipuu) külge kinnitatud tõstuk on mõeldud korruste vahel liikumise hõlbustamiseks, näeb üsna äge välja, kuid ei ole
esimene ega ainukene Valgas. Eesti Otis ASi
esindajate ütluse kohaselt huvituvad eraisikud
iseseisvalt, ilma riiklike programmideta, järjest rohkem võimalustest muuta hooldamine
ja hooldusvajadusega isikute elu kergemaks ja
mugavamaks.
Kõnealune tehnikavidin paigaldati kahekorruselise elamu korruste vahel olevale
trepile ja lihtsustatult kujutab see endast
hammasratta abil rööbastel liikuvat tooli.
Esmapilgul suurena paistev seade võtab
„puhkeolekus“ üsna vähe ruumi - tõstuki iste,
jalatugi ja käetoed on üles tõstetavad. Kasutamine on lihtne, paari kasutuskorra järel on
kõik nõksud selged! Liikumispuudega proua,
kelle elamusse Laias tänavas nimetatud abivahend invakohanduste raames paigaldati, on
praegu tulemusega igati rahul ja tõdeb, et liikumisvõimalused on avardunud ning tõstuk
võimaldab tal oma igapäevatoimetustega palju

Tõstuk annab teise korruse elanikule suurema
liikumisvõimaluse.

hõlpsamini toime tulla. Sama projekti raames
on välisukse ette paigaldatud kaldtee.
Omavalitsustel on olnud võimalik alates
2018. aastast taotleda raha oma territooriumil elavate erivajadustega inimeste liikuvuse

(kaldteed, tõstukid, uksekünnised), hügieenitoimingute (pesemis- ja tualettruumid) või
köögitoimingute tegemise (ratastoolis inimese
jaoks kohandatud mööbel, ohutud kodumasinad) parandamiseks. Antud juhul on tegemist
veel viimase 2019. aastal esitatud taotluse
elluviimisega, mis oma keerukuse ja vajaduste-võimaluste kohandumisega on rohkem aega
võtnud. Ent nüüd on abi saaja rahulolu ja rõõm
liikumisvahendist seda suurem.
2019. aastal sai vald Euroopa Sotsiaalfondi
rahastuse 33 kohanduse teostamiseks. Need
kõik on nüüd valmis. Lisaks tehti kaks mahult
väiksemat tööd valla oma vahenditega. Kaks
isikut loobusid projektis osalemisest, kolm
rahalise toetuse küsijat ei jõudnud järjekorda
ära oodata ja tegid vajalikud tööd oma vahenditega. 2020. aastal vald täiendava taotluste
vooru ei avanud, ESF poolne rahaeraldus oli
sel aastal määratud kuuele abivajajale, kes kõik
olid juba ootejärjekorras (2019. aastal avalduse
esitanute hulgas).
Praegusel hetkel on projekti rahakott tühjaks saanud ja Sotsiaalministeerium tegutseb
selle nimel, et EL 2020-2027 eelarvest tööde
jätkamiseks vahendeid saada. Optimistlikult
asju hinnates võib uus taotlusvoor tulla 2022.
aastal.

Jüri Kõre,
sotsiaaltöö teenistuse juhataja
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Pille Raudam ja Kermo Küün

Ootame
kandidaate aasta
ema tiitlile!
Tublid emad ei jää ka sel aastal märkamata
ja nüüd on ülim aeg neist meile märku anda.
Kui Sinu tuttavate ringis või lähedaste seas
on tubli ja pühendunud ema, anna temast ka
meile teada. Kandidaatide esitamise tähtaeg
on pühapäev, 25. aprill.
Aasta ema tiit liga tunnustata k se
pereema, kes on pühendunud ja hea ema
ühele või enam lapsele, andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Esitatud kandidaat ei pea olema abielus ja peres võivad
kasvada ka kasulapsed.
Aasta ema konkursile sobiv kandidaat
on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks
rahvastikuregistris on Valga vald ning kes
on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta ema
aunimetus omistatakse ühele emale ainult
üks kord.
Taotluse võivad teha kõik, kes on märganud häid ja eeskujulikke emasid. Oodatud
on ka pildid ning lähedaste (laste, abikaasa)
või töökaaslaste iseloomustused kandidaadi
kohta.
Kirjalikud taotlused „Valga valla aasta
ema" konkursile tuleb saata e-posti aadressile valga@valga.ee või paberkandjal Valga
vallavalitsus aadressil Puiestee 8, Valga.
Aasta ema auväärt tiitel on esialgu plaanitud pidulikult üle anda 7. mail kell 19.00
Lüllemäe kultuurimajas, kuid praegune
aeg nõuab erandlikke tegusid ning juhul,
kui piirangud jätkuvad, leiame võimaluse
tunnustus üle anda hiljem.
Eelmisel aastal kuulus Valga valla aasta
ema tiitel Anne Paidrale.
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Saame tuttavaks uute kolleegidega

Fotol: Ülla Tamm

Fotol: Udo Reinsalu

Fotol: Karin Kängsepp

Fotol: Janika Jurs, Lüllemäe raamatukogu

Alates märtsikuust on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses kaks uut töötajat, juhtumikorraldajatena
asuvad ametisse Ülla Tamm ja Udo Reinsalu.
Ülla Tamm on varasemalt töötanud ning ka
oma õpingud nii Tartus (rekreatsioonikorraldus)
kui ka Viljandis (huvijuht-loovtegevuse õpetaja)
alati sidunud noortega. „Sest see valdkond on
südamelähedane," ütleb ta ise. „Olen töötanud
noorsootöötajana, olnud õpilasmalevates rühmajuht ning asenduskodus kasvataja. Aastate
jooksul olen kokku puutunud noortega, kellel
vähemal või suuremal määral on mingid raskused, olgu need koolis, kodus või isiklikul teemal.
Mulle meeldib noori kuulata ning neid toetada
rasketel hetkedel." Ülla Tamme sõnul on oluline
leida noorega usalduslik suhe, et ta julgeks olla
avatud ning vastuvõtlik soovitustele ja abile.

Udo Reinsalu on Töötukassas oldud ametiaja
jooksul omandanud kogemused ja oskused
juhtumikorraldajana, muuhulgas nõustades
NEET (NEET ‒ not in education, employment
or training ‒ mittetöötavad või haridust ega
kutset mitteomandavad) noori. Ta on töötanud
pikka aega Valga Linnavalitsuses sotsiaaltöötajana ning juhtumikorraldajaks kandideerimise
ajal Tartu Vangla kriminaalhooldusametnikuna. Udo Reinsalu leiab, et neis kõigis - kriminaalhooldusametniku, juhtumikorraldaja ja
sotsiaaltöötaja töös - on palju ühist ja kattuvat.
„Arvan, et minu senised töökogemused ja läbitud koolitused tulevad kasuks juhtumikorraldaja töös ja kohanen uue situatsiooniga kiiresti
ning ma ei karda selle ametiga kaasnevat vastutust. Mulle meeldib olla sellise meeskonna
liige, kus toetatakse ja usaldatakse üksteist."

Aprilli algusest on Valga valla sotsiaaltöö teenistuse read täienenud, lastekaitsespetsialistina
asus ametisse Karin Kängsepp.
Karin Kängsepp on lõpetanud Tallinna
Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö erialal ning
töötanud tegevusjuhendaja ja sotsiaaltöötajana. „Omandatud sotsiaaltöö eriala, varasem töökogemus ja soov anda endast parim
sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel
oma koduvallas on mulle motiveerivaks
jõuks,“ märgib ta ja lisab, et on sotsiaaltöö
erialal õppides läbinud õppeained, mis toetavad töötamist ka lastekaitse valdkonnas.
„Oma tugevaks küljeks pean sõbralikkust
ja head suhtlemisoskust ning empaatia pole
minu jaoks lihtsalt mõiste, vaid tegevuse
lahutamatu osa.“ Karin Kängsepp leiab, et
varasem pikaajaline meeskonnatöö annab
kindlustunde ning on õpetanud kuulama ja
säilitama neutraalsuse klientidega suhtlemisel ka keerukates olukordades.

Janika Jurs, Lüllemäe raamatukogu
Alates jaanuarist on Lüllemäe haruraamatukogu juhatajana ametis Janika Jurs.
Valga Gümnaasiumi lõpetamise järel õppis
Janika Tartus ärikorraldust. Peale kooli on ta
töötanud peamiselt müügialal. Ta on kolme
imelise tütre ema, kes alates 2020. aasta sügisest käivad Lüllemäe lasteaias.
Janika hindab Karula piirkonna kultuuri,
inimesi ja loodust. Ta on avatud koostööle ja
ootab raamatukogu külastama nii uusi kui ka
juba püsivaid lugejaid.

Juhtumikorraldajad asuvad noori nõustama
Valga vallas alustas tööd noortegarantii tugimittetöötavatest noortest ning pakkuda neile
süsteem ja see tõi kaasa kaks juhtumikorralvajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.
daja töökohta. Juhtumikorraldaja ametikoht on
loodud Sotsiaalministeeriumi toel ja algatusel
Valga vallas töötavad noortegarantii tuginoortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja
süsteemi juhtumikorraldajad on toeks ja abiks
testimiseks. Mis see tähendab? Noortegarantii
oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on
tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsmistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või
teem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetööhariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja
tavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel.
võtab ühendust noortega, et koos selgitada
Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos
välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna
pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.
paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni
Noortegarantii tugisüsteem on tööriist
jõudmiseks.
kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab
saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja
Rohkem infot: www.tooelu.ee/ngts

Tasuta juriidiline nõustamine
lapsevanematele!
Alates aprillist toimuvad tasuta juriidilised nõustamised projekti „Hea nõu lastega
peredele!" raames igal nädalal nii eesti kui ka
vene keeles.
Nõustamised toimuvad telefoni teel kolmapäeviti kell 15.00-18.00, eelregistreerimisega
tööpäeviti 631 1128 või liit@lastekaitseliit.ee
Lastekaitse Liit on tänulik Eesti Advokatuurile ja projektis „Hea nõu lastega peredele”
nõustavatele advokaatidele, kes tulid kaasa
liidu üleskutsega toetada täiendavalt lapsevanemaid keerulisel COVID-19 perioodil ja
on valmis ajavahemikul aprill-juuni tõstma
tasuta nõustamiste mahtu iganädalaseks.

Nõustamise teemad: perekonnaõigust
puudutavad küsimused, lapse õigused, laste
õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid –
õigused ja kohustused, üksikvanema õigused,
hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt
seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust).
Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi
olemust ja pakutavaid võimalusi.
Kui vajad ise või tead kedagi, kellel oleks
vaja tasuta kvaliteetset õigusabi perekonnaõiguse teemadel, siis võta ühendust!

Fotol: Eva Kalu, Kaagjärve raamatukogu.

Eva Kalu, Kaagjärve raamatukogu
Alates 15. märtsist töötab Kaagjärve haruraamatukogu juhatajana Eva Kalu. Varasemalt on
Eva töötanud AS Eesti Postis juhtivatel ametikohtadel.Eva on Kaagjärvest pärit ning seetõttu on piirkond talle eriti südamelähedane.
Ta ootab pikisilmi kohtumist kõigi piirkonna
elanikega ning on avatud uutele mõtetele ja
ettepanekutele, kuidas koos kohalikku raamatukogu ning kultuurielu edendada.

Metsakeskus.ee

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

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

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme
loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd,
abi -ja kõrvalhoonete ehitus.
Tel. 56726823
www.teenustööd.ee
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Hoolimata piirangutest on
raamatukoguteenused kättesaadavad
Raamatukogud on kohanenud kriisist tulenevate piirangutega. Soovime kõigi lugejate ja
kasutajate jaoks olemas olla ning vaatamata
praegustele oludele pakkuda teenuseid võimalikult paindlikult ja kättesaadavalt.

kodulehekülge valgark.ee. Haruraamatukogudest on kodulehekülg Lüllemäe raamatukogul. Facebooki vahendusel on leitavad Valga
Keskraamatukogu, Lüllemäe, Kaagjärve ning
Tsirguliina raamatukogud.

Telli raamatud ette
Tulenevalt piirangutest on mõistlik raamatud enne raamatukogu külastamist ette tellida. Nii toimides säästate oma aega ja raha
ning hoiate tervist. Oleme seadnud eesmärgiks komplekteerida tellitud väljaanded tunni
jooksul, alates tellimuse saabumisest. Lisaks
muule lugemisvarale laenutame koju ajalehti
ning ajakirju.
Lugemissaali kasutamine on võimalik vaid
hädavajadusel, samas on arvutite kasutamise
ja printimise võimalus jätkuvalt kättesaadav.
Arvuti kasutamine on võimalik eelregistreerimisel ning ruumis saab viibida korraga üks
inimene kuni 30 minutit.
Laenutatud raamatud on võimalik tagastada
ka kontaktivabalt - ja endale sobival ajal ööpäevaringselt - keskraamatukogu trepil olevasse
tagastuskasti. Tagastuskastid on ka Lüllemäel
ja Kaagjärves. Tagastuskast pakub lahendust
ka raamatuvõlgnikule. Samas, raamatuvõlgnik raamatukogu kartma ei pea - ootame väga
tagasi raamatuid, mis on laenutatud, kuid
ununenud pikemaks ajaks lugeja kätte. Tasub
arvestada, et iga kuu esimesel tööpäeval ning
juuni- ja detsembrikuus on lugejatel võimalus
viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud raamatuid ja perioodikat.

Kogukonnakeskus ja kohtumispaik
Valga Keskraamatukogu koos haruraamatukogudega on koostamas uut arengukava. Raamatukogu roll ühiskonnas on oluline. Seda on
tõestanud ka praegune kriis, milles meie teenused on inimestele vajalikud ja jätkuvalt kättesaadavad. Lisaks informatsiooni hoidmisele
on tuleviku märksõnadeks nõustamine, suunamine, harimine. Mais-juunis viime vallas läbi
küsitluse raamatukogu kasutajate ja mittekasutajate hulgas, et saaksime arvestades inimeste
ootustega raamatukogu teenuste ja tuleviku
planeerimise osas paremini sihte seada.
Koroonakriisi taandudes oleme valmis
aitama inimesi, kes vajavad praeguses infoühiskonnas toimetulekul abi või koolitusi internetiteenustes ja nutimaailmas orienteerumiseks.
Plaanis on viia läbi nii rühmakoolitusi kui ka
individuaalseid nõustamisi. Koolitusvajaduse
selgitame välja peagi toimuva küsitluse käigus.
Julgustame kõiki raamatukoguga ühendust
võtma läbi kõigi eelpool välja toodud võimaluste. Lugemine on arendav ja turvaline viis
praegusel ajahetkes nii enese harimiseks kui ka
meelelahutuseks. Ootame Teid ikka raamatukoguteenuseid kasutama ning soovime kõigile
häid lugemiselamusi.

Riksweb - ühenduslüli lugeja ja
raamatukogu vahel
Riksweb (valgamaa.raamatukogud.ee) on Valgamaa raamatukogude elektronkataloog, mis
võimaldab raamatukoguga suhelda kohale
minemata. Riksweb võimaldab vaadata oma
laenutusi, pikendada tagastustähtaega, otsida
ja reserveerida teavikuid, tutvuda uudiskirjandusega jpm. Rikswebi on võimalik sisse
logida lugemispiletiga või ID-kaardiga. Teenusel on ka mobiiliäpp m-Riks (leiab Google
Play poest), mis teeb nutitelefoni kasutajatele
raamatukogu kasutamise mugavamaks.
Valga Keskraamatukogu ja Lüllemäe haruraamatukogu lugejaks on võimalik registreeruda ka lingi kaudu Valga Keskraamatukogu kodulehel, registreerumiseks on vajalik
ID-kaardi olemasolu.

Keskraamatukogu lasteosakonna töötajad valmistavad hoolsalt ette veebipõhiseid raamatukogutunde

August Gailiti nimeline
novelliauhind
Piirangute tõttu ei saa August Gailiti nimelise novelliauhinna väljaandmist korraldada 23. aprillil, kuid auhinna üleandmise
sündmus toimub kindlasti peale piirangute
leevenemist. Loodame auhinna üle anda
Valga-Valka kaksiklinnade festivalil juunis.
Täname kõiki, kes on esitanud kandidaate.
Hetkel tegeleb žürii esitatud novellidega
ning auhinnatrofee on juba ootamas.
Raamatuid saab tellida teistest
kogudest, aga ka koju kätte
Raamatukogude vahel toimib raamatukogudevaheline laenutus ehk RVL. See tähendab, et
kui raamatukogus puudub vajalik raamat, on
võimalik see tellida mistahes teisest raamatukogust üle Eesti.
Valga valla raamatukoguhoidjad püüavad,
nii palju kui võimalik, RVL-i siduda tööalaste
liikumistega raamatukogude vahel ning seetõttu ei too see kaasa lisakulusid. Kui tellida
raamat kaugemalt postiteenusena, maksab raamatu saatmise kulud tellija.
Julgustame raamatukogude poole pöörduma
ka koduteeninduse tellimiseks. Koduteenindus
on mõeldud puudega ja/või eakale inimesele,
kellel on raamatukogu külastamine raskendatud. Raamatuid ja perioodikat tuuakse koju üks
kord kuus ning teenus on tasuta.
Raamatukogu sinu arvutis ja taskus
Koroonakriis on viinud raamatukogu tegevused veebi. Näitena: keskraamatukogu

lasteosakonna üritustest korraldati veebipõhisena maakondlik isamaaliste luuletuste omaloomingu konkurss ja konkursi „Luuleprõmm
2021” maakondlik eelvoor. Veebi vahendusel
toimub 30. aprillil üle-eestilise kirjandusmängu maakondlik eelvoor.
Leidsime, et distantsõppe ajal võiksid raamatukogutunnid olla klassidele kättesaadavad
veebi vahendusel ning esimesed virtuaalsed
raamatukogutunnid on juba toimunudki.
Julgustame tegema infopäringuid. Raamatukogu pakub abi kõigile, kes vajavad informatsiooni näiteks referaadi, loovtöö ja uurimistöö koostamiseks. Meie töötajad abistavad
meeleldi teemaotsingul, faktide ja andmete
täpsustamisel, andmebaaside kasutamisel.
Vajadusel saadame mõistlikus mahus skaneeritud materjale ka e-posti teel. Infopäringuid
ootame nii e-posti kui ka telefoni teel.
Raamatukogu tegemiste ja uudistega
kursis olemiseks soovitame külastada meie

Triinu Rätsepp,
Valga Keskraamatukogu direktor

Raamatute ettetellimiseks mine aadressile valgamaa.raamatukogud.ee või
kirjuta-helista:
Valga Keskraamatukogu			
766 9988
laenutus@valgark.ee
Valga Keskraamatukogu lasteosakond
766 9984
laste@valgark.ee
Hargla Raamatukogu			
5305 9396
hargla@valgark.ee
Kaagjärve Raamatukogu			769 5225		kaagjarve@valgark.ee
Koikküla Raamatukogu			769 8525		koikkula@valgark.ee
Laatre Raamatukogu			769 6506		laatre@valgark.ee
Lüllemäe Raamatukogu			769 7292		lullemae@valgark.ee
Sooru Raamatukogu			769 8416		sooru@valgark.ee
Tagula Raamatukogu			769 6685		tagula@valgark.ee
Tsirguliina Raamatukogu			766 6385		tsirguliina@valgark.ee
Õru Raamatukogu			769 6839		oru@valgark.ee

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda
1. aprillist avanes kohaliku omaalgatuse
programmi kevadvoor, kust kogukondadesse
panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust
küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni
4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.
Esmakordselt toimub sel aastal elektrooniline taotlemine e-toetuste süsteemis. Info
programmist ja näidisdokumendid Valgamaa ühendustele on leitavad veebiaadressil:
https://valgamaa.ee/uldinfo/programmid/

kohaliku-omaalgatuse-programm
Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne
toetussumma on 2500 eurot.
Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale

vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse,
maksimaalne toetus on 4000 eurot.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena 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 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub
elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab
taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi Valgamaal
korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liit, taotlusvooru koordineerib Valgamaa Arenguagentuuri
programmide spetsialist Aet Arula-Piir.
Lisainfo: tel 526 0236,
e-post aet.arula@valgamaa.ee
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Vallavalitsuse veerg

Vallavolikogu veerg

Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 4. märtsist kuni 5.
aprillini 2021 üks korraline ja üks
erakorraline istung. Tähtsamad
otsused olid:
Vä ljastada k asutusluba Va lga va l la s
Käärikmäe külas Vana-Savilöövi kinnistule
(katastritunnus 28901:001:0041) püstitatud
elamuhoonele (ehitisregistri kood 120737263).
Võõrandada otsustuskorras tasuta Valga
Vallavalitsuse hallatavale asutusele Valga
Kaugõppegümnaasium lõhutud küttepuud
munitsipaalmetsa maaüksustelt teostatavatest
raietest kogumahus 60 rm.
Avada 2021. aasta Kagu-Eesti spetsialistide
eluasemete toetusmeetme taotlusvoor.
Kinnitada ok sjoni kesk konnas osta.ee
toimunud avaliku enampakkumise tulemused:
• enampakkumine nr 151948516: võõrandada korteriomand J. Kuperjanovi tn 42-3
(registriosa nr 1773940; asukoht Valga vald,
Valga linn, J. Kuperjanovi tn 42-3) lõpphinnaga 2760 eurot eraisikule;
• enampakkumine nr 151948543: võõrandada
korteriomand Võru tn 15-8 (registriosa nr
2070240; asukoht Valga vald, Valga linn, Võru
tn 15-8) lõpphinnaga 520 eurot eraisikule;
• enampakkumine nr 151948600: võõrandada korteriomand Võru tn 34-1 (registriosa nr 2067040; asukoht Valga vald, Valga
linn, Võru tn 34-1) lõpphinnaga 500 eurot
eraisikule.

Valga Vallavolikogu I koosseisu
43. istung toimus 26. märtsil 2021
algusega kell 13 elektrooniliselt.
Volikogu liige andis üle 14 volikogu liikme
poolt allkirjastatud umbusaldusavaldused
vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja vallavolikogu esimehele.

Anda otsustuskorras tähtajatult kasutusse MTÜ-le Puhtasse maailma (äriregistrikood 80579014) Valga vallale asukohaga Valga
vald, Valga linn, Jaama pst 12 kuuluvast hoonest ruum nr 53, üldpinnaga 10,1 m2 tingimusel, et üürnik tasub üüri ja kõrvalkulud.
Eraldada Valga valla spordiklubidele 2021.
aasta tegevustoetust.
Eraldada toetust noorte omaalgatuslikele
projektidele:
• „Va l g a G ü m n a a s iu m i t e r v i s e p ä e v
„Terves kehas terve vaim“;
• „Seksuaalkasvatuse külalisloengute korraldamine“;
• „Kooli loovtöö raames omaloominguline
noorteraamat";
• „Karskusseltsi perelõbu" heategevuslik
noortekohvik".
Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks (tähtasjatult, tasuta) Elektrilevi OÜle
(registrikood 11050857) alljärgnevatele
k atast r iü k sustele maa k aabel l i i nide
paigaldamiseks:
• Valga vald, Pikkjärve küla, Mürgi-Puustuse
tee (85501:001:0751). Sundvalduse pindala
2413 m2;
• Valga vald, Pikkjärve küla, Kruusa-Maasikasaare tee (85501:001:0177). Sundvalduse
pindala 2447 m2;
• Va lga va ld , Ti nu k ü la , Ti nu tee
(82001:001:0363). Sundvalduse pindala 692 m2.
Rahastada tähtpäevaga 22.02.2021. a esitatud
kogukonna arengu projektitoetuse taotlused
üldsummas 6 492.64.
Kinnitada Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste alaeelarved.
Nimetada AS VALGA VESI audiitoriks 2020.
ja 2021. aasta majandusaasta auditeerimisel
Audiitorbüroo Fides OÜ.
Eraldada tegevustoetust Valga valla sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingutele

2021. aastaks järgnevalt:
• Valgamaa Puuetega Inimeste Koda 16 040 eurot;
• EELK Valga Peetri-Luke Kogudus 9 000 eurot;
• MTÜ Valga Abikeskus - 18 220 eurot;
• Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing 3 000 eurot;
• Valga Linna Pensionäride Liit - 300 eurot.
Eraldada kultuuritöö arendamisega tegelevale
mittetulundusühingule Liivimaa Koolituskeskus 2021. a tegevustoetuseks 600 eurot.
R a h a s t a d a k u l t uu r i t ö ö a r e n d a m i s e
projektitoetuse taotlused (tähtpäevaga 22.
veebruar 2021) üldsummas 12 477 eurot
järgnevalt:
• Taheva Valla Külade Selts: Öölaada kontsert
- 1 300 eurot;
• mittetulundusühing Karula Kultuuriselts:
osalemine konkurssidel (noortekollektiivid)
– 658 eurot;
• Lüllemäe Rahvaõpistu: kontsertide korraldamine – 500 eurot;
• EELK Valga Peetri-Luke Kogudus: Kirikute
öö Valga vallas – 1 000 eurot;
• mittetulundusühing Kungla: eksimusteatri
„Peeter Paan läheb vussi" salvestamine teleteatrina – 630 eurot;
• mittetulundusühing Kungla: lastenäidendi
„Õnnelik lõpp" lavastamine – 714 eurot;
• Valga Muuseumisõprade Selts: näitus
„Valga linn vanadel kaartidel" – 468 eurot;
• Valga Muuseumisõprade Selts: pärimuskultuuripeo karskusseltsi Perelõbu sõnalis-muusikaline etendus „Agulihärrad" –
2 052 eurot;
• mittetulundusühing Epre Arendus: Õru
kogukonna jaaniõhtu ansambli tasu 1 920 eurot;
• Liivimaa Noorteorkester: orkestri koondproovi läbiviimine – 300 eurot;
• rahvatantsuselts Sikutajad: meeste rahvarõivastele puuduolevate osade hankimine
– 1 485 eurot;
• mittetulundusühing Urban Style Valga
klubi: Koolitants 2021 – 268 eurot;
• mittetulundusühing Urban Style Valga
klubi: Kuldne Karikas 2021 – 400 eurot;
• mittetulundusühing Stuudio JOY: kontsert
„Stuudio Joy ja sõbrad" – 782 eurot.
Eraldada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Hargla Kogudusele Hargla kiriku käärkambri
akende restaureerimiseks 2 000 eurot ja EELK
Laatre Püha Laurentsiuse Kogudusele 1000
eurot kogu konna arendamise projekti
„Muinsuskaitseline järelevalve Laatre kiriku
katusetöödel, II etapp» elluviimiseks.
Kuulutada välja avalik konkurss Valga Priimetsa
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.
Rohkem infot Valga valla kodulehel

Valga Vallavolikogu 26.03.2021
istungil otsustati:
Määrata Valga valla 2020. aasta ja 2021. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruande
auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
Muuta Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020
otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine". Sellega seoses:
• viia vallavanema otsealluvusse kommunikatsioonijuhti ametikoht;
• viia vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu koristaja töökoht;
• luua vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu territooriumikoristaja töökoht;
• lisada vallakantselei koosseisu järgmised
teenistujad:
• IT juhtivspetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
• IT spetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
• arvutispetsialist: töökoht 0,75 - tähtajatu;
• volikogu spetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
• meediaspetsialist: töökoht 1 - tähtajatu.
Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange „Valga linna tänavate aastaringsed hooldus- ning korrashoiutööd 2021−2026".
Muuta Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018
määrust nr 23 „Valga vallavara eeskiriˮ ning
täiendada see paragrahviga 81 järgmises
sõnastuses:

„§ 81 Kinnisasja omandamine Valga valla
elamumajanduse ümberkorraldamiseks
ning ümbrust või maastikupilti tunduvalt
kahjustava või ohtliku ehitise muutmiseks või
kõrvaldamiseks.
1. Vallavalitsus on kinnisasja avalikes huvides
omandamise seaduse § 4 lõike 1 punktides
9 ja 10 nimetatud eesmärkidel kinnisasja
avalikes huvides omandamise menetluse
läbiviija.
2. Vallavalitsus kogub tõendeid kinnisasja
avalikes huvides omandamise lubatavuse
kindlakstegemiseks, sh koostab uuringuid,
tellib ekspertarvamusi ja hinnanguid või
muud sarnast ning algatab kogutud teabe
põhjal menetluse.
3. Vallavalitsusel on õigus sõlmida käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide
saavutamiseks kinnisasja avalikes huvides
omandamise menetluse eelseid kokkuleppeid ning maksta täiendavaid hüvitisi
kinnisasja omandamiseks.
4. Vallavalitsus teeb kinnisasja avalikes huvides omandamise, sh sundvõõrandamise
otsuse.
5. Vallavalitsus korraldab peale kinnisasja
avalikes huvides omandamist selle kinnisasja lammutamise või korda tegemise.
Määrata Valga Vallavolikogu esindajateks
Valga valla haridusstrateegia 2022−2027
koostamise komisjonis volikogu liikmed Lauri
Drubinš ja Siiri Reiljan.
Rohkem infot Valga valla kodulehel

KREDEX avab kodutoetuse
taotlusvooru lasterikastele peredele
Kodutoetuse eesmärk on parandada kolme- ja
enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi ja on mõeldud peredele, kelle omanduses ei ole eluruumi või kelle omanduses olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.
Need pered saavad toetuse abil omale kodu
ehitada (sealhulgas laiendada, ümber ehitada,
renoveerida, muuta, rajada ja asendada ehitise kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi) või osta.

• eluruumi omanikust taotlejal ei ole jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti
väljakuulutamiseks;
• vähemalt ühe vanema elamisõiguse või
elamisloa kehtivusaeg ületab taotleja ja
toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega
(vähemalt kolm aastat);
• taotleja ei ole varem saanud kodutoetust
rohkem kui ühe korra.

Teenus sobib, kui:
• peres kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast
last (k.a.);
• 2020. aastal saadud maksustatav tulu leibkonna liikme kohta kuus oli kuni 355 eurot;
• leibkonna omandis ei ole rohkem kui üks
eluruum;

Taotlusvoor on avatud 12.04.2021-31.05.2021.
Täpsem info toetuse kohta ja kontaktid: www.
kredex.ee/et/kodutoetus
Küsimusi, toetuse taotlemiseks ja väljamaksmiseks vajalikke dokumente oodatakse aadressile toetused@kredex.ee.

Valga valla lasteaedade suvine töökorraldus
Valga valla koolieelsete lasteasutuste töötajate kollektiivpuhkuste
perioodil on lasteaiad suletud alljärgnevalt:
Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed
Walko 1. − 31. juuli;
Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad 05.-23. juuli;
Hargla Kooli lasteaiarühm 5.−18. juuli;
Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni − 2. august;
Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad 28. juuni − 8. august.

Sel suvel on valvelasteaiaks 1.-31. juulini määratud Valga Lasteaed Pääsuke. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma
kohta, esitavad lasteaia Pääsuke direktorile hiljemalt 15. maiks meiliaadressil paasuke@paasuke.valga.ee vastavasisulise kirjaliku avalduse.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialist Kermo Küüni poole tel: 5199 2899 või
e-post: kermo.kyyn@valga.ee.
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Kas Valga Jaani kiriku
peatrepp on tähtis?
Läbi kahe aastasaja on Valga linnasüdames olev Jaani kirik täitnud
siinse rahva argises ja ajalikus elus
kohta, kus ajatu ja pühalikuga kohtuda. Pühakoja altari ees on inimesi ristitud, antud leeriõnnistust,
laulatatud ja lähedasi viimsele teele
saadetud. On käidud kuulamas
pühapäevast jutlust ja võrratut orelimängu ning nauditud muusikat ja
meeldejäävaid kontserte.
On kogunetud pidupäevadel
tänu andmiseks ja otsitud lohutust
rasketel aegedel.
Aja ja käijatega on kulunud peatrepp ja murenenud paekivi – seegi
on ajalik märk ajatu otsimise teekonnast.
Nüüd, kus teist kevadet saab
kirikus vähem käia, on hea ajahetk,
et viimati 1955. aastal parandatud
trepp korda teha.
SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine kutsubki valgamaalasi
annetama kiriku trepi taastamiseks. Trepi taastamine maksab
6700 eurot. Kuna sihtasutus saab
panustada 800 euroga ja kogudus
500 euroga, on veel vaja koguda
vähemalt 2700 eurot, et trepi ehitustöödega saaks alustada. Et rahakogumist hoogustada, on kirikuõpetaja Margus Suvi lubanud, et

KÜTTEKOLDED ja
KORSTNAD KORDA!

Valga Teataja
reklaam

Tellige varakult
kütteseadmete
puhastus
ja remonttööd!

kuldne@kuldne.com

53736992
www.metsatervenduse.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
iga vähemalt 20-eurose annetuse
kohta lisab ta sihtasutuse kontole
vähemalt 2 eurot juurde. Kirikukalendris kestab praegune ülestõusmise aeg 40 päeva, seepärast lisab
kirikuõpetaja raha kuni taevaminemispühani ehk 13. maini tehtud
annetustele.
Täname juba ette kõiki
annetajaid.
Juhatuse nimel Sirje Päss
SA Valga Jaani Kiriku
Renoveerimine
Swedbank
EE2200 2210 26108231
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ANDMED ON KOGUNUD SA VALGAMAA ARENGUAGENTUUR

VAATA LISAINFOT: WWW.VALGAMAA.EE

TOOTJAD JA TEENUSEPAKKUJAD

TOIDUKULLER
OTEPÄÄ VALLAS
Toidu ja ehitustarvete
kojuvedu
FB: Toidukuller
Otepää vallas
Tel: 5364 4584
otepaatoidukuller@gmail.com
E-P 9 - 22

ARELLOS OÜ
Valga linn
Autoremont, auto
varuosad

MAAVILLANE
Meriinolamba nahad,
lõng, viltimisteenus
tellija materjalist
(kraasvill)

Tel: 5858 7799
arellos.valga@gmail.com
E-R 8 - 18; L 9-14
Kojukanne: Valga linna
piires
Saab ise järele tulla

www.maavillane.ee
FB: Maavillane
Tel: 5333 2050
kiri@maavillane.ee
E-P 9 - 19
Tellimine pakiautomaati

LIIVIMAA
APTEEGID OÜ
Valga linn
Apteegi teenuse
osutamine
www.liivimaaapteegid.ee
Tel: 5564 9992
E-R 9 - 18; L 9- 16
Saab ise järele tulla

OÜ SEIKLUS JA
ELAMUS
Seiklusturism džiibisafari koos
kohaliku toiduga
www.sangastesafari.org
FB: Sangaste Safari
Tel: 5340 1592
sangastesfari@gmail.com
Tellimine: iga päev
Kojukanne: Pakume
tasuta transfeeri Eesti
piires

HILO TRADE OÜ
Otepää linn
Suuhooldustooted
www.suutervis.ee
Tel: 666 0076
suutervis@hilo.ee
Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati
Kojukanne: Otepää piires
Saab ise järele tulla

KULDNE LAMMAS OÜ
Raamatute
Raamatue ja ajalehtede
kujundamine,
kujundamine,
küljendamine,
küljendamine
keeletoimetus ja
ja trükk
trükk

MATAFAN OÜ
Valga vald

MÄE AIANDUSTALU
Valga vald

FIE FELIKS VELIJEV
Puiestee 2, Valga

www.kirjastaja.ee
FB: Loovbüroo „Kuldne
Lammas“
Tel: 5373 6992
kuldne@kuldne.com
E-R 9 - 18
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla
SAARE PUHKEMAJA
Otepää vald

Kanuumatkad

Õitsvad suvelilled, amplid

Ravimassaaž

Majutus

Tel: 5620 9257
settetalu@gmail.com
Tellimine: iga päev

FB: Mäe Aiandustalu
Tel: 510 9435; 5395 4727
Turupäevadel oleme
Valga turul

Tel: 5836 7144
Tellimine: iga päev

Tel: 5656 0015
Ettetellimine 24 tundi

KOHALIKUD TOIDUTOOTJAD
MESINIK OÜ
Otepää linn
Mesindus ja
mesindussaadused

MERLE
MAGUSAPÕRGU OÜ
Valga linn
Kondiitritooted,
võileivatordid
FB: Merle
Magusapõrgu OÜ
Tel: 5279 730
merx33@hotmail.com
Tellimine: iga päev
Saab ise järele tulla

FIE RAHULA
AIANDUSTALU
Otepää vald
Värske köögivili,
suvelilled, püsililled,
maitsetaimed
FB: Rahula Aiandustalu
Tel: 5026 031
helju_koiv@hotmail.com
E-R 10 - 20
Saab ise järele tulla

TARMERE TÜ
Otepää vald
Kanepi- ja
toortatratooted

MURIMÄE VEIN OÜ
Otepää vald

FLAVO APES OÜ
Valga vald

HÄRMAMÄRDI OÜ
Otepää vald

Eesti käsitööveinid

Mesi

Värske köögivili

FB: Tarmere Mahedad
Kanepi- ja Tatratooted
Tel: 5636 7225
mahekanep@gmail.com
Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

www.murimaevein.ee
FB: Murimäe Veinikelder
Tel: 5065 864
info@murimaevein.ee
Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

www.mpmesi.ee
FB: Mäe-Püssa talu mesi
Tel: 5199 6002
info@mpmesi.ee
Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

FB: Härmamärdi talu tooted
Tel: 5197 4916
harmamardi@hot.ee
E 10 - 13; T-L 15-18
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

FB: Otepää Mesi
Tel: 5094 421
ants@mesitaru.ee
Tellimine: iga päev
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

KARUPESA
HOTELL OÜ
Otepää linn
Küpsetised, suupisted,
salatid, kulinaariatooted

www.karupesa.ee

Tel: 5136 510
karupesa@karupesa.ee
Tellimine: iga päev
Saab ise järele tulla
GROUSEBERRY OÜ
Otepää vald
Vaarikamahlajoogid,
vaarika- leedriõie
limonaad,
vaarikaseemneõli
www.tedretalu.ee
FB: VOH
Tel: 5698 5765
raivo@grouseberry.com
E-R 10 - 18
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

ÕPILASFIRMA
MEEMEHED
Valga linn
Meesegud
www.meemehed.ee
FB: Meemehed
Tel: 5699 2860
meemehed@gmail.com
E-P 8 - 21
Tellimine pakiautomaati
Saab ise järele tulla

VALMISTOIT
FRESH BUFFE OÜ
Valga linn
Sushi, kondiitritooted,
joogid
FB: Fresh Buffe
Tel: 5555 0082
E-R 10 - 18, L 10-17
Saab ise järele tulla
KARNI-VOOR OÜ/
Edgari Trahter
Otepää linn
Lõunapakkumised,
kondiitritooted,
lihatooted
FB: Edgari külalistemaja,
pood, trahter
Tel: 766 6558
karnivoor@hot.ee
E-R 10 - 17
Saab ise järele tulla

PÜHAJÄRVE SPA &
PUHKEKESKUS
Otepää vald
Toidu kaasaostmine
Tel: 7665 506
E-P 12 - 21
Saab ise järele tulla
VALGA SINEL OÜ
Valga linn
Lõunasöök
FB: Sinel
Tel: 5819 2787
E-R 11 - 15
Kojukanne: Valga linna
piires
Saab ise järele tulla

BISTROO VÄIKE
TÕNISSON
Tõrva linn
Valmistoit
FB: Bistroo Väike
Tõnisson
bistroovaiketonison@gmail.com
Tel: 521 2358
E-R 11:00 - 13:30
Saab ise järele tulla
KOHVIK JOHANNA
Valga linn
Kondiitri- ja pagaritooted,
salatid, suupisted,
päevasupid, soojad ja
külmad joogid.
FB: Kohvik Johanna
Tel: 5556 1051
info@kohvikjohanna.ee
T-R 10 - 15; L 10-13
Kojukanne: kokkuleppel
Saab ise järele tulla

SISTEM OÜ/
Hotell Metsis
Valga linn
Päevapakkumised

KOHVIK TILK
TÕRVA
Tõrva linn
Valmistoit

A85 OÜ/
Pizzakiosk
Valga linn
Pitsa

FB: Hotell Metsis
Tel: 766 6050
E-R 11 - 14
Saab ise järele tulla

FB: Kohvik Tilk Tõrva
Tel: 5300 0323
info@tilktorva.ee
E-R 11 - 18
Saab ise järele tulla

www.pizzakiosk.ee
FB: Valga Pizzakiosk
Tel: 5519 915
E-P 10 - 21
Saab ise järele tulla

MAREX GROUP OÜ/
Restoran Lilli
Valga linn
Päevapakkumised, peoja peielauad, catering,
A´ La Carte)

GURMANN OÜ/
Bistroo Gurmann
Valga linn
Päevapakkumine,
pagari ja kondiitritooted

OÜ KRAINE/
Kraine kohvik - pagar
Otepää vald
Päevapakkumine, pagarija kondiitritooted

FB: Lilli Restoran
Tel: 5159 561, 766 3509
E-R 11:30 - 13:30
Kojukanne: kokkuleppel
Saab ise järele tulla

FB: Bistroo Gurmann
info@gurmann.ee
Tel: 5344 3599
E-L 8 - 14
Saab ise järele tulla

Tel: 5262 599
E-R 7:30 - 15:00
Kojukanne: kokkuleppel
Saab ise järele tulla

PIIRI PAGAR OÜ/
Riia Kohvik
Valga linn
Valmistoit, pitsa,
pagaritooted
FB: Riia Kohvik
Tel: 766 3874, 5564 1593
kaie.piiripagar@gmail.com
E-R 9 -18
Saab ise järele tulla

SANGASTE RUKKI
MAJA RESTORAN
Otepää vald
Päevapakkumised ja
menüütoit
www.rukkimaja.ee
FB: Sangaste Rukki Maja
Tel. +372 766 9323
info@rukkimaja.ee
E-P 11-18
Saab ise järele tulla

NORDSTRAND OÜ/
Tammi baar
Valga linn
Toitlustus

SA TEHVANDI
SPORDIKESKUS
Otepää vald
Toidu kaasa müümine

WAGENKÜLL
HOTELL OÜ
Tõrva vald
Restorani toidud

PUUSEPA PIZZA
Valga linn
Napoli stiilis
käsitöö pitsa

FB: Tammi baar
Tel: 767 0033
veikosale@gmail.com
E-R 11 - 18
Saab ise järele tulla

Tel: 5193 0158
E-P 8 - 18
Saab ise järele tulla

FB: Wagenküll Spa
Tel: 5556 2034
info@wagenkull.ee
E-P 14 - 21
Saab ise järele tulla

FB: Puusepa Pizza
Tel: 5770 4977
R 14 - 20, L 11-18
P 11-16
Saab ise järele tulla

