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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.
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„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”. Projekti kogumaksumuseks kujunes 113 287 eurot, millest valla
omaosalus oli 15 protsenti.
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Vajame senisest paremat tasakaalu
linna- ja maapiirkondade vahel
Lõuna-Eesti Postimehe artiklis 6.
jaanuaril 2021 tõi vallajuht välja
mullused säravaimad saavutused
ning andis ülevaate mahukamatest
töödest, mis alanud aastal Valga
vallas ees seisavad.
Lõppenud aasta ei olnud sugugi mitte kerge
jalutuskäik, vaid pakkus katsumusi ja raskeid
hetki meile kõigile. Muidugi tõi aasta ka mulle
palju uut, sealhulgas ametikoha vallavanemana
koos vastutusrikaste ülesannetega.
Samas ei olnud enam võimalik vanamoodi
edasi minna. Meil tuli hakkama saada teistsuguses olukorras ja teha mõndagi varasemast
teisiti, ka seniseid harjumusi muutes. Paljugi
oleks võinud minna paremini ilma koroonaviiruseta, aga tulime toime. Ise sain juurde hindamatuid kogemusi koos pühendunud meeskonnaga, kelle seas leidub inimesi, kes teevad sageli
enamgi, kui neilt oodatakse.
Ei tahagi enam meenutada keerulisi hetki,
olgu selleks kas või ajutine piirisulgemine või
midagi muud, vaid võtta möödunud aastast
kaasa kõik hea ja kasuliku. Õnneks saime
suvel mõningast hingetõmbeaega, mis võimaldas edasiseks patareisid laadida. Nii saime ära
pidada rea meeldejäävaid üritusi – nii linnas
kui külades –, mida Valga vallas jätkus igale
maitsele.
Koroonaepideemiast hoolimata ei jäänud
elu sugugi seisma. Jätkasime Valga tööstus- ja
ettevõtlusalade tugitaristu nüüdisajastamist,
viies lõpule enam kui 1,2-miljonilise projekti,
mis hõlmab tööstusalasid linna ümbruses.
Oleme teadlikud ettevõtjate soovidest, milleks
on eelkõige elamisväärse elukeskkonna loomine, vajalike teenuste olemasolu ja kiire teenindamine, ning anname vallavalitsuses selle
kõige tagamiseks oma parima.
Tublisid ettevõtjaid meil õnneks jagub.
Hiljaaegu selgusid järjekordsed Valgamaa
ettevõtlusauhindade saajad. Märgiti ära ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid, kes on oma

aktiivse tegevusega kaasa aidanud piirkonna
arengule. Nii teenis aasta teenindusettevõtte
auhinna hotell Metsis – Valgas tegutsev eripärane perefirma on pakkunud kvaliteetset teenindust juba 15 aastat. Eriauhinna „Külastajate
lemmik” pälvis Valga kohvik Johanna, kus on
suurepärane tootevalik, imeline teenindus ning
iseäranis hõrgud koogid.
Meil on veel paljustki rõõmu tunda. Valgas sai renoveeritud kaks suurepärast hoonet:
koolimaja Vabaduse tänaval ja üürimajaks
kohendatud arhitektuurimälestis aadressil J.
Kuperjanovi 12, mis pälvis muinsuskaitseameti preemia „Aasta tegu”. Need ilusad hooned rõõmustavad möödakäija silma ning kesklinn on nüüd senisest palju atraktiivsem nii
kohalike kui ka külaliste silmis.
Kuidagi ei saa jätta mainimata tõelise ime
sündi: see on kaksiklinna Valga-Valka piiriülene väljak ehk ühine linnasüda. Kahel pool
piiri olev avalik linnaruum on väärt uudistamist ka praegu, aga kevade poole muutub
see veelgi hubasemaks. Seal saab korraldada
ühisüritusi ja mitmesuguseid muid tegevusi.
Kindlasti hakkame nägema rohkesti külalisi
piiril ühest riigist teise liikumas, ühtlasi korraldame parema aja saabudes Valga-Valka ühise
linnasüdame piduliku avamise. Tulge külla!
Suuri töid ja katsumusi jagub samas ka sellesse aastasse ning kergemaks ei lähe vähemasti
tööalaselt midagi. Kaksiklinna keskuses ootab
ees juba uus oluliste tööde etapp: ühise puhkeala korrastamiseks tuleb puhastada Pedeli
paisjärved ja piiri ääres voolav Konnaoja liigsest taimestikust ning setetest.
Alustasime hiljaaegu ka Valga veekeskuse
projekteerimist. Juba kahe aasta pärast on see
ilmselt valmis ja saab vallaelanikele veemõnusid pakkuda. Veekeskus on ammugi oodatud
ja sellest tuleb suurepärane koht, kus pere ja
sõpradega lõõgastuda saab.
Ühtlasi teeme jõupingutusi, et tuua rohkem
elu piirilinna uuele keskväljakule. Selleks on
vaja pakkuda teenuseid, lisada atraktsioone ja

leida otstarve ümbritsevatele hoonetele.
Oleme mõistagi koostanud uue aasta eelarve ning täiendanud üldist arengukava aastateks 2021–2025, mille sisu asumegi nüüd
ellu viima. Samuti on paika pandud, millele
kulutame riigilt saadud investeeringutoetuse, mille suurusjärk on 800 000 eurot. Aasta
lõpuks jõudsime hanke pakkujatega lepingud
sõlmida ning seega saame kohe uue aasta algul
alustada mitmesuguste ehitus- ja remonditöödega. Need puudutavad lisaks linnale paljusid
objekte – koolid, rahvamajad, korvpalliväljakud – Harglas, Lüllemäel, Õrus ja Tsirguliinas
ning mitmeid teisi projekte, mida ei jõua siinkohal üles lugeda.
Väga oluline on ka tasakaalu leidmine linna
ja maa vahel Valga vallas. Teatavasti moodustus Valga vald alles oktoobris 2017 ning vallavalitsus alustas ametiasutusena tööd 2018.
aasta algusest. Paljugi ei ole uues omavalitsuses
veel lõplikult paika loksunud. Soovime tegusa
ja sidusa kogukonna toel aktiivselt kaasata elanikke valla arendustegevusse.
Usun, et sellele on kaasa aidanud ka avalikud arutelud. Vallavalitsuse liikmetel on kindel
kavatsus jätkata kohtumisi vallarahvaga ja osaleda kogukondlikel koosviimistel, et saada tagasisidet vallavalitsuse tegevusele. Kogukondade
koostöö üle valla ning avatud partnerlus on jätkuvalt tähtsad. Nõnda peaks kokkuvõttes välja
kujunema valla ühtsem ja tugevam identiteet.
Me ei kavatsegi mõelda Valga vallast kui
ääremaast, vaid püüame ära kasutada kõiki oma
võimalusi ja eeliseid. Ja neid pole sugugi vähe.
Nagu teame, ei ole võitlus pandeemiaga veel
võidetud, seegi on meie ühine katsumus. Aga
talvise pööripäevaga sai murtud aasta pimedaim periood, päevad lähevad aina pikemaks
ja valgemaks. Soovigem seda, et püsiksime jätkuvalt terved ja et maailm meie ümber saaks
terveks. Siis täituvad ka töised plaanid ja isiklikud ootused. Uuel aastal uue hooga!
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Detsembrikuu Valga Teataja vahel
olid 2021. aasta kalendrid, mis olid
mõeldud kõigisse postkastidesse
kingitusena Valga valla elanikele.

Kui keegi vallakodanikest ei ole mingil põhjusel postkasti saanud Valga valla kalendrit,
siis soovi korral on veel võimalik see soetada
Valga Raekojas asuvast turismiinfopunktist
või Valga keskraamatukogust. Keskraamatukogu saadab väiksemad kogused kalendreid
ka maaraamatukogudesse. Kalendrisooviga
võite pöörduda ka vallavalitsuse poole. Selleks helistage numbril 5307 4109 ning lepime
kokku, kuidas kalendri kohale toimetame.
Küsige julgesti!

Detsembrikuus
sai 85 aastaseks Meery
Toom, kes eksituse tõttu
ei leidnud äramärkimist.
Suured õnnitlused ka Teile,
armas juubilar!
Veebruarikuu juubilarid, kes ei soovi
mingil põhjusel äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda hiljemalt 1. veebruariks tel: 5340 7629 või
e-kiri: kuido.merits@valga.ee
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Lüllemäele loodi projektide
toel uued võimalused
Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskusel on
olnud tegus aasta. Projektide toel on Lüllemäe
Põhikooli juurde tekkinud erinevad rajatised madalseiklusrada ja universaalne spordiväljak
- ning Karula teeninduskeskuse nullkorrusele
riietusruum.
14 elemendiga madalseiklusrada, mis alates
sügisest Lüllemäe kooli ja lasteaia lapsi rõõmustab ning kohalikule järelkasvule ühtlasi
sportlikku ja seikluslikku ajaviidet pakub, valmis Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskusel koostöös MTÜ Valgamaa Partnerluskogu ja
Leader meetmega „Aktiivne kogukond ja noored”. Raja projekteeris ja ehitas Seiklusring OÜ.
Madalseiklusrada asub Lüllemäe põhikooli ja
tervisekeskuse vahelisel alal.
Samuti sai renoveeritud universaalne spordiväljak, mida saab kasutada erinevate sportmängude mängimiseks ja talvisel ajal uisuväljakuna. Väljak sai hiljaaegu vägagi vajaliku
kunstmurukatte koostöös kohaliku omaalgatuse programmi meetmega „Elukeskkonna
ja kogukonnateenuste arendamine”. Sama
meetme raames sai spordiklubi valduses olevatesse ruumidesse Karula teeninduskeskuse
nullkorrusel riietusruumi koos dušinurgaga.
Projekt “Tingimused paremaks” aitab parandada sealsete teenuste, mida pakuvad lasketiir, ronimissein ja Mälupank, kvaliteeti. Töid
teeninduskeskuse ruumides teostas OÜ Pikanurme.
Valev Sisov, kes on Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskuse üks eestvedajaist, tänab
spordiklubi nimel kõiki vabatahtlikke, kes aitasid kaasa projektide teostamisele.
Omafinantseeringuid aitas katta
Valga vald.
Fotol: valminud olmeruum ning sügisesed vaated spordiväljakule ja seiklusrajale/Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus

Madalseiklusrada Lüllemäe Põhikooli juures

Tsirgumäel õpetati ja õpiti hobumetsatöid
Valgamaal Tsirgumäel toimus 11.‒15. jaanuarini
Maaülikooli hobumetsanduse kursus, kus huvilistele anti ülevaade – sissejuhatavast loengust
praktilise tegevuseni - kuidas rakendada hobuseid metsatöödel. Ühel päeval oli kursus avatud
kõigile huvilistele, kelle igapäevatöö või huvi on
seotud metsanduse ja hobumajandusega.
Kursus toimus Valgamaal, Parmu Ökokülas asuvas majapidamises. Metsatöödel lõid
lisaks Maaülikooli üliõpilastele ja juhendajatele kaasa ka kohalikud külaelanikud, kellele
veoloomade ja -tehnikaga töö on igapäevaseks
tegevuseks ning kes oma oskuste ja kogemustega panustasid tublisti õppepäevasse. Parmu
Ökoküla, mille piiridesse Tõrvase küla jääb,

Tööealisi inimesi
kutsutakse
osalema
abivahendite pilootprojektis
Sotsiaalkindlustusamet koostöös sotsiaalministeeriumiga viivad järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi abivahendite pilootprojekti. Projekti raames saavad riigipoolse
soodustusega abivahendeid ka ilma puude ja
töövõime languseta tööealised inimesed. Abivahendi saamiseks on vaja arsti või mõne teise
spetsialisti väljastatud abivahendi tõendit.
Eesmärk teada saada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas,
kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust.
Projektis saavad osaleda 16–63-aastased
tööealised inimesed ja abivahendeid saavad
ka need, kes on alles taotlemas puuet või kelle
töövõimet hinnatakse ning kellel on abivahendi
vajadus juba tuvastatud.
Juhul kui abivahendi vajadus on pikaajaline, on mõistlik siiski taotleda ka puuet ja/või

töövõime langust, et pilootprojekti lõppedes
saaks abivahendit riigi osalusega edasi kasutada.
Selleks, et saada osa pilootprojekti võimalustest, tuleb inimesel pöörduda oma perearsti
poole ning anda talle märku, et soovib teenust
pilootprojekti raames. Perearst hindab olukorda ja saab vajadusel suunata edasi eriarsti
või mõne teise spetsialisti vastuvõtule. Tõendi
alusel saab abivahendeid osta või üürida pilootprojektis osalevate sotsiaalkindlustusameti
lepinguliste koostööpartnerite juurest.
Sõltuvalt abivahendist saavad abivahendi vajadust tuvastada ja tõendi väljastada perearst,
eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut,
ämmaemand või optometrist. Abivahendite
loetelu leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Täpsemad võimalused ja projekti tingimused leiab samuti ameti kodulehelt.

on küla eestvedaja Kalev Raudsepa hinnangul
sarnaseks koostööks ja tegevuseks just õige
paik, kuna siin on naturaalmajandusel elustiilis suur osakaal. „Ilm soosib metsatööd. Lisaks
tuli lumi õigel ajal ja praegu metsas tööd teha
on lausa nauding,“ lisas Raudsepp.
Põhjusi, miks hobumetsandust propageeritakse, on mitmeid. „Rahvusparkides ja asulalähedastes metsades on omanikul ja hooldajal
tihti mure puidu kättesaamisega. Samas on
keskkonnakaitseliselt oluline majandada poollooduslikke kooslusi pehmete võtetega ning
anda tööd maastikke hooldavatele hobustele
– eriti meie ohustatud kodumaistele tõugudele,“ rääkis maaülikooli keskkonnakaitse ja

maastikukorralduse professor Kalev Sepp.
Lisaks on väikeettevõtjatel ja väikemetsaomanikel tihti probleeme väikeste koguste,
erisortimendi või harvesterist rikkumata puidu
kättesaamisega metsast. Selleks tuleb otsida
kergemat tehnikat ning siin on hobune käepärane ning konkurentsivõimeline. Kursusel nähtu-kuuldu on kasuks mitmesuguste maamajapidamiste omanikele, näiteks pärandkoosluste
hooldajatele, aiandustalunikele
Hobumetsatööde päevi korraldab Eesti
Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool hobumetsanduse algkursuse
raames.

Parmu ökoküla elanik Raul Tiit tutvustas kursusel hobusega töötamise võtteid

Jaanuar 2021																

Valga Teataja 3

Saagem tuttavaks uute kolleegidega
Valga Vallavalitsuse teenistuste koosseisu lisandus aasta alguses kolm uut töötajat, ametisse astus ka üks allasutuse juht.

Pille Raudam,
kultuuri- ja
haridusteenistuse
juhataja

Pille Zimmer,
haljastusspetsialist
vallavara- ja
hooldusteenistuses

Iia Põldsepp,
lastekaitsespetsialist
sotsiaaltöö
teenistuses

Triinu Rätsepp,
Valga
Keskraamatukogu
direktor

Pille Raudam on omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi, mille
õppekavasse kuulus kombineeritult kasvatusteaduste (andragoogika) eriala. Tal on mitmekülgne avaliku sektori töökogemus praeguse
ametiga seonduvates valdkondades. Muuhulgas on Raudam töötanud kriminaalhooldusametniku, nõustamiskeskuse arendus- ja projektijuhi, sotsiaalpedagoogi ja sotsiaalainete
õpetaja ning hariduskorraldaja- ja juhina.
Tallinna Ülikoolis on ta lõpetanud ka tantsujuhtimise eriala ning ligi 20 aastat olnud oma
tantsustuudio juht ja treener.
Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja on
veendunud, et vallas on toimunud piisavalt
mõttetalguid, kus on arutletud võimaluste
üle, kus ja kuidas saaks inimene oma võimetega silma paista. „Võimaluste loomisest siiski
ei piisa, edulugusid tuleb järjepidevalt koguda
ja kajastada, inimeste panustamist märgata ja
tunnustada, positiivset tagasisidet anda. Tagasisidel ja märkamisel on tähtis roll vallas ja allüksustes,” selgitas Raudam. „Seisan kultuuri
ja hariduse valdkonna eest, soovin kaasata,
märgata ja tunnustada tegijaid - väärikalt ja
õiglastel põhimõtetel. Soovin näha koostööd
kui partnerlust.”
Pille Raudami sõnul sai antud ametikohale
kandideerimise üheks ajendiks tema hiljutine
elama asumine Harjumaalt Võrumaale.

Pille Zimmer on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli maastikuarhitektuuri eriala aastal
2004 ning on töötanud planeerijana kahes ettevõttes. „Erialast lähtuvalt on minu huviorbiidis olnud eelkõige avaliku väliruumi disain ja
elamupiirkondade kujundusvõtted. Eelnevates
töökohtades olen omandanud kogemusi ametlikus suhtluses ning dokumentidega töötamisel ja jooniste koostamisel kasutanud erinevaid
ruumilise projekteerimise programme. Lisaks
veel pikaaegne puukooli-kogemus, mis on võimaldanud konsultatsiooni abil lahendusi leida
erinevatele klientide aedade ja/või taimedega
seotud murekohtadele”.
Pille Zimmer märgib, et huvi pidevalt midagi
uut õppida ja ennast täiendada ning arendada
viis ta möödunud sügisel Räpina Aianduskooli
maastikuehitust õppima. „Saan oma teadmisi
ning praktilisi oskusi täiendada. Koolis omandatu leiaks Valga vallas asjakohast rakendust”.

Iia Põldsepal on varasemast töökogemus personalijuhina ning pikka aega on ta töötanud ka
pangandussektoris. Kõrgema hariduse on Põldsepp omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis,
lisaks läbinud hulgaliselt täiendkoolitusi. Lastekaitsetöötaja ametikoht on tema sõnul eneseteostust pakkuv. „Olen alati tundnud suurt
vastutust laste kasvatamisel ja arendamisel.
Saan toetada lastevanemat või last kasvatavat
isikut lapse õiguse ja heaolu tagamisel.” Lastega
töötamise praktilise töökogemuse ja vajalike
ametialaste oskuste täiendamise eesmärgil on
Iia Põldsepp osalenud lasteaia õpetaja tööpraktikal Valga Lasteaias Buratino. Motivatsioonikirjas märgib ta muu hulgas ka valmisolekut
asuda õppima Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldust.
Olulisemateks, eesootavaid tööülesandeid
toetavateks isikuomadusteks peab Iia Põldsepp näiteks empaatilisust ja usaldusväärsust.
„Minu tugevad küljed on hea suhtlemis-ja ajaplaneerimisoskus, põhjalikkus ning lahenduse
leidmisele suunatud tööstiil ja sõbralikkus.
Olen võimeline ennast teise inimese situatsiooni asetama, hoolima. Julgen vastutada ja
võtta vastu otsuseid.”

Põhitöö kõrvalt on Triinu Rätsepp pidanud
oluliseks end pidevalt erialaselt täiendada
ning omab nüüdseks nii infoteadusalast
magistrikraadi kui ka raamatukoguhoidja
kutsekvalifikatsiooni. Enda kohta ütleb vastne
raamatukogu juht, et talle meeldivad väljakutsed ja uutes situatsioonides näeb võimalust
arenguks. Raamatukogunduses on tema sõnul
muu hulgas oluline kogukonnakeskne ja töötajaid väärtustav lähenemine ning ressursside
maksimaalne rakendamine. „Teadlik raamatukoguteenuste arendamine, ühtne identiteet
ja laialdasem teavitustegevus võimaldavad olla
raamatukogul väärikaks partneriks nii omavalitsusele kui kogukonnale,” märgib Triinu
Rätsepp muuhulgas.
Triinu on alates 2009. aastast juhtinud Lüllemäe raamatukogu, mis paar viimast aastat on
tegutsenud uutes ruumides. „Lüllemäe raamatukogus töötatud aja jooksul olen kohanud
palju toredaid inimesi ja häid teejuhte ning
teekaaslasi. Olen tänulik, et mul on olnud võimalus siin töötada ja osaleda uute ruumide
kujundamisel.”
Lüllemäe raamatukogu lugejatele on Triinul
soovitus: “Hoidke ja külastage oma raamatukogu, laenutage, võtke avatud meelega vastu
uus töötaja, tooge raamatukogusse oma huvitavaid mõtteid”.
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Valga valla planeeringute teated
Detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Valga Vallavalitsuse 06.01.2021. a korraldusega nr 5 anti korraldus lõpetada Lüllemäe küla Kirikumõisa tee 14 krundi osale
kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamine, mis algatati eesmärgiga
kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks reoveepuhasti rajamiseks. Detailplaneeringu koostamine lõpetati põhjusel, et
koostamise käigus ilmnesid asjaolud, mis
välistavad planeeringu elluviimise tulevikus ja planeeritava maa-ala omanik taotles

Mälestati Vabadussõjas
võidelnuid

detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks
tema omandisse kuuluval maal. Valga Vallavalitsuse korraldusega on võimalik tutvuda
Valga valla veebilehel (www.valga.ee).
Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018−2029 lühiajaliste investeeringute elluviimisega seotud
reoveepuhasti eel- ja projekteerimistöödega
jätkatakse olemasoleva amortiseerunud reoveepuhasti asukohas (Kirikumõisa tee 14a).
Lenna Hingla, planeeringute
juhtivspetsialist

Valga vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel asetas pärja asevallavanem Toomas Peterson

Pühapäeval, 3. jaanuaril, Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval, koguneti Valgas Metsa
tänava kalmistule, et avaldada austust Vabadussõjas võidelnutele ja langenutele. Mälestustseremoonia toimus samal kellaajal, kui 1920.
aastal vaherahu välja kuulutati.
Juba 1920. aastatel sai alguse traditsioon
pidada iga aasta 3. jaanuaril kell 10.30 vaikuseminutit ja mälestada langenud kangelasi.
Vabadussõjas võidelnuid mälestati ka kell
10.00 alanud jumalateenistusel Valga Jaani
kirikus ning täpselt kell 10.30 helisesid kirikukellad langenute mälestuseks.
Piirangute tõttu oli mälestussündmus sel
korral tavapärasest tagasihoidlikum, traditsioonilisi mälestuskõnesid ei peetud. Lühikeste
sõnavõttudega meenutasid möödunud ajalooliste sündmuste olulisust Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsiooni juht major Meelis Kivi ja Valga valla asevallavanem Toomas
Peterson.

Kimbud ja pärjad asetati ausamba jalamile
Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni,
Isamaa Erakonna liikmete ning Kaitseliidu
Valgamaa Maleva Valga üksikkompanii poolt.
Valga vallavolikogu ja -valitsuse nimel asetas
kimbu asevallavanem Toomas Peterson.
Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga üksikkompanii esindajad süütasid küünlad ja asetasid pärja ka Lüllemäe vabadussamba jalamile.
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva
tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse eest
võidelnuid.
3. jaanuaril 1920 kell 10.30 jõustus Eesti
Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud vaherahu sõjategevuse lõpetamiseks
kuni 10. jaanuarini. Sõjategevust uuesti ei
alustatud ja 2. veebruaril 1920. aastal sõlmiti
Tartus rahuleping, Vabadussõda oli lõppenud
Eesti võiduga. Vabadussõda kestis 402 päeva
ning Eesti kaotas sõjas üle 6000 inimese, neist
enam kui pooled otseses lahingutegevuses.
3. jaanuar on Eestis kuulutatud lipupäevaks.

2020 aasta rahvastikusündmuste ülevaade Valga vallas
Seisuga 01.01.2021 elas Valga vallas 15445 elanikku, neist 7387 meest ja 8058 naist. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on see 105 elaniku
võrra vähem. Kuigi rahvastiku üldarv vähenes,
on paljud rahvastikunäitajad siiski positiivsed.
Näitena saab välja tuua, et võrreldes eelmise
aastaga oli sünde enam 26 võrra, surmasid
vähem 10 võrra, abielusid registreeriti 12 võrra
rohkem, lahutusi oli üks vähem.
2020. aastal:
• Sündis 138 last, neist 74 poissi, 64 tüdrukut
• Suri 231 Valga valla elanikku, neist 108
meest, 123 naist
• Valga vallas registreeris elukoha 601
inimest, vallast lahkus 604
• Valga vallas registreeriti 79 abielu, lisaks
sõlmiti 1 abielu vaimuliku poolt

• Lahutati 23 abielu
• Demograafilise struktuuri väljavõte seisuga
01.01.2021
• Lapsed vanuses 0-6
918
• Lapsed vanuses 7-15
1440
• Lapsed vanuses 7-18
1948
• Tööealised 19-64
9106
• Eakad 65-100
3473
• Seisuga 01.01.2021 on Valga valla elanike
seas 34 riigi kodakondseid, neist enim Eesti
kodanikke - 12404, järgnevad Läti kodanikud - 1238, Vene kodakondsus on 497 isikul,
määratlemata kodakondsusega isikuid ehk
elamisloa alusel siin viibijad on 1086.
• Rahvusliku kuuluvuse järgi (määratlemine,
mis on seni olnud vabatahtlik) elab vallas enim
eestlasi 9259, lätlasi on 650, venelasi 3180.

Võrdlus möödunud aastaga
Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas
01.01.2020 seisuga 15550 elanikku, neist 7473
meest, 8077 naist.
2019. aastal:
• Sündis 113 last, neist 68 poissi, 45 tüdrukut
• Suri 241 Valga valla elanikku, neist 103
meest ja 138 naist
• Valga vallas registreeris elukoha 651
inimest, vallast lahkus 598 elanikku
• Valga vallas registreeriti 66 abielu, lisaks
sõlmiti 2 abielu vaimulike poolt
• Lahutati 24 abielu
• Seisuga 01.01.2020 Valga vallas elavad isikud
olid 31 riigi kodakondsed, neist enim Eesti
kodanikke - 12576, järgnesid Läti kodanikke
oli 1147, Vene kodakondsus oli 504 isikul.

• Rahvusliku kuuluvuse järgi elas vallas enim
eestlasi 9016, lätlasi oli 544, venelasi 3105.
Veel fakte möödunud aastast:
• 2020. aastal registreeriti 80 abielu nendest:
• 2 meest abiellus neljandat korda, 1 kolmas
kord, 23 teist korda ja 54 meest sõlmisid
esimese abielu.
• Naistest sõlmisid üks naine neljanda abielu,
seitse naist kolmanda abielu, 22 teise abielu ja
50 esimese abielu
• Kõige vanem mees kes abiellus oli 64 aastane,
kõige noorem 20 aastane, Kõige noorem naine
oli 18 aastane, kõige vanem 61 aastane.
• Sündinud poiste nimedest populaarseim oli
Robert (5 korral) ja Leon (4 korral), tüdrukutele
pandi enim nimeks Emma ja Karina, mõlemad
kolmel korral.
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Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 1. detsembrist
2020 – 6. jaanuarini 2021 (k.a.)
üks erakorraline ja kaks korralist
istungit. Tähtsamad otsused olid:

• Kinnitada Valga Muusikakooli arengukava
aastateks 2021-2025.
• Rahastada tähtajaga 20.11.2020. a esitatud
kogukonna arengu projektitoetusetaotlused
kogusummas 7 986 eurot.
• Rahastada tähtajaga 20.11.2020. a esitatud
kultuurivaldkonna arengu projektitoetuse
taotlused kogusummas 3 627 eurot.
• Kinnitada alates 4. jaanuarist 2021 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Keskraamatukogu direktoriks Triinu Rätsepp.
• Kinnitada ruumide üüri ja helitehnika
kasutamise hinnad Hargla Maakultuurimajas, Lüllemäe Kultuurimajas ja Tsirguliina
Rahvamajas alljärgnevalt:
• suur saal - 10 eurot tund;
• väike saal - 5 eurot tund;
• suur saal - 100 eurot ööpäev;
• väike saal - 100 eurot ööpäev;
• helitehnika - 50 eurot üritus.
• Võtta vastu eraisiku pärandvara aadressil
E. Enno tn 18-6, Valga linn.
• Kinnitada avaliku enampakkumise tulemused (toimunud 10. detsembril 2020)
ja anda Valga linnas Jaama pst 12 hoones
asuvad toitlustuskoha ruumid üürile Fresh
Buffe OÜle (registrikood 12946030).
• Võõrandada otsustuskorras eraisikule
raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsa maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 109, koguses 9,954 tm (metsateatis nr
50000445125), maksumusega 127,29 eurot,
millele lisandub käibemaks.
Väljastada kasutusluba:
• Va lga va l las Tsirg umäe kü las R isttee k innistu le (katastritunnus
77901:004:0621) püstitatud 30 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221346042);
• Valga linnas Energia tn 14 kinnistule
(katastritunnus 85401:001:2120) püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221350820);
• Valga vallas Lüllemäe Põhikoolis Weidenberg OÜ koostatud projekti „Lüllemäe
Põhi kooli rekonst r ueeri misprojek t.
Arhitektuurne põhiprojekt” ja Invento
OÜ koostatud projekti „Ventilatsiooni,
veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi
tööjoonised. Lüllemäe kool, Lüllemäe küla,
Valgamaa. Töö number 20-073-KVVK”
alusel rekonstrueeritud ruumidele.
• Valga linnas Tuubi tn 1 laiendatud üksikelamule (ehitisregistri kood 111016303)
ja samale kinnistule rajatud abihoonele
(ehitisregistri kood 111018993).
• Ga ra nteerida Si htasutusele K red E x
Valgas Kungla tn 22 kinnistul ja Valgas
Uus tn 4 asuvate ehitiste lammutamise
ja krundi korrastamiseks esitava projekti
omafinantseeringu katmiseks.
Määrata kohanimed Valga vallas
asuvatele ühissõidukipeatustele
alljärgnevalt:

Endine nimi
Uus nimi
Kaagjärve kool, Kaagjärve küla
Kaagjärve mõis
Hargla hooldekodu, Kalliküla
Kalliküla
Kuritse, Korijärve küla
Kuritse 		
veski
Zuldina, Londi küla
Süldina
Nõude, Pikkjärve küla
Leetuse
Remmiku, Raavitsa küla
Reemiku
Karküla, Rebasemõisa küla
Karkküla
Lajassaare, Rebasemõisa küla
Madsa
Karulaane, Rebasemõisa küla
Laane
Taheva tee, Sooblase küla
Sooblase
Kurista, Tagula küla
Kuritse
Ollo, Tagula küla
Olla
Rohelise, Valga linn
Roheline
Tartu tänav, Valga linn
Tartu
Palumats, Väheru küla
Palumatsi
Vähero, Väheru küla
Väheru
Külatsi, Õruste küla
Kiilatsi
• Eraldada spordiürituse korraldustoetust üldsummas 3 000 eurot.
• Kinnitada 2020. aasta II poolaastal noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava
pearaha suuruseks 14,25 eurot noore kohta
ühes kuus.
• Eraldada pearaha noortega tegelevatele
Valga valla spordiklubidele üldsummas 35
741,45 alljärgnevalt:
• Kinnitada avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada eraisikule kinnisasi
aadressil Valga vald, Sooru küla, Kesk tn
29 lõpphinnaga 25 000 eurot.
• Lõpetada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14
krundi osale detailplaneeringu koostamine,
mis algatati eesmärgiga kaaluda võimalusi
ehitusõiguse määramiseks reoveepuhasti
rajamiseks.
Kinnitada hoolekogu
koosseisud õppeasutustes
järgnevalt:
Õru Lasteaed-Algkoolis:
• Evelin Kurrikoff –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Ekaterina Jurjeva –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Helle Ritso – kooli õppenõukogu esindaja;
• Kärt Kuvvas-Mekk –
lasteasutuse vanemate esindaja;
• Erlend Jablonsk –
lasteasutuse vanemate esindaja;
• Lea Kindsiko –
lasteasutuse õpetajate esindaja;
• Ants Tiisler –
Valga Vallavolikogu esindaja.
• Lüllemäe Põhikoolis:
• Kalle Kadakas –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Maigi Lepik –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Liina Saksing –
kooli õppenõukogu esindaja;
• Annabel Pormeister −
kooli õpilasesinduse esindaja;
• Erle Sarv – kooli vilistlaste esindaja;
• Viktoria Baranova –
lasteasutuse laste vanemate esindaja;
• Kristel Õunapuu –
lasteasutuse laste vanemate esindaja;
• Mihkel Maks –
lasteasutuse laste vanemate esindaja;
• Ines Kulasalu –

lasteasutuse õpetajate esindaja;
• Vilju Arna – Valga Vallavolikogu esindaja.
Tsirguliina Koolis:
• Marek Käis – lapsevanemate esindaja;
• Aive Vonk –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Kaupo Kutsar –
kooli õpilaste vanemate esindaja;
• Kristel Orula – kooli vilistlaste esindaja;
• Katre Kikkas –
kooli õppenõukogu esindaja;

• Gerli Faster – lapsevanemate esindaja;
• Risanna Mooses –
kooli õpilasesinduse esindaja;
• Olga Sturm –
lasteasutuse laste vanemate esindaja;
• Katrin Kallis –
lasteasutuse õpetajate esindaja;
• Andres Illak –
Valga Vallavolikogu esindaja.
Rohkem infot saab Valga valla kodulehelt.

Vallateede talihoolduse piirkondlikud kontaktid
Valga linnas teostab talihooldust:
OÜ ROADWEST
Tel: 5357 2339
Vallateede talihooldus :
1. ÕRU
FIE Rein Rosenberg
tel: 508 3056
E-post: vastse.mustakese@gmail.com
2. SOORU-JAANIKESE-PAJU
OÜ EDMEST EDM
tel: 5668 7344, 5626 5043
3. TSIRGULIINA, LAATRE, IIGASTEMUHKVA, VILASKI
Männimetsa Talu OÜ
tel: 5562 6130
4. TAGULA- KORIJÄRVE
Eestimaa Lihaveis OÜ
tel: 522 5863
5. LÜLLEMÄE, LÜLLEMÄE
KERGLIIKLUSTEE, KARULA
AS Valmap Grupp
tel: 511 9083
6. KOOBASSAARE- REBASEMÕISA
Alakonnu Talu

tel: 528 3135
7. KAAGJÄRVE- RAAVITSA
RATSIMÄE OÜ
tel: 522 544
8. RIISALI
OÜ ROADWEST
tel: 5357 2339
9. TAHEVA
Tulundusühistu Hargla Seemneühistu
tel: 509 8847
E-post: harglaseemneuhistu@mail.ee
Õru piirkond
Küsimuste ja probleemide korral
pöörduda:
Õru piirkonnas hooldusspetsialist
Andres Saarep: Telefon: 513 7845
Tõlliste piirkonnas
hooldusspetsialist Siim Kattai:
Telefon: 5306 8933
Karula ja Taheva piirkonnas
hooldusspetsialist Margus Viks:
Telefon: 5388 3601

Vallavolikogu veerg
Valga vallavolikogu I koosseisu
18.12.2020 korralisel istungi
olulisemad otsused olid:
Võtta vastu:
• Valga valla arengukava 2021-2035;
• Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025;
• Valga Vallavalitsuse 2020 aasta IV lisaeelarve (kinnitamisele eelnes lisaeelarve I ja
II lugemine).
Kinnitada:
• Valga Kultuuri ja Huvialakeskuse arengukava aastateks 2021-2025;
• Valga Põhikooli põhimäärus;
• Valga Priimetsa kooli põhimäärus;
• Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava perioodiks 01.01.2021−31.12.2021.
• Delegeerida Valga Vallavalitsusele Põhi-

kooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli
pidaja ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud
ülesanded järgmistes punktides:
• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24
lõikes 7; § 26 lõigetes 2 ja 3; § 27 lõikes 5;
§ 38 lõikes 1; § 44 lõikes 2; § 71 lõigetes 5
ja 6; § 74 lõikes 2;
• Koolieelse lasteasutuse seaduse §
242 lõige 3.
• Lubada Valga Muuseumil osaleda EASi
taotlusvoorus „Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus” ning projekti
heaksk iitmisel garanteerida Valga
Muuseumi omafinantseering Valga valla
eelarvest aastatel 2021−2023 kogusummas 40 000 eurot.
Rohkem infot saab Valga valla kodulehelt.

Ajalehte Valga Teataja annab välja Valga
Vallavalitsus
E-post: teataja@valga.ee
Reklaam: 5373 6992
Toimetus: 766 9902 või 5307 4109
Küljendus, kujundus, teostus:
OÜ Kuldne Lammas
Trükk:AS Kroonpress
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Vaimse tervise
kriisiabi pakub tuge
Vaimse Tervise nõustamise projekt jätkub ka järgmisel 6 kuul. See
tähendab, et abi vajavad inimesed
saavad tasuta tuge enda vaimse tervise probleemidega tegelemiseks.
Tuge pakutakse igapäevaeluliste
muredega toimetulekul. Abi võivad
küsida kõik, kellel on elus tekkinud
pingeid ja raskuseid ning tunnevad
vajadust sellest kellegagi rääkida.
Vahepeal on vaja vaid seda, et keegi
Sind ära kuulaks. Meie nõustajad
kuulavad ning vajadusel annavad
nõu. Broneeri endale aeg: https://
registratuur.peaasi.ee/kriisi
Abivajajaga vestlevad vabatahtlikud nõustajad videosilla vahendusel. Üks nõustamine kestab kuni 60
minutit ning nõustajaga saab rääkida
kuni 5 korda. Vajadusel juhendatakse
tehnilistes üksikasjades, et interneti

kaudu kohtumine õnnestuks.
Tuleb arvestada, et tegu ei ole
psühhoteraapia ega psühhiaatrilise
abiga ning teenus ei asenda arstiabi.
Küll aga saab vabatahtliku nõustajaga arutada, kuidas end paremini
aidata ning kuhu professionaalse
abi saamiseks pöörduda. Vabatahtlikuteks nõustajateks on erinevate
abistavate elukutsete esindajad, kellel on varasem kogemus inimeste
nõustamisega ning kes on läbinud
vaimse tervise esmaabi ja kriisiabi
lühikoolitused.
Nõustamine on tasuta. Registreeruge julgelt, kui olete 27-aastane
või vanem ning soovite oma muresid jagada ja nõu pidada! 26-aastastel ja noorematel on võimalik valida
Peaasi.ee noortekeskuse teenus.

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

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

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

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

www.metsatervenduse.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

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

MTÜ Tõrva Spordiselts kutsub osalema

tõrva suusaseriaal 2021
Härma suusaringil igal pühapäeval 24.01-21.02
start avatud 12.00-14.00
radade pikkus ja suusatamise stiil
olenevalt lumeoludest

I etapp 24.jaanuaril
TÄPSEM INFO TÕRVA VALLA KODULEHEL

Jõulukuused kogutakse kokku
jaanuari viimasel nädalal
Valga vallahoolduse meeskond
korraldab jaanuari viimasel nädala
jooksul ehk 25.-29. jaanuarini Valga
linna kortermajade juurest jõulukuuskede äraveo. Korterühistute
elanikel palutakse hiljemalt nimetatud nädala alguseks tuua kuused
kortermajade prügikonteinerite
juurde, kust vallahooldus need
plaanitud ajal kokku kogub.
Jõuluaeg lõpeb tavapäraselt 6.
jaanuaril, mil on kolmekuningapäev ning Eestis kombeks kuusk
toast välja viia. Peale seda algab

jõuluaeg õigeusu traditsioonide
kohaselt. Kuuskede äraveo puhul
on arvestatud, et korraga saaks
koristatud kõik jõulupuud. Valga
vallavalitsus soovib meelde tuletada, et jõulukuused on biolagunevad jäätmed, mis suunatakse taaskasutusse, nendest saab puiduhake.
Palume äraviimiseks tuua ainult
looduslikku päritolu kuused. Kuusel ei tohi olla küljes ehteid, plastikut või muud materjali.
Kontakt: välitööde juht Andres
Radsin, 5750 3313

ÜRITUST TOETAVAD TÕRVA VALD JA
KULTUURKAPITALI VALGAMAA EKSPERTGRUPP

PAIGALDAME SEPTIKUID,BIOPUHASTEID,
EHITAME VEE- JA KANALISATSIOONITRASSE,
PAIGALDAME MAAKÜTTE SÜSTEEME.
AITAME KA HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TOETUSTE TAOTLEMISEL.
HIND SÕBRALIK!
TSR EHITUS OÜ
Telefon 53025570 Tanel Niidumaa
E-mail: tanel.tsr@gmail.com
Koduleht: www.tsrehitus.com
Facebook: TSR Ehitus OÜ
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Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee
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