Jäätmemajandusest
– lk 4Valga linna
Valga
linna 437.
sünnipäev
- lk 5
Lehe
vahel arvamusvorm
Vabaduse
tänava
kujundamiseks

Valga
Valga valla
vallainfoleht
infoleht

Muusikalitrupp Kungla tegemistest – lk 6-7

Mai
2021
• Nr5
(36)
Aprill
2021
•2020
Nr4
(35)
Veebruar
• Nr2 (20)

Valga kujundada
valla aasta ema
Aita
Valga linna
Jane Zuppur on oma lastele
Vabaduse
tänava
visiooni!
õpetanud headust ja hoolimist
Emadepäevaeelsel reedeõhtul
oli Lüllemäe kultuurimaja perede
päralt. Toimus emadepäeva
kontsert-aktus, kus kuulutati
välja tänavune Valga valla aasta
ema 2021 ning tunnustati aasta
ema nominente. Muidu alati nii
piduliku sündmuse korraldus oli
seekord erinev tavapärasest. Oli
tagasihoidlikum, sest suuremad
kokkusaamised ei ole lubatud.
Tunnustamine toimus siiski
südamlikus ja koduses õhkkonnas.
Öeldi palju armsaid ja sooje sõnu
emade aadressil ning oli aimata,
et
nende
sõnade Valga
taga olevad
Hea
vallaelanik!
tunded
on mõõtmatult
suuremad.
Vallavalitsus
on asunud
koguma
uusi ideid Vabaduse tänava
Olgu
märgitud,
et komisjoni liikmete töö
ruumi
ümberkorraldamiseks.
eiTahame
olnud kerge.
Heldelt
oli head
tänavuValga
esitatud
koos teiega,
häid
ja
toredaid
emasid.
Vallavanem
Monika
valla elanikud, leida Vabaduse
Rogenbaum ja kultuurispetsialist Merce Mäe
tänavale visiooni, mis muudaks
tunnustasid kõiki nominente, aga ka emasid
selle tänava kohaks, kus on
üldisemalt. Valga valla aasta ema tiitliga pärpõhjust käia, aega veeta ja kuhu
jati Jane Zuppur, kelle esitasid tiitlile tema lapsooviksid ikka jälle tagasi tulla.
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hoonete potentsiaali. Tänava lai sõidutee on
davad, toetaks ka tänaval asuvate äride ja asuküll mugav kiireks läbisõiduks, kuid ei kutsu
tuste püsimajäämist.
peatuma ja sealseid ärisid külastama. Napib
Vabaduse tänava uut visiooni otsime
ka parkimiskohti. Suured kiirused tekitavad
URBACT võrgustiku projekti Space4People
tolmu ja müra, mille tõttu inimesed on hakaabil. URBACT võrgustik võimaldab meil
nud vältima jalgsi Vabaduse tänaval käimist.
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Liia Pai on ema seitsmele lapsele, kes kõik
juba täiskasvanuna käivad oma elurada. Tal
on ka palju lapselapsi, kes tema ellu päikest
toovad ja kellele ta on maailma parim. „Ta on
vapustav ema ja kui kõigil lastel oleks selline
vanaema, nagu on tema, oleks maailm palju
parem paik," räägivad lapsed oma emast.
Natalia Taukul oskab olla hooliv ja abivalmis nii omade kui ka võõraste vastu. Vaatamata eluraskustele, on ta koos abikaasaga üles
kasvatanud seitse tublit last ja võimaldanud
neil omandada hea hariduse. Tal on ka seitse
lapselast, keda ta hoole ja armastusega on
hoidnud. Natalia on panustanud lasterikaste
perede tegevustesse ning kes teda teavad, ütlevad, et temas on väge ja energiat, millega saaks
mägesid liigutada.
Raili Põder on ema kolmele lapsele ja
parim vanaema nende lastele. „Ta leiab alati
meie jaoks aega. Ta on alati olemas. Tema
peale saab alati loota," kirjutatakse iseloomustuses. Ta on südamega enda töö juures.
Patrullpolitseinikuna annab ta endast kõik, et
teistel hea oleks. „Ta on ema, kelle sarnast sooviksin kõigile, ja siis oleks maailmast kadunud
kurjus ning kõik muu halb. Ta on meie tõeline
kangelane - kodus, tööl, kõikjal."
Kontsert-aktusele kohaletulnuid tervitas Valga vallavanem Monika Rogenbaum,
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Vallavanema tervitus
Uus vallavalitsus astus ametisse aprilli
lõpus, eesmärgiga juhtida valda ausalt ja
avatult kuni kohalike valimisteni, mis toimuvad oktoobri keskel.
Võib tekkida küsimus, et mida jõuab
uus vallavõim ära teha kõigest poole aastaga? Vastan ise, et ka lühema aja jooksul
on võimalik tagada töörahu ja läbipaistev juhtimine. Uuel meeskonnal on selge
nägemus sellest, kuidas taastada inimeste
usaldus vallavõimu vastu ning luua rahumeelset koostöösuhet ametkondade ja
partnerite vahel, nii ka vallavolikogus.
Samuti kavatseme muuta poliitilist kultuuri ja läheneda valla juhtimisele kaasavalt ja kogukonnapõhiselt.
Monika Rogenbaum, Valga vallavanem
Just neil põhjustel moodustus valla
juhtkond inimestest, kellel on olemas varasem põhjalik omavalitsustöö kogemus ja asjatundlikkus oma valdkonnas. Asevallavanem Enno Kase on alates aastast 1993 kuni eelmise
aastani väikeste vahedega töötanud Valga aselinnapeana ja asevallavanemana majanduse
valdkonnas ning tunneb ehituse, planeerimise, valla arengu, teede ja tänavate, hoolduse
ja haljastusega seotud valdkonda läbi ja lõhki. Teid ja tänavaid, haljasalasid ja ehitusobjekte puudutavate käimasolevate tegevuste kõrvalt tuleb lähikuudel kindlasti algust teha
Lõuna tänava ja Tambre tee rekonstrueerimise projektide ja Valga Põhikooli ujula põhjaliku
remondiga.
Sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkonda asus teise asevallavanemana juhtima Meeli
Tuubel, kes on varasemalt kümme aastat juhtinud Valga linna sotsiaalosakonda. Ta on
lubanud viivitamatult tegeleda viimase aasta jooksul esile kerkinud probleemidega, esmajoones tagada Priimetsa koolipere töörahu ja alustada kauaoodatud uue võimla ehitusega.
Samuti vajavad tema sõnul tähelepanu koroonapandeemia põhjustatud toimetulekuraskused perekondades, olgu need siis majanduslikud või laste haridusega seotud.
Hinnalisi kogemusi on neljandal valitsuse liikmel, suhtekorraldaja Põim Kamal, kes
haldusreformi järgselt töötas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuhina ja oli tegev
ka mitme olulise arendusprojekti juures. Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kalev Laul
on viiendaks valitsuse liikmeks, varasemalt on ta töötanud vastutavatel ametikohtadel nii
Valga kui Tõrva omavalitsustes ning olnud Otepää vallavanem.
Kinnitan, et mul on au ja rõõm sellise pädevusega meeskonnaga vallarahva teenistuses olla.
Valitsemisvastutuse võtnud nii erinevatesse erakondadesse kuuluvad kui parteitud
Valga vallavolikogu ühinenud liikmed on sõlminud koostööleppe Eesti Reformierakonna
fraktsiooniga. Oleme põhimõttel, et väldime oma tegevuses igasuguseid erakondlikke
rõhuasetusi, rääkimata poliitilisest vastandamisest eelkõige vallavalitsuse infokanalites ja
väljapool seda. Selle asemel keskendume tervenisti valla elu parandamisele, võttes eelkäijatelt kaasa realistlikuma osa plaanidest, ühtlasi vaatame kriitilise pilguga üle, kas antud
etapil ikka leidub piisavalt vahendeid kõigi hurraaga välja hõigatud projektide teostamiseks.
Olgu veelkord lühidalt ära toodud meie neli põhieesmärki, milleks on valla maine ja
avatud juhtimise taastamine, kaasava ja kogukonnapõhise juhtimise toetamine, vallavalitsuse tegevuskulude vähendamine ja läbipaistvuse ning Karula, Taheva, Tõlliste, Õru valdade ja Valga linna ühiseks omavalitsuseks ühinemise lepingu täitmine. Viimati mainitud
dokumendis on kirjas, et omavalitsuse kuvand rõhutab valla kui terviku ja Valga linna kui
maakonnakeskuse tugevusi linna- ja looduslähedase elukeskkonnana. Lepingus on mainitud ka külaliikumist ja koostööd kodanikuühendustega, mis on mulle pikaaegse endise
Taheva vallavanemana südamelähedased teemad. Peame suurendama niihästi elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada kui ka kaasama valitsemisel elukeskkonna
korraldamisse elanikud ja kodanikuühendused.
Kui hea elukeskkonnaga vallaruumi loomine ühes atraktiivsete piirkonnakeskuste
olemasoluga on pikemaajalisem protsess, siis nii mõndagi on võimalik lähiajal ära teha.
Näiteks kaalume Valga volikogu liikmete arvu vähendamist tulevases koosseisus. Nagu
öeldud, hoiame vallavalitsuse tegevuse avaliku, kui seadusesäte seda otsesõnu ei piira, ning
vallavalitsuse struktuur korrastatakse ja luuakse selge vastutusvaldkondade jaotus koos
kompetentse mittepoliitilise kesktaseme juhtimisega. Valga vallavalitsuse eelarve ja selle
täitmine avaldatakse regulaarselt valla veebilehel.
Peale selle hoiame eraldi silma peal, et kõik valda saabunud kirjad saaksid vastatud tähtaegselt ja et kõik arved saaksid makstud õigeaegselt, kas võimalikult reaalse ja võimalikult
lühikese tähtajaga või kõige hiljemalt seaduses nõutud tähtajaks. Valla ametnikud on teinud
valla hüvanguks südamega tööd, samas vajab rohketele kirjadele vastamine ekstra tähelepanu.
Uue vallavalitsuse siiras soov on pakkuda nii vallaelanikele, allasutustele kui ametnikkonnale keerulisel ajal – pandeemia levik on küll aeglustunud, kuid mitte piisavalt
– vajalikku tuge.
Loodame, et eelpool toodud põhimõtted jäävad vallas kehtima ka pärast kohalikke
valimisi. Valga vald väärib ausat ja inimlähedast valitsemist edaspidigi. Pöörduge julgelt
vallavalitsuse poole, kui on küsimusi, iga teie mõte ja iga ettepanek on väärt arutamist.
Monika Rogenbaum

Valga vald annab
kodanikele võimaluse
otsustada, kuidas valla
raha mõistlikult kasutada

Kui elanikke kaasatakse omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse, siis seda nimetatakse
kaasavaks eelarveks. Kaasav eelarve annab
kodanikele võimaluse otsustada, kuhu omavalitsus kõige mõistlikumalt võiks raha kulutada. Pea pooled kohalikud omavalitsused
Eestis viivad ellu kaasavat eelarvet. Nüüd on
seda tegemas ka Valga vald.
Kaasavat eelarvet Valga vallas rakendatakse selleks, et kaasata kodanikke valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse.
Arutelud kogukonnas kaasava eelarve idee
leidmiseks suurendavad kodanikuaktiivsust
ja kogukonnatunnet. Kaasava eelarve rakendamine annab omavalitsusele ka vahetut
tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest.
2021. aastal on Valga valla kaasava eelarve
maht 50 000 eurot, mis jaotatakse rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel. Kaasava eelarve idee võib olla kas
Valga vallaga seotud avalikes huvides rajatav
objekt maksumusega 5000−25 000 eurot või
Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna
arengut toetav üritus maksumusega 3000−25
000 eurot. Piirmäärad tagavad selle, et eelarvest jätkub vähemalt kahe idee teostamiseks.
Mai teises pooles saavad kõik asjast huvitatud inimesed esitada ideid, mida kaasava
eelarve rahadega võiks Valga vallas ellu viia.
Idee esitaja ei pea olema Valga valla kodanik. Idee esitamiseks on kindel vorm ja see
hõlbustab oma idee tutvustamist. Kirja on
vaja panna esitaja nimi ja kontaktid, väljapakutud idee kirjeldus ning selle täpne
asukoht/ürituse toimumise kohta, idee olulisus ja hinnanguline maksumus. Soovitav
on juurde lisada ka hinnapakkumised või
kalkulatsiooni ja muud ideed illustreerivad
materjalid.
Vallavalitsuse moodustatud komisjon
analüüsib kõiki esitatud ideid ja valib välja
rahvahääletusele minevad ideed. Komisjon
jätab kõrvale ideed, mis ei vasta määruses
toodud nõuetele või ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritavad. Välja jäetakse ka juba
elluviimisel olevad ideed ning heade tavade
ja kehtivate õigusaktidega vastuolus olevad
ideed.
Kõik nõuetele vastavad ideed lähevad
rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga
vald. Hääletada saab kuni kolme erineva,
endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus viiakse läbi elektroonilises keskkonnas
ja seal tuleb ennast identifitseerida. Vallavalitsus loob ka elektroonilise hääletamise
kohad, kus saab hääletada isik, kellel ei ole
arvuti kasutamise võimalust.

Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli
saanud ideed tingimusel, et ideed realiseeruvad valla erinevates piirkondades ning
nende maksumus kokku ei ületa kaasavaks eelarveks kavandatud summat. Valga
valla piirkondadeks on Valga linn, Taheva,
Karula, Õru ja Tõlliste piirkond. Rahvahääletusel toetust leidnud avaliku objekti
idee viib ellu üldjuhul vallavalitsus. Kui
aga rahvahääletusel leiab toetust mõni üritus, siis ürituse korraldajaks on idee esitaja. 2021. a kaasava eelarve ideed tuleb
ellu viia hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.
Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord
võeti vastu aprillis toimunud Valga Vallavolikogu istungil. Määrusega ja kaasava eelarve
protsessiga saab tutvuda Valga valla kodulehel. Kaasava eelarve ideekorje ning hääletamise tähtajad avaldatakse valla infokanalites.
ÕNNITLEME MAIKUU EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
101. sünnipäeva tähistab
Õie Koonik
98. sünnipäeva tähistab
Aliise Leppik
97. sünnipäeva tähistab
Eduard Tromp
95. sünnipäeva tähistab
Helene Albert
90. sünnipäeva tähistab
Pärja-Miralda Roos
85. sünnipäeva tähistavad
Anna Ivanova
Raivo Mets
Ellu Torm
Ivan Brovarets
Ilse Ivanova
Ljudmila Petrova
80. sünnipäeva tähistavad
Alla Tsukanova
Heli Märtinson
Neeme Leok
Ellen Saar
Maiga Räppo
Maire Trompe
Nadezda Kovalenko
Virve Oja
Maie Lillipuu
Tiiu Volmer
Roberts Kozlovskis
Südamlikud õnnesoovid!
Juunikuu juubilarid, kes mingil põhjusel ei
soovi äramärk imist aja lehes, pa lume sellest
teada anda hiljemalt 1. juuniks tel: 5307 4109 või
e-kiri: lea margus@valga.ee
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Uue vallavalitsuse tutvustus
MONIKA ROGENBAUM
Vallavanem

MEELI TUUBEL
Asevallavanem

Olen 41-aastane, Hargla küla elanik, endine
Taheva vallavanem, samuti mitmel eluetapil
töötanud sotsiaalvaldkonnas. Olen rohkem
kui 20 aasta jooksul koostanud ja ellu viinud
sadu suuremaid ja väiksemaid arendusprojekte, mis omakorda on võimaldanud ellu
kutsuda positiivseid muutusi nii elukeskkonnas kui kogukondlikus mõtlemises. Toimetan
kodukoha külaseltsi ja koguduse eesotsas,
samuti Valgamaa Partnerluskogus, mis rakendab Leaderi toetusmeedet.
Vallavanemana tahan anda oma panuse
maa- ja linnakogukondade lähendamisele, et
haldusreformijärgne omavalitsus saaks ka sisuliselt ühtsemaks omavalitsuseks. Minu jaoks
on ühtviisi olulised nii sotsiaal- ja haridusteemad, noorsootöö areng kui heakord. Tegelen
kindlasti pikaaegse koroonapandeemia mõjude

Valgalane ja sotsiaaldemokraat. Lapsepõlve
mängumaad jäid Õrru, kooliteed alustasin Tsirguliina koolis, gümnaasiumi lõpetasin Valgas.
Töötasin pikka aega Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametis, alustades koduhooldustöötajana,
edasi sotsiaaltöötaja, lastekaitseametnikuna ja
2007 – 2018 osakonna juhina. Vedasin ühinevate omavalitsuse sotsiaalhoolekande ühtsena
käima, edasi läksin uute sotsiaalteenuste projekte arendama ja kohalikke omavalitsusi nõustama sotsiaalhoolekande korraldamisel.
Töö kõrvalt olen pikalt tegelenud õpingutega
Tartu Ülikoolis, algul sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister, seejärel bakalaureuseõpe õigusteaduskonnas ja eelmisel aastal lõpetasin õigusteaduse magistriõppe. Mu uurimisvaldkond oli
rahvusvaheline õigus, eriti puuetega inimeste
õiguste konventsiooni rakendamine Eestis. Täna

neutraliseerimiseks lahenduste otsimisega,
näiteks võimaldame alates septembrist lasteaialastele tasuta hommikusööki. Tahan
tagada, et kodanikud saavad oma koduomavalitsuselt õigeaegseid vastuseid ja kiireid
lahendusi.

PÕIM KAMA
Vallavalitsuse liige

ENNO KASE
Asevallavanem

Olen 35-aastane, sündinud ja kasvanud
Karulas. Töötan juba aastaid kommunikatsioonivaldkonnas, peale valdade ühinemist
juhtisin Valga vallavalitsuses kommunikatsiooni ja IT valdkonda ning täna töötan
suhtekorraldajana kommunikatsioonibüroos
Powerhouse.
Soovin vallavalitsuse liikmena seista kõigi
elukeskkonnaga seotud küsimuste eest. Usun,
et nii Valga linn kui maapiirkonnad peavad
meie inimestele ennekõike olema meeldiv
paik elamiseks - et võiksime olla oma koduvalla üle uhked.
Täna on vald olukorras, kus paljud inimesed rändavad meilt välja, ja nii on vallal
aina keerulisem pakkuda head ja kaasaegset
elukeskkonda neile, kes paigale jäävad. On
vaja teha tarku valikuid, et muuta vald oma
inimestele taas meeldivaks, pakkuda heal
tasemel teenuseid ning luua konkurentsivõimeline omavalitsus.
Rahulolu sõltub pealtnäha väikestest
asjadest. Näiteks, milline on meid ümbritsev avalik ruum, millised on majad, teed,

Olen sündinud 15. veebruaril 1953. aastal Siberis Baikali järve lähedal küüditatute peres.
Alates aastast 1962 elasin Eesti elamisloa
puudumise tõttu Lätis Valkas. Koolis käisin
Valgas ja lõpetasin siin 1971. aastal Valga 1.
keskkooli. Peale keskkooli õppisin kaks aastat
Tallinna Polütehnilises Instituudis maavarade
allmaakaevandamist. Aastast 1974 kuni 1991
töötasin Valga Rajooni Agrotööstuskoondises
(varasem nimetus Valga Rajooni Põllumajandusvalitsus) mitmel, põhiliselt ökonoomikaga
seotud ametikohal. Samal ajal õppisin viis kursust Eesti Põllumajanduse Akadeemias kaugõppes ökonoomika ja organiseerimise erialal.
Olen olnud valitud volikogu liikmeks kõigis
Valga linnavolikogu koosseisudes, alates aastast 1989. Esimest korda elus astusin parteisse
ja Reformierakonda 2014. aastal. Aastast 1993

tänavad, pargid ja puhkealad. Aga ka sellest,
millistes koolides-lasteaedades käivad meie
lapsed või millist tuge saavad eakad ja abivajajad. Ning millised on meie võimalused
teha südame- ja kodulähedast tööd, veeta
vaba aega või panustada oma kogukonna
arengusse.
Kohalik omavalitsus saab elanike rahulolu heaks palju ära teha. Kui selleks on tahe,
töörahu ja vastastikune usaldus. Loodan sellele omalt poolt igati kaasa aidata.

KALEV LAUL
Vallavalitsuse liige
Olen sündinud Valgas ja lõpetanud Valga gümnaasiumi. Kohaliku omavalitsuse valdkonda
sukeldusin esmakordselt 13 aastat tagasi Valga
aselinnapeana. Varasemalt olin teinud tööd riigisektoris – PRIA-s büroo juhatajana ja Sotsiaalministeeriumis nõunikuna. Lisaks Valga hingeelu
tundmisele on olnud mul võimalus juhtida vallavanemana Otepää valda ja panustada abivallavanemana ühinemisjärgse Tõrva valla kujundamisse. On olnud hetki, kui olen tegutsenud ka
ettevõtjana, kirjutades projekte ja toetustaotlusi.
Igapäevaselt olen ametis Tööinspektsiooni nõustamisjuristina ja seetõttu tean, millised on töötajate ja tööandjate mured tänastes töösuhetes.
Hariduselt olen majandusteaduste magister ja
hetkel ka õigusteaduste magistrant.
Vaatamata sellele, et Valga vajab paljut, on
valla võimalused piiratud ja seetõtu peab iga
otsus olema läbimõeldud ning seejärel parimal
viisil ellu viidud. Kui me anname valla koolides

haridust, siis peab see olema konkurentsivõimeline. Kui me kujundame linnaruumi, siis peab
tulemus meeldima nii meile kui ka meie külalistele. Kui me tahame saada edukaks omavalitsuseks, peame minetama keskpärasuse ja nõudma
arukaid otsuseid valla elu kujundajatelt. Vallavalitsuse liikmena on mul võimalus panustada,
et kõik, mis tehakse, vastab elanike ettekujutlusele kaasaegse elukeskkonna loomisest.

on meil konventsiooni täitmisel suuremaks probleemiks puuetega inimeste kaasamine ühiskonnaellu nii keskkondlike kui õiguslike tõkete tõttu,
näiteks määrame liiga kergekäeliselt inimesi eestkoste alla. Otsustusõiguse äravõtmise asemel
peaks süsteem pakkuma tuge otsuste tegemisel.

kuni siiani olen väikese vahega töötanud Valga
aselinnapeana majanduse valdkonnas.
Käimasolevate plaanide kõrvalt tuleb lähikuudel kindlasti algust teha Lõuna tänava ja
Tambre tee rekonstrueerimise projektide ja
Valga Põhikooli ujula põhjaliku remondiga.

Raamatus „Eesti allikad” on kirjeldatud
Valgamaal 7 suuremat allikat.
Allikaid on Valgamaal kindlasti rohkem.
Vahel mõne talu maja taga, vahel teise oja
läheduses. Teadaolevalt on Valgamaal 113
allikat. Kaks neist paiknevad Valga linna
Pedeli jõe ääres.
Paljudes uskumustes peetakse vett pühaks
või sellega pühitsetakse. Varastel aegadel on
ikka räägitud allikate vaimudest ja allikaveest
kui erinevate tõbede raviomadustest. Ka talunikud olevat peotäie valget liiva allika teeradadele
raputanud, et tuua õnnistust põldudele ja väljadele. Muistsete uskumuste kohaselt on seda,
kes aitas allikakohta puhtana ja korras hoida,
peetud kui püha hiie hoidjaks. Seega, kui sinu
talu hoovi taga on voolamas allikas, ole sina hiie
hoidja ja aita allikatel tervena püsida.
Põhjavesi on tänagi oluline osa meie elust.
Voolab siis see allikana pinnale või koguneb
taluhoovi salvkaevu. Hea valgamaalane, kutsun sind oma panust andma veeressursside
säästvaks majandamiseks. Ajal, mil kooskäimine ja koostegemise võimalused on piiratud,

on hea võimalus minna loodusesse. Tehes
seda üksi või koos perega, nautides tärkavat
loodust ja panustades kodanikuteadusesse,
kaardistades selleks ka meie kodukohad.
Külastage allikad.info veebirakendust,
mille kasutamine on mugav ja töötab kõigis
seadmetes. Võimalus uurida enda kodukoha
ümbruses olevaid allikaid ja lisada uusi, mis
ei ole veel sisse kantud. Allikad.info sisaldab
kõike vajalikku infot, mis on edukaks vaatluseks vajalik.

Mai 2021																

Valga Teataja 3

Ainult koostöös saavutame eesmärgi
„Varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi“ – vanasõna, mida elanike ette ohutusest rääkima astudes alati kordan. Seda selleks, et igaüks mõistaks,
milline jõud on kahjutulel. Vara saab asendada, kuid kui tuli võtab meilt kõige kallimad inimesed, ei ole kaotust korvata võimalik.
Seadus kohustab iga koduomanikku ise vastutama oma koduse tuleohutuse eest, kuid omapoolset abi pakub ka päästeamet. Juba 2009.
aastast külastavad päästjad ja päästeameti
töötajad inimeste majapidamisi. Külastuste
eesmärgiks on üheskoos üle vaadata kodu
tuleohutus ning selle parandamiseks elanikele
nõu anda. Rõhutan, et eesmärk ei ole kedagi
kontrollida või trahvida, vaid anda eeskätt
kasulikke ja puhuti isegi elupäästvaid juhtnööre. Tõsisemat muret tekitavaid kodusid ei
jäeta edasise tähelepanuta. Sobiva lahenduse
leidmiseks kaasatakse vajadusel appi päästeameti koostööpartnereid, kellest esikohal
kohalik omavalitsus.
Valga vallas on päästetöötajad, sealhulgas
vabatahtlikud päästjad, viimase kolme aastaga
külastanud 873 kodu. Kodukülastuste kokkuvõtetest on selgunud kohati üsna murelikuks
tegev olukord, et 137 kodus on tuleohutuslik olukord kehv ja 95 kodus lausa väga halb.
Ilmselt küsite, mis on selle põhjuseks. Suurem
osa kodude tuleohtudest lähtuvad katkistest
või hooldamata kütteseadmetest, vananenud
ja katkistest elektrisüsteemidest ning suitsuja vingugaasianduri puudumisest. Lisaks

Raivo Pavlovitš/Päästeamet

kohtame ohtlikke käitumisharjumusi, nagu
siseruumides suitsetamine, lahtise tule hooletu
kasutamine ning põlevmaterjali ohtlik ladusta-

Valga linna kalmistute
jäätmemajadest
Valga linna kalmistutele (Tartu tn, Tartu
mnt, Metsa tn ja Toogipalu) rajati 2021. aasta
alguses kokku kaheksa jäätmemaja, mille
eesmärgiks on luua selgemad juhised kalmistutel tekkivate jäätmete sorteerimiseks,
et parandada seeläbi sorteerimisharjumusi
ning parandada ka kalmistute üldist väljanägemist. Nüüdseks on jäätmemajad saanud
ka vajaliku inventari.
Kalmistutele rajati jäätmemajad, milles on
erinevad boksid erinevate jäätmete paigaldamiseks. Jäätmemaja uksele on paigaldatud
suured kakskeelsed (eesti ja vene keeles) sildid kirjaga „haljastusjäätmed“ „tööriistad“ ja
„segaolmejäätmed“. Haljastusjäätmete boksi
on paigaldatud Big Bag kott biolagunevate
jäätmete (lehed, oksad, liiv, muld, lilled jms)
kogumiseks. Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete ladestamine maapinnale peaks lõppema. Haljastusjäätmete boksi on keelatud
panna muid jäätmeid. On oluline, et haljastusjäätmete sekka ei pandaks muid jäätmeid.
Haljastusjäätmed suunatakse kompostimisele ning seejärel taaskasutatakse. Muud
kalmistutel tekkivad jäätmed (küünlajäägid,
kunstmaterjalist pärjad, klaas-, kile- ja plastmaterjalist jäätmed) tuleb paigutata segaolmejäätmete jaoks paigaldatud kogumismahutitesse. Samuti rajati boks tööriistade jaoks,
kust kalmistute külastajad saavad võtta
haudade korrastamiseks vajalikke tööriistu
(reha, luud, labidas jms) ning seejärel pärast
kasutamist need tagastada sinna. Seega enne
jäätmemaja ukse avamist tasub endale selgeks
teha, kuhu ja mida sa visata võid.

Kalmistutele rajati jäätmemajad, milles on
erinevad boksid erinevate jäätmete
paigaldamiseks.

Läbi aastate on olnud probleemiks inimesed, kes toovad kalmistute prügikastidesse
oma segaolmejäätmeid ja muid jäätmeid.
Tuletame siinkohal meelde, et kalmistu ei
ole kindlasti see koht, kuhu võib tuua oma
ehitus- ja lammutusjäätmeid, segaolmejäätmeid, suurjäätmeid ja muid jäätmeid. Need
jäätmed tuleb viia jäätmejaama või üle anda
jäätmevedajale.
Inimeste käitumisharjumuste muutmine
võtab aega ning see on keeruline ja üldiselt
pikaajaline protsess, kuid luues õiged tingimused ning näidates eeskuju, on see täiesti
teostatav. Jäätmete sorteerimine peab saama
osaks meie igapäevaelust.

mine. Kui käitumise muutmine on igaühe enda
teha ja jääb pidama hoolimatuse taha, siis oma
turvalisusest hoolivaid inimesi piirab muutuste
elluviimisel rahaliste võimaluste vähesus.
Leidub palju peresid, kellele elektrisüsteemi
uuendamine või vana küttekolde kordategemine käib üle jõu. Et nad oma muredega
üksi ei jääks, on päästeamet koostöös Valga
valla, siseministeeriumi ja teiste partneritega
ellu viimas projekti „Kodud tuleohutuks“. Aastatel 2018-2019 oli projekti nimeks „500 kodu
tuleohutuks“. Projektiga aidatakse ohutumaks
muuta eelkõige lasterikaste perede, puuetega
inimeste ning üksi elavate eakate kodusid.
„Kodud tuleohutuks“ projekti kaudu abi saajate nimekiri kujuneb päästeameti kodukülastustel kogutud andmete alusel. Kahjuks
on abivajajaid palju, kuid raha hulk piiratud,
mistõttu tuleb igal aastal kodude hulgast valik
teha. Need, kes esimesena tuge saavad, selguvad koos kohaliku omavalitsusega tehtavast
analüüsist.
2020. aastal muutsime projekti raames
tuleohutumaks kuus eluaset. Seal uuendati
või renoveeriti põhiliselt kütteseadmeid. Riigipoolne panus tööde tegemisse oli 11 039 eurot,

Valga vald panustas omalt poolt 8806 euroga.
Sel aastal toetab riik ettevõtmist 8000 euroga ja
Valga vald lisab sellele omalt poolt veel 10 000
eurot. Kavatsus on välja valitud majapidamistes korda teha kolm kütteseadet ja kolm
elektrisüsteemi. Uudseks lähenemisviisiks on
eriprojektid, mida rakendame kahes kodus,
mille elanikud tavasihtgruppi ei kuulu. Nende
eriprojektidega püüame ennetada raskete
tagajärgedega tulekahjusid, mida Valga vallas põhjustab voodis suitsetamine. Eriprojektide raames saavad kaks vallaelanikku endale
mittesüttivad voodipesud ning suitsuandurite
asemel temperatuuriandurid. Selle ettevõtmise
laiem eesmärk on peale projekti kaudu abisaajate tagada nende naabruses elavate inimeste turvalisust.
Usun, et sarnased koduohutuse parandamisele suunatud projektid, kuhu Valga vald omalt
poolt järjepidevalt panustab, aitavad tulevikus
jätkusuutlikult vähendada tulekahjude ja tules
hukkunute arvu.
Raivo Pavlovitš,
Lõuna päästekeskuse Valga
päästekomando pealik

Suurjäätmete kogumine Valga valla
maapiirkondades 21. mai – 23. mai 2021
Valga vallas, Valga linnas asub
jäätmejaam aadressil Võru tn 109c,
mis on avatud E-T kl 9.00-18.00 K-R
kl 9.00-17.00 ja L kl 9.00-14.00.
Valga linnas asuvas jäätmejaamas on võimalik eraisikutel muu hulgas tasuta ära anda
kodumajapidamises tekkinud suurjäätmeid
(vana mööblit). Samuti saab jäätmejaama
tasuta üle anda rehve, elektroonikaseadmeid
ning kodumajapidamises tekkinud ohtlikke
jäätmeid.
Juhul, kui eraisikul on soov jäätmejaama
ära anda rohkem kui 8 sõiduauto rehvi või
ka muid rehve (nt: veoki- või traktorirehvid),
tuleb sellest teavitada MTÜ Rehviringlust,
kes väljastab selleks vastava saatekirja. Vaata
lisainfot siit: https://www.rehviringlus.ee/
vastuvotu-tingimused
Valga valla territooriumil on aga kohti,
mis jäävad jäätmejaamast kaugemale. Võimaldamaks nendele piirkondadele mugavat suurjäätmete äraandmise võimalust, on
vallavalitsus otsustanud sarnaselt eelnevatele aastatele korraldada valla kaugemates
piirkondades suurjäätmete kogumisringi.
Suurjäätmete kogumisringi raames saavad
eraisikud tasuta ära anda kodumajapidamistes tekkinud vana mööblit (diivanid, lauad,
kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, kardinapuud, jms). Antud kogumisringi käigus
ei saa tasuta ära anda ehitus- ja lammutusjäätmeid ega ohtlikke jäätmeid (eterniit).
Suurjäätmete kogumismahutisse on keelatud
panna muid jäätmeid.
Suurjäätmete kogumine leiab aset ajava-

hemikul 21.05.2021– 23.05.2021. Suurjäätmete kogumiskohta on paigaldatud konteinerid, kuhu valla elanikud saavad oma
suurjäätmed ära viia. Suurjäätmete kogumiskohad asuvad:
• Taheva teeninduspiirkonnas Hargla
külas (koolimaja juures).
Kontakt: Margus Viks tel 5388 3601,
e.post: margus.viks@valga.ee
• Taheva teeninduspiirkonnas Koikkküla
külas (lasteaia juures).
Kontakt: Margus Viks tel 5388 3601,
e.post: margus.viks@valga.ee
• Tõlliste teeninduspiirkonnas Tsirguliinas alevikus (koolimaja juures).
Kontakt: Siim Kattai tel 5306 8933,
e-post: siim.kattai@valga.ee
• Tõlliste teeninduspiirkonnas
Laatre alevikus. Kontakt: Siim Kattai tel
5306 8933, e-post: siim.kattai@valga.ee
• Õru teeninduspiirkonnas Õru alevikus.
Kontakt: Andres Saarep tel 767 9297,
e-post: andres.saarep@valga.ee
• Karula teeninduspiirkonnas Lüllemäe külas (raamatukogu juures).
Kontakt: Margus Viks tel 5388 3601,
e-post: margus.viks@valga.ee
• Karula teeninduspiirkonnas Kaagjärve
külas (kaupluse juures).
• Kontakt: Margus Viks tel 5388 3601,
e-post: margus.viks@valga.ee
Toimetame üheskoos keskkonna
nimel ja kodukoha puhtuse heaolu
silmas pidades.

4 Valga Teataja																	

Mai 2021

Valga linna 437.
sünnipäeva pidustused
10.-13. 2021
10.-13. juuni Valga linna 437.
sünnipäeva tähistamiseks aardejaht
„Otsi & leia“. Valga vald kutsub
aardejahile ehk Otsi & Leia. Valga
linnas ja vallas on peidus aarded,
vihjed aarete asukoha kohta
laekuvad igal täistunnil (kell 12, 13
ja 14) Valga Avatud Noortekeskuse
ja Valga valla Facebooki lehel, iga
aarde kohta anname 3 vihjet. Leitud
aardega saada pilt valgaank@gmail.
com või Valga Avatud Noortekeskuse
Facebooki. Lisainfo valgaank@gmail.
com või telefonil 506 8250.

Õie Koonik oma sajanda sünnipäeva künnisel.

Palju õnne väärikaks
tähtpäevaks!
Valga valla elanikule Õie Koonikule on peale
möödunud emadepäeva taas pidupäev - 11.
mail täitus väärikas 101. eluaasta, mis tähistab
pika täisväärtuslikult elatud elu järjekordset
sammukest. Elu, millesse jagunud helgeid, aga
ka raskeid ja keerulisi aegu.
Juubilari ennast meil silmast silma näha ja
õnnitleda ei õnnestunud, sest kõrges eas proua
Õie veedab nüüdseks oma elupäevi Tallinnas
järeltulevate põlvede seltsis. Seetõttu jõudsid
juubeliõnnitlused Valga vallavalitsuse poolt
sünnipäevalapseni kulleri vahendusel ning
seetõttu on ka juuresolev pilt pärit möödunud
aastast, suure juubeli tähistamise ajast.
Kuni mõned aastad
tagasi Tallinnasse kolimiseni on auväärses eas
proua Õie Valga lähedal
Soorus elanud pea kolmveerandi oma elust. Pärit
on ta aga hoopis Hummuli kandist. Ka möödunud aastal kirjutasime,
et hea meelespidamisega vanaproua mäletab
minevikust palju - ilusaid, aga ka raskemaid
ja suisa koledaid aegu.
Mälu on proual tema
poja Vello sõnul koguni
nii hea, et lausa kuupäeva
täpsusega on meeles nii
nimed kui ka sündmused
ja nende toimumise ajad.
Ja mälestusi heietada
proua Õie armastab. Nii
nagu ka ristsõnu lahendada ja ajalehest uudiseid lugeda, peamiselt
Lõuna-Eesti Postimehest
ja Maalehest.
Meie kohaliku ajalehe
veergudelgi on Õie Kooniku väärtuslikke mälestusi vahendatud. Näiteks

lugusid Valga kreisihoones asunud postijaamast ja hilisematest sõjasündmustest.
Pealinnas asuvas rahulikus Nõmme kodus
on proual nii seltsi kui ka kuulajaid, sest ühe
katuse all elab koos neli põlvkonda: kõige
vanem saja ja ühe aastane, noorim sai aasta ja
ühekuuseks. Tervis on kangel memmel üsna
hea, Õie ei vaja märkimisväärselt arstirohtusid
ning toimetab oma tegemised ikka ise. Telefonivestluses siiski märgib, et tunneb igatsust
Valgamaa järele.
Soovime Valga valla poolt proua Õiele
jõudu, tugevat tervist ja jätkuvalt rõõmsat
meelt!

Neljapäeval, 10. juunil
• kell 10 Valga vallavanema Monika Rogenbaumi vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele ja ainetundjatele ning neid juhendanud
õpetajatele Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (kutsetega).
• kell 17 Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele
pühendatud rändnäituse „Tähelepanu! 1991
Start!“ avamine Vabaduse tänaval. Augustis
täitub 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Valga näitusel on väljas videode
ja fotodena Valga inimeste lood.
• kell 18 avatud loomeinimeste ühisnäitus
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
• kell 19 ühislaulmine „Konnaoja krooks“
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel
platsil. Laulge kaasa stiilis meelelahutusüritus, mida veab legendaarne saatejuht ja
laulja Reet Linna. Üllatusesineja.
Reedel, 11. juunil – Valga linna 437.
sünnipäev
• kell 13 August Gailiti nimelise novelliauhinna üleandmine Säde pargis Nipernaadi
kuju juures. Auhind määratakse eesti
autorile kõige gailitlikuma novelli eest, kus
on kas fantaasiarikkust, seiklushimulisi
ja romantilisi tegelasi, maaliline kujutamislaad või on novellil lüüriline alatoon.
Auhinda antakse välja alates 2009. aastast.
Sellel aastal saab auhinna Lauri Sommer
novelli „Pärlipyydjad" eest. Meeleolukas
kultuuriprogrammis astuvad üles muusikalises ja sõnalises võtmes näitleja Imre
Õunapuu ja stand-up koomik Karl-Alari
Varma. Intriigi loob Eesti Noorsookirjanduse Ühingu väitlus teemal “Kuupeale see
kohustuslik kirjandus".
• kell 16 ja 18 Valga linnaekskursioon giidiga
(eesti keeles). Kogunemine Valga Muuseumi
hoovis. Palume ette registreerida priit@
valgamuuseum.ee, tel 766 8863.
• kell 19 sünnipäevakontsert Valga Jaani
kirikus, kus tähistatakse Valga linna 437.
sünnipäeva. Antakse üle aukodaniku tiitel.
Kontserdil saadud annetustulu läheb Valga
Jaani kiriku remonditööde toetuseks.
• kell 21 Jõekääru kontsert Pedeli poolsaarel.
Valgas toimuv Jõekääru kontsert on suve
suurim vabaõhukontsert piirkonnas. Käesoleval aastal toimub kontsert juba kümnendat korda, seega on tegemist traditsioonilise

ja publiku poolt oodatud sündmusega.
Kontserdi toimumise koht on väga eriline,
nimelt toimub kontsert läbi linna voolava
Pedeli jõe poolsaarel. Unikaalne kontserdi koht asub linna tsentrumis, kuid samas on
tagatud privaatsus. Poolsaart ümbritsev
vesi, jõelainetel ujuvad küünlad, imeline
akustika ja võimas muusika loovad fantastilise ja kordumatu keskkonna.
• Käesoleva, juubeliaasta kontserdi formaat
erineb pisut eelnevatest. Üles astub kaks
ülivõimast ja eripalgelist bändi – METSATÖLL ja DAGAMBA.
• Kooslus ilmestab suurepäraselt Valga-Valka
piirilinnade omapära. Nii ongi mõlemat
riiki esindamas kaks fantastilist bändi, neist
üks Eestist ja teine Lätist. Pilet 15 € müügil
Piletilevis, lapsed kuni 7 a tasuta.
Laupäeval, 12. juunil
• kell 11 ja 13 Valga Muuseumi ekspositsioonis eestikeelne giidituur. Palume ette
registreerida priit@valgamuuseum.ee või
telefonil 766 8863.
• kell 11 Valgamaa talimängude 3x3 korvpallivõistlus Priimetsa kooli tänavakorvpalli
väljakul.
• kell 13-15 rattaorienteerumisvõistlus „Valga
seiklus ratastel” Valga linna tänavatel.
Algus ja lõpp Valga Spordihoone juurest.
Eelregistreerimine võistluspäeval kuni kella
10.00ni. Lisainfo: valgaank@gmail.com, tel
506 8250. Vaata võistluste juhendit ja registreerimisvormi www.valga.ee.
• kell 19 Maria Listra & Reigo Tamme kontsert Valga Jaani kirikus. Pilet 5 € müügil
kohapeal, piletitulu läheb kiriku renoveerimisfondi. Antud kontserdiga täname
ka neid häid inimesi, kes toetasid kiriku
peatrepi renoveerimist.
Pühapäeval, 13. juunil
• kell 11 Eesti meistrivõistlused rannamaadluses Valga Pedeli virgestusalal Ramsi silla
juures.
• kell 16 Liivimaa Noorteorkestri kontsert
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
NÄITUSED:
VALGAS
• 11.06 kuni 31.07 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses loomeinimeste ühisnäitus.
• Euroopa ü k s oma näolisema id riigi
jõustru ktuure ü hendav Va lga sõjamuuseum oma militaarteemapargiga.
Teemapark on avatud: N, R, L, P kl 9-17.
Tegemist on omanäolisema militaarteemapargiga, mis keskendub kodanikukasvatusele, riigikaitse- ja siseturvalisuse
teemadele.
• Va l g a m u u s e u m o n a v a t u d :
K-L kl 11-18, P 10-15.

Seoses Covid-19 piirangutega
seonduvalt kõige täpsem kava
www.valga.ee
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MTÜ Kungla hoiab ja murrab tavasid
MTÜ Kungla eestvedaja Siiri Põldsaar on
tunnustusi vastu võttes ikka ja jälle öelnud,
et Kungla, see pole tema, vaid erilised noored,
kellel on tingimusteta armastav Kunglaemme.
Kungla muusikalide eeskujuks on loomulikult
Broadway muusikalid, kuid ainult uhked kostüümid ja rekvisiidid ei loo veel teatrielamust.
Kungla esimesed liikmed kujundasid muusikalitrupile sedavõrd erilise imidži, mis on
toonud igal aastal kokku võrratu seltskonna.
Seltskonna, kes on valmis igal pühapäeval
sukelduma tundideks ja tundideks teatrimaailma. Lauldes terve trupiga käest kinni hoides
ühises ringis jõuluaegses surnuaias oma lahkunud pereliikme haual, tunned, kuidas sa oled
eriline ja hoitud. Kungla on perekond ja see
on olulisem tuntusest, tunnustusest, publiku
arvust saalis või viiruse tõttu ära jäänud proovidest ning esinemistest. Seda ühtekuuluvust
on noored hoidnud 16 aastat ühiste tegevuste,
retkede ning traditsiooniliste üritustega. Noored ise on öelnud, et Kungla, see on eluviis.
Kungla muusikalitrupp on miniversioon
päris teatrist. See, mis jõuab publiku silme
ette laval, on vaid väike osa noorte tegevusest.
Muusikaližanr annab võimaluse kujundada
oma panust väga mitmekülgselt. Kõigil trupiliikmetel tuleb laulda, tantsida ja näidelda
samaaegselt. See on reegel. Noor ise saab aga
ülesande kujundada välja oma rolli selliselt,
et kasutab heas mõttes ära oma tugevusi ning
arendab ja täiendab neid juurde õpitavate
oskustega. Näiteks annab vahel just laulmise
või tantsimise kesine oskus rollile juurde selle
miski, mis ta laval särama paneb. Igaks hooajaks valitud lavastusel on oma eesmärk. On
see siis mõne ajastu tundma õppimine, nagu
oli seda 70ndate popmuusikal põhinev rokkmuusikal „Rokiajastu“ või renessansiaegset
teatrit tutvustav muusikal „Miskit on mäda!“.

Viimases õppisid noored
näiteks steppima. Koos
muusikaliga „Herakles“ õppisid noored
t u nd ma a nt i i k aja
mütoloogilisi tegelasi
ja riietust. Sel hooajal
mängitud eksimuskomöödia „Peeter Paan
läheb vussi!“ pani noored mängima mitut
rolli korraga, olles
samal ajal laval nii
iseendana kui ka
rollis ning mängides välja eksimusi
nii, nagu juhtuksid

kaasa aitamas samaväärne tehniline meeskond, siis Kunglas täidavad neid rolle noored
ise. Kui võrrelda etenduse ajal tegutsemist laval
ja lava taga, siis toimub rohkem
tegev ust justnimelt lava
taga. Noortel tuleb täita nii
valgustaja, helimehe, rekvisiitori kui ka eesriiete ja
stangede liigutaja rolli. Välja
on töötatud täpne plaan, kes
kellelt, kus ja mis hetkel mikrofoni saab, kes kunas kostüüme
vahetab või sõbral vahetada aitab või millal
mis rekvisiidi lavale
või lavalt ära toimetab. Eksimuskomöö-

need kogemata ja hetkes. Peeter Paani paarimeetrine aknast sisse lendamine oli keskendumist nõudev kolme inimese meeskonnatöö,
mis pidi mitme meetri kõrgusel rippuva Kristo
jaoks olema turvaline, kui paistma publikule
kui hullumeelselt ohtlik lend. Seinalampide
kummaline kustumine ja süttimine nõudis nelja inimese koostööd ja täpselt teksti ja
muusikaga ajastamist. See teebki proovid ja
teatritegemise põnevaks. Pealavastaja Siiri
Põldsaar on juba aastaid kasutanud noori abilavastajatena, mis paneb neid endid nii-öelda
kastist välja mõtlema ja põimib trupi hingeelu
tihedamaks ja tugevamaks. Kui kutselises teatris on lisaks näitlejatele etenduse toimumisele

dia „Peeter Paan läheb vussi!“ lava ehitatakse
12 inimesega üles kuus tundi. Igal noorel on
oma ülesanne ehk vastutusala. Omaette vaatamisväärsus on ka rekvisiitide transportimine.
Rekvisiidid on juba kavandamise ja loomise
hetkel selliselt läbi mõeldud, et need mahuks
kahte haagisesse ning neil on paigutussüsteemis oma kindel aeg ja koht. Kõige sellega tulevad noored toime suurepärastelt. Nii mõnigi
noor on saanud tänu väljasõitudele haagisega
sõitmise ja manööverdamise oskuse. Heli- ja
valgustehnika käsitlemise oskus on omandatud igal muusikalitrupi noorel. Etenduste reklaamplakatid on taaskord noorte ühislooming
ega jää millegi poolest alla kutseliste teatrite

Kungla ei kasvata näitlejaid, kuid Kunglast võivad kasvada näitlejad.
Timmu unustus on näitlejaks saada. Timmu Viilup Drew rollis muusikalist „Rokiajastu“. Foto: Teivi Kängsepp

Selleks, et Kungla muusikalitrupis kaasa teha, pole lauluoskus oluline, kuid
selleks, et mängida muusikalis peategelast küll. Fotol mängib Carol naispeategelast Bea’d muusikalist „Miskit on mäda!“
Foto: Ülav Neumann

plakatitele. Kõiki meie ideid ja tegevusi on ikka
ja alati soosinud ja pärituulena tagant lükanud
Valga Vallavalitsus kultuurivaldkonna ja KOP
programmide läbi ning pisut ikka ka Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Sellise toimeka meeskonnaga oleme
viimase aasta jooksul toonud lavale lühinäidendid „Ühe pere lugu“ ja „Pulmad ja matused ehk võimalik vaid Venemaal“ ning muusikalise eksimuskomöödia „Peeter Paan läheb
vussi!“. Septembris osales nii praegustest kui
ka endistest liikmetest kokku pandud Kungla
muusikalikoor Haapsalus lossihoovis Vaba
Rahva Laulu kontserdil. Selle tarvis käidi laule
õppimas terve augustikuu. Oktoobris osalesid
ja korraldasid Kungla noored Valgamaa Kooliteatrite festivali, mis andis noortele juurde
korralduskogemusi. Noored täitsid ülesandeid uksehoidjast päevajuhini ning osalejate
liikumiskoordineerijast fotograafini. Lisaks
pälviti laureaaditiitel ning neli eripreemiat.
Novembris korraldasime koostöös Valga Gümnaasiumiga nüüd juba traditsiooniks saanud
noortekontserdi „Hingele pai“, mis seekord
oli pühendatud 40-aastaseks saanud Tanel
Padarile. Noorte ettepanekul kujundas Carol
Põldsaar Kunglale uue logo, millel on alles küll
Kungla tunnusvärvid - punane, must ja valge
ning Pierrot nägu, kuid mis on broadway’likumalt suurejoonelisem ning hoogsam. Samuti
oli noorte endi soov tellida seniste T-särkide
kõrvale ka Kungla logoga pusad ning noorte
sõnul kannavad nad neid naudinguga. Uue
aasta kingituseks sai iga trupiliige kalendri,
kus on üks kuu pühendatud talle. Lisaks meeleolukatele piltidele on igast liikmest kalendris
trupikaaslaste kirjutatud humoorikas jutuke.
Need tegevused pole ehk kogukonnale olulised, kuid on olulised Kungla noortele, kes
kogevad meeskonda kuulumise väärtust ning
tunnetavad oma olulisust. Eluterve maailmavaatega noorena on aga tal omakorda väärtus
meie kogukonnale, sest needsamad noored on
aktiivsed ja kaasatud väljaspool Kungla tegemisi väga aktiivselt.
Kungla sammud filmimaailmas
Läbi suve osalesime Valga valla erinevates
piirkondades filmivõtetel, mille tulemusena
valmis viis valda ja selle kodanikualgatusi
tutvustavat videot. Kaamerasilm kujutas
teekonda läbi August Gailiti loodud kirjandustegelase Nipernaadi, kes on kujunenud
omamoodi Valga sümboliks. Rännumees
Nipernaadi rändas ikka ja jälle ilusaid neide
teekonna kaaslaseks leides läbi Valga valla.
Nii jäädvustusid kaunid, lustakad ja hoogsad
kaadrid kogukonna tegemistest, loodusest ja
väärispaikadest. Kuigi iga video on vaid mõni
minut pikk, siis Nipernaadi rolli täitnud
Kungla noormees Steven Elvet on neid tehes
saanud uskumatute kogemuste ja teadmiste
võrra rikkamaks. Naeru kihistades tõdeb ta,
et sellist pakkumist ei saada iga päev, kus on
võimalus surmtõsise näoga romuralli autoga
kraavi sõita, vastuvoolu kanuutada, poniga
ratsutada, kalkuniga heinakuhja otsas tõtt
vaadata või tütarlapse õlal jahukoti kombel
läbi metsa kõlkuda. Lisaks said noored võimaluse olla ise ideede loojad, õppida tundma
filmimaailma telgitaguseid, kogeda, et paariminutilise videoklipi tegemiseks võib kuluda
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Keskkonnafestival
Loodus ON! toimub
28. juunist 4. juulini

Kungla noored tegin endile ühised pusad. Foto: Kristo Põldsaar

terve päev ning tehnilised viperused võivad
sootuks põnevama idee luua. Kungla ise leidis läbi selle projekti omale uue sõbra ja koostööpartneri Taavi Bergmanni näol, kellega on
Dreamband jõudnud juba valmis teha muusikavideo.
Kungla pole vaid muusikaliteater
vaid ka rokipesa
Kolmanda ja neljanda klassi poistest kokku
pandud nunnude poiste bänd on olnud unistuste bänd selle sündimisest peale. Carol ja poisid on seitsme aasta jooksul rikastanud Valga
linna muusika- ja kultuurielu ning seda justnimelt oma toredusega. Dreambandi kuuluvad
noored, kellele võib alati loota ning kes tulevad rõõmuga kaasa ka kõige hullumeelsemate
ideedega. Punkrokki tegeva bändi tegevustik
on tänu sellele üsna kirev. Nad sobituvad oma
tegevuse ja olemusega kõikvõimalikesse ettevõtmistesse. Nii on nad bänditegemise kõrvalt
leidnud tee muusikalitruppi ning otsejoonelt
peategelaste ridadesse. Dreambandi poisid naerutasid möödunud aasta Valga valla MTÜ-de
peol publikut oma lustaka sketšiga „Ema, poeg
ja arvuti“, millega oldi jõutud lausa vabariiklikule kooliteatrite festivalile. Möödunud aastal
põhikooli lõpetanud bändipoiste eestvedamisel

valmis piirangute kiuste maruline tutipeovideo, mille tarbeks salvestati Valga Rockiklubi
stuudios laul „Seitse pühapäeva“ ning koolihoovis sellele juurde elamusterohke video.
Põhikooli lõpupeol nututasid viksilt ülikondades Dreambandi poisid õpetajaid kitarri saatel
neljahäälse lauluga „Kord olid viied“. See oli,
lisaks muule, sügav kummardus Dreambandi
kõige suuremale fännile, emakeeleõpetaja Eve
Mall Kirdile, kes osales poiste lõpupeol mitte
pidulikus kleidis, vaid Dreambandi fännisärgis. Samaväärselt alustati sügisel õpinguid
Valga Gümnaasiumis esinemisega veel enne,
kui oldi direktorilt õpilaspilet kätte saadud.
Suure rõõmuga reklaamis kevadkuudel bänd
oma kooli kui Eesti kõige loovamat kooli.
Dreamband ise peab oma suurimaks kordaminekuks esinemist möödunud aasta 12.
septembril Valga Rockiklubis. Esinemist Eesti
vanimas rokiklubis tõeliste rokinautlejate ees
olid noored põhjusega oodanud palju aastaid.
Kontsert oli raju ja esinemine emotsionaalne.
Juba traditsiooniks saanud esinemine Valga
Gümnaasiumi kontserdil „Hingele pai“ Tanel
Padari lauludega oli möödunud aasta novembri
lõpus bändile viimane võimalus publikule
esineda. Kogu talve on musitseeritud omaette kodus ning nii-öelda põlve otsas luuakse

Dreamband pärast oma 5. juubelikontserti Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Vasakult: basskitarrist Lauri Tiirats, kitarrist Romet Lepik, solistid carol Põldsaar ja Timmu Viilup, trummar Kristo
Põldsaar. Täna kuulub bändi ka kitarrist Sten Ojamäe. Foto: Teivi Kängsepp

piirangute lõppu oodates kontserti, kus kõlavad bändiliikmete endi lemmiklaulud. Siiski
käis bänd jõulude eel Valga Rockiklubis salvestamas laulu "The Gost Of You", millele
lavastasid noored koos videograafi Taavi Bergmanniga juurde ka muusikavideo. Originaalis
sõjakoledustest rääkiva loo tõlgendasid noored
ümber väikelinna noore sooviks murda välja
pahelisest perekonnast. Videos on äratuntavad kaadrid Valga linnast ning see on tänaseks
Youtube’is kõigile nähtav.
Kungla plaanidel pole piire
Jaanuaris vaatasid noored tosina muusikale
ja filme ning valisid uue hooaja muusikaliks
tuntud muinasjutu „Rapuntsel”. Taaskord pole
plaan mängida pelgalt muinasjuttu, vaid tuua
lavale lugu, mis keskendub peresuhetele. Tänaseks on järgmise hooaja muusikalitrupp koos,
osad jaotatud, muusikal eesti keelde tõlgitud
ning lavakujundus ja kostüümikavandid loodud. Pöidlad pihus, loodame projektitaotlustele saada positiivseid vastuseid. Peategelased
alustavad laulude ja dialoogide õppimist juba
juunis, lavastajate meeskond töötab juulis
tantsude, rekvisiitide, kostüümide ja tehniliste
lahenduste loomisega ning kogu trupp alustab
proove augustis. Publik saab tuttavate muusikahittidega, broadway’like kostüümidega
ja põnevate valguslahendustega kujundatud
lavastust näha detsembris. Juba aga hõõgub
tuha all järgmise muusikali idee, mis esitab
väljakutse, kuidas tuua teatrilavale mustvalge
filmimaailm.
Kuueteistkümne aasta jooksul on Kunglast läbi käinud paarsada noort, kes on endast
maha jätnud kustumatu jälje ning võttes
omakorda kaasa midagi väärtuslikku oma
uutele eluradadele. Kungla eesmärk pole suunata kõiki oma liikmeid teatrimaailma, vaid
pakkuda elamusterohket vaheldust argiellu.
Kungla tegevus sobib ennekõike neile, kes otsivad põnevaid väljakutseid ja tahavad oma ellu
killukest hullust. See aga omakorda peegeldub
Valga kultuuripildis. Niikaua, kui Kungla etendustele ja kontsertidele jätkub naeru lagistavat
ja aplausist ülevoolavat publikut, jagub piisavalt ägedaid ja julgeid noori teatrisädet edasi
kandma lootuses, et ehk avab ühel ilusal päeval
oma uksed taas Säde teater.

Maikuus toimuma pidanud Valga valla
keskkonnateadlikkuse festival Loodus
ON! lükkub piirangute tõttu edasi. Uued
toimumiskuupäevad on 28. juuni kuni 4.
juuli. Kõik varasemalt kavandatud tegevused toimuvad uutel kuupäevadel ja korraldamiseks tekkinud lisaaeg võimaldab
põnevaid tegevusi juurdegi organiseerida.
Kogu festivalinädala vältel saab tasuta
osaleda erinevates töötubades ja teemakohvikutes, kuulata loenguid, vaadata näitusi ja
filme. Õpime mööblit tuunima, looduslikke
kosmeetikavahendeid valmistama, ise ehteid
tegema, kohalikku toitu uues kuues proovima ja kasulikke taimi tundma. Laupäeva
pühendame putukatele – ehitame putukahotelli ning kuulame Urmas Tartese pajatusi
putukate salaelust. Pühapäeval tekib linna
muhe ja mahe taluturu tänav „Konnaojast
kirikuni“, kus lisaks ostmisele-müümisele
saab proovile panna oma keskkonnaalased
teadmised, võtta osa mängudest ja töötubadest, osta-müüa või vahetada kodus seisma
jäänud esemeid pop-up kirbuturul ja teha
palju muud põnevat.
Keskkonnafestivali Loodus ON! võimas lõppkontsert toimub 4. juulil kell 19.
Trad. Attack! ühendab ürgse tänapäevasega ja toob moodsale keskväljakule
iidsed mälestused ning loitsud. Esitusele
tulevad palad, mis panevad naeratama-tantsima-mõtisklema-igatsema ega
jäta külmaks ühtegi külastajat! Kontserdipiletid on müügil Ticketeris. NB! Hoia
keskkonda ja ära prindi piletit välja.
Kõigi uudistega hoiab kursis Facebooki
leht Loodus on.
Festival saab teoks Valga valla ja Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.

Lea Vutt,
keskkonnafestivali koordinaator

Artikli koostasid Siiri Põldsaar ja
Steven Elvet
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Valga Priimetsa Kooli
uus direktor on Yulia Kopõtnik
Neljapäeval, 13. mail kinnitas Valga Vallavalitsus ametisse Valga Priimetsa Kooli uue direktori, kelleks valiti kuue kandidaadi hulgast
Yulia Kopõtnik. Uus juht alustab tööd 24. mail.
Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul
meeldis konkursikomisjonile Yulia Kopõtniku energia, visioon ja selle rakendamiskava,
samuti varasem erialane töökogemus ja juhtimiskogemus õppejuhina.
Põline valgalane ja Valga Vene Gümnaasiumi vilistlane Yulia Kopõtnik on omandanud Tallinna Ülikoolis pedagoogilise kõrghariduse ja läbinud haridusasutuse juhtimisega
seotud täiendavaid koolitusi, tal on õpetaja
kutsestandard tase 7 ning ta valdab eesti,
vene ja inglise keelt. Uus direktor on töötanud
Valga Priimetsa Koolis (endises Valga Vene
Gümnaasiumis) kokku üheksa aastat, alates
2011. aastast klassijuhatajana ning aastast
2018 õppejuhina ja hariduslike erivajadustega
õpilaste koordineerijana.
Yulia Kopõtnik ütles, et otsustas kandideerida, kuna peab end Priimetsa koolipere liikmeks, kes teab selle kooli minevikku ja tegelikku olukorda ning on valmis noorte tuleviku
nimel kooli igati arendama ja edasi liikuma. Ta
lubas tagada, et kaasaegne kool vastaks muutunud õpikäsitlusele, toetaks kõigiti õpilase arengut ja rakendaks nüüdisaegseid metoodikaid.

Yulia Kopõtnik rõhutas, et lisaks töökogemusele, omandatud haridusele ja läbitud
põhjalikele koolitustele tunneb ta armastust
ja kirge pedagoogilise töö vastu ning on väga
õnnelik, et osutus valituks. „Olen kindel, et
suudan koolijuhi ametikohal tagada Valga
Priimetsa Kooli jätkusuutlikkuse ja pakkuda
innovaatilisi lahendusi nii riigisisesel kui ka
rahvusvahelisel tasandil.“
Vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas
vallavalitsuse nimel: „Usume heasse koostöösse vastvalitud Valga Priimetsa Kooli direktoriga väga ning oleme kindlad, et tema visioon
toetab töist ja arvestavat partnerlust kooli hoolekogu, vanemate ja vilistlastega ning loob koolisisese usaldusliku ning toetava õhkkonna.“
Priimetsa Kooli direktori konkurss kuulutati välja 24. märtsil 2021 Valga Vallavalitsuse
korraldusega ja dokumentide esitamise tähtajaks määrati 24. aprill 2021. Konkursi tingimustes oli kirjas, et tulevane direktor peab vastama kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele,
omama varasemat juhtimiskogemust, teadmisi
kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest, võimet töötada süsteemselt, vastutustunnet, korrektsust ja väga head
meeskonnatöö oskust.
Soovime värskele juhile uues ametis edu,
jaksu, hoolimist ning palju lennukaid ideid!

Yulia Kopõtnik alustab tööd 24. mail

Vallavalitsus ootab infot
vaktsineerimata koduste eakate
ja riskigruppide kohta
Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!

Valga Kaugõppegümnaasium võtab vastu uusi
õpilasi 2021/2022 õppeaastaks
Valga Kaugõppegümnaasiumis on võimalik saada põhi- ja keskharidust
neil, kel õpingud erinevatel põhjustel pooleli jäänud.
Õppimisvõimalused:
PÕHIKOOLI 7.-9. klass (alates 17. eluaastast). Õppetöö toimub mittestatsionaarses
õppevormis 2 päeva nädalas.
Valga Kaugõppegümnaasiumi 9.klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse,
millega saab jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis.
GÜMNAASIUMI 10.-12. klass (õppima saavad tulla kõik need, kellel on põhikool
lõpetatud). Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.
Valga Kaugõppegümnaasiumi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse, millega
saab kandideerida üldistel alustel kõikidesse kõrgkoolidesse.

Haigekassa on alustanud koduste eakate ning
koduste riskigruppi kuuluvate inimeste vaktsineerimist Covid-19 vastu Tartu- ja Harjumaal
ning Ida-Virumaal, peatselt laiendatakse vaktsineerimist teistesse maakondadesse.
Sellega seoses ootab Valga vallavalitsus
infot inimeste kohta, kel on keeruline perearsti
juurde liikuda või raske haigus, mille tõttu nad
ise vaktsineerima minna ei saa, et ka need inimesed saaksid vaktsineeritud. Saadud andmete
põhjal koostab Eesti Haigekassa ühtse nimekirja, et kodus olevate inimeste kaardistuse
kaetus oleks maksimaalselt suur.
Va k t si neer i m isek s k a sut at a k se n n

ühedoosilist Johnson&Johnson tütarettevõtte
Janssen COVID-19 vastast vaktsiini, mis tähendab, et vaktsineerimine on teostatud vaid ühe
süstimisega.
Palume kodus olevate, veel COVID-19 vastu
vaktsineerimata eakate suhtlusringis olevatel
lastel, lähedastel või naabritel-tuttavatel anda
puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid
Püvile (Ingrid.Pyvi@valga.ee) teada Valga
vallas elavatest ja nimetatud sihtgruppi kuuluvatest inimestest, kes on nõus ennast Jansseni
vaktsiiniga vaktsineerima. Valga vallavalitsuse
sotsiaaltöö teenistus ootab infot 14. maini (k.a).
Palume infot lahkesti jagada!

Lisaks on avatud e-õppe klassid (10. - 12. klass) – õppetöö toimub Harno
Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea.
NB! Kõikidel kooli õpilastel peab olema võimalus kasutada arvutit,
printerit ja skännerit.
Õppida on võimalik eksternina – avaldus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks ning
kõik õppeained lõppevad eksamiga.
Koolis rakendatakse VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) võimalust.
Dokumentide vastuvõtt
(v.a 01.-28.07.2021)
E-N 9.00-14.00 aadressil Uus 35
või elektroonselt (digiallkirjastatult) kool@vkog.edu.ee
Avaldusele lisada põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust,
ID-kaardi koopia.
Info tel 764 1594 (v.a 01.-28.07.2021) või kool@vkog.edu.ee
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Detailplaneeringu eelnõu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu
Valga Vallavalitsus korraldab Raavitsa küla Tiigi
krundi detailplaneeringu koostamist. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on Tiigi krundile hoonestusala ja ehitusõiguse määramine
elamu ning kõrvalhoone püstitamiseks, samuti
juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine
Riissali järvede kaldale väljapääsuga avalikult
kasutatavale teele. Detailplaneeringu materjalid
on avalikustatud Valga valla veebilehel https://
www.valga.ee/238. Detailplaneeringu eelnõu
oli alates 29.03.2021. a 30 päeva jooksul avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku jooksul
esitati Valga Vallavalitsusele detailplaneeringu

kohta arvamus.
31.05.2021. a kell 16.00 korraldab Valga Vallavalitsus detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu Valga vallas Raavitsa külas Pärna bussipeatuses (Raavitsa küla
infostendi juures). Arvestades COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete ja
piirangutega, korraldame avaliku arutelu välitingimustes. Avalikust arutelust on võimalik
osa võtta ka veebi teel (Teams), selleks tuleb
Teil oma osalemissoovist teatada hiljemalt
27.05.2021. a planeeringute juhtivspetsialistile
Lenna Hinglale (e-post lenna.hingla@valga.ee)

ning Teile saadetakse e-postile avaliku aruteluga liitumise info.
Planeeringu menetluse 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
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA
Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad
sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega
isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning
asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. Õigusnõustamiseks
on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil
53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa,
helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on
võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo:
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja
peaspetsialist, tel: 661 6614 ja
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda,
https://epikoda.ee/oigusnoustamine
SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab
Justiitsministeerium.
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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

Valga, Puiestee 2, E–R 8–17
Tel 5333 5233, 766 1009 ja 521 0357
valga.tuletorje@gmail.com
Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd,
abi -ja kõrvalhoonete ehitus.
Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

Valga Teataja 9

Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 7. aprillist kuni 5.
maini 2021 k.a kolm korralist ja kaks
erakorralist istungit. Tähtsamad
otsused olid:
Korraldada Valga valla koolieelsete lasteasutuste hooajaline tegutsemine 2021. aasta suvel
järgmiselt:
• Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks
Valga valla koolieelsed lasteasutused järgnevalt:
a. Hargla Kooli lasteaiarühm 05.07.2021–
18.07.2021;
b. Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad
28.06.2021–08.08.2021;
c. Tsi rg u l i i na Ko ol i l a s te a i a r ü h m ad
05.07.2021 –23.07.2021;
d. Valga Lasteaed Kaseke, Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Walko
1.07.2021– 31.07.2021;
e. Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed 25.06.2021–
02.08.2021.
• Määrata ajavahemikul 1.07.2021–31.07.2021
valvelasteaiaks Valga Lasteaed Pääsuke.
Lubada otsustuskorras tasuta Avitase OÜ-l
kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Valga linn, Kungla tn 12
sotsiaaltöö teenistuse ruumi nr 117.
Võõrandada otsustuskorras Võlupuu OÜ-le
(registrikood 12837466) Linnamets-1 eraldistelt 19 ja 20 raiest saadud metsamaterjal, kokku
193, 151 tm.
Lammutada Valga vallas Laatre alevikus Uus
tn 4 kinnistul (katastritunnus 85501:001:0938)
asuv endine kortermaja (ehitisregistri kood
111037347).
Väljastada kasutusluba:
• Valga linnas J. Kuperjanovi tn 99a kinnistule püstitatud päikeseelektrijaamale
(20 kW);
• Valga linna Puiestee tn 4 kinnistule püstitatud garaažile-,
• Valga linnas Puiestee tn 4 asuvale administratiivhoonele (Valga Politseimaja).
Võõrandada otsustuskorras raieõigus munitsipaalmetsast küttepuude varumiseks eraisikutele:
• maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 68, koguses
9,967 tm, maksumusega 148,04 eurot + km;
• maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 70, koguses
9,057 tm, maksumusega 129,05 eurot + km.
Anda üürile eelläbirääkimistega pakkumise
korras Valga linnas Kungla tn 12 hoone I korrusel asuvad ruumid nr 3−8 ja 10−14 (üldpind
182,3 m2).
Eraldada SA-le Valga Jaani Kiriku Renoveerimine Valga Jaani kiriku peatrepi taastamistöödeks 3000 eurot .
Eraldada reservfondist:
• sotsiaaltöö teenistusele trepironija soetamiseks 2750 eurot;
• vallavara- ja hooldusteenistusele Valga
linna Keskväljaku purskkaevu ja torustiku
remontimiseks ning hoolduseks 7000 eurot;

• sihtasutusele Valga Jaani Kiriku Renoveerimine kiriku tornikella parandamiseks
9100 eurot;
• Tsirguliina Rahvamaja (koos Laatre
Vabaajakeskusega ) saunaruumi remontimiseks 800 eurot ja tulekahju signalisatsiooni paigaldamiseks 4600 eurot;
• Tsirguliina Koolile raideri soetamiseks
4000 eurot;
• vallavara- ja hooldusteenistusele 7500 eurot
raideri soetamiseks ja Tagula külas asuva
Ollo bussijaama kordategemiseks 2500
eurot;
• Pedeli puhkeala rannamaja remontimiseks
788 eurot;
• Valga Priimetsa Koolile digiklaveri ja
tööõpetuse tundides kasutatava ketassae
soetamiseks 2800 eurot;
• Valga Priimetsa Koolile serveri soetamiseks
3100 eurot;
• Valga Keskraamatukogule laenutuskapi
soetamiseks 7300 eurot;
• Lüllemäe Põhikooli lasteaia kuuri lammutamiseks 6000 eurot;
• Keskväljaku mänguväljaku hooldustöödeks
1000 eurot.
Kinnitada Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus.
Moodustada konkursikomisjon Valga Priimetsa
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks:
• esimees: hariduse valdkonda kureeriv
asevallavanem;
• aseesimees: kultuuri- ja haridusteenistuse
juhataja Pille Raudam;
• liikmed:
• Valga Vallavolikogu hariduskomisjoni
esimees Siiri Reiljan;
• Valga Priimetsa Kooli õppenõukogu
esindaja Pilvi Pindma;
• Valga Priimetsa Kooli hoolekogu esindaja Vitali Mašnitš;
• Valga Vallavalitsuse poolt määratud
muud isikud: Tõnu Reinup, Esta Mets,
Kalmer Sarv.
Kutsuda tagasi:
• AS VALGA VESI nõukogu liikmete nimekirjast Madis Gross, Toomas Peterson,
Siiri Reiljan, Ruth Jürgens ja Ants Tiisler
ning valida AS VALGA VESI nõukogu liikmeks Atso Adson, Kaupo Kutsar, Toomas
Pai, Tõnis Balodis, Viktor Mägi ja Vladimir
Baranov;
• Valga Haigla nõukogu liikme kohalt Ester
Karuse, Külliki Siilak ja Külli Laugessaar ning valida aktsiaselts Valga Haigla
nõukogu liikmeks Elle Sepp, Jelena Jallai ja
Margus Lepik;
• sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu
liikme kohalt Jüri Konrad, Igor Jallai, Sulev
Trahv ja Marje Laretei ning määrata sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmeks asevallavanem Meeli Tuubel, Rasmus
Onkel, Rena Hiob ja Rein Rätsepp;
• SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikme kohalt Madis
Gross, Alar Nääme ja Tõnu Reinup ning
määrata Sihtasutuse Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikmeks Viljar Schmidt ja Kalmer Sarv.

Määrata Valga valla liikmeõiguse
teostajaks:
• mittetulundusühingus Paju Pansionaadid
asevallavanem Meeli Tuubel;
• mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikeskus asevallavanem Enno
Kase.
Nimetada:
• kohaliku omavalitsuse volikogu volituste
tähtajaks Valga valla esindajateks sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogusse Lauri Drubinš ja Teresa Sale;
• valla liikmeõiguste teostajaks mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu
Viktor Mägi;
• valla osanikuõiguste teostajaks Ühismajandamise OÜs asevallavanem Enno Kase.
Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:
• korteriomand Maleva tn 1-23, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr
1893840) alghinnaga 6000 eurot, tagatisraha 600 eurot;
• korteriomand Kesk tn 14-21, asukohaga
Valga vald, Valga linn (registriosa nr
1149040) alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot;
• hoonestamata kinnistu Lai tn 44, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr
1231340) alghinnaga 4000 eurot, tagatisraha 400 eurot.

liinide paigaldamiseks vastavalt korralduse
lisale. Sundvaldusega koormatava ala pindala on ca 77 m2.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.

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

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

Algatada menetlus Valga vallas Kaagjärve
külas Kaalukoja maaüksusel (katastritunnus
85501:001:0834) kaalukoja hoone, biotiigi ja
neid teenindava kõrvalhoone peremehetuse
tuvastamiseks.
Anda otsustuskorras mittetulundusühingu
Karula Kaugtöökeskus (registrikood 80323272)
kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones (asukohaga Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla,
Valga vald) ruumid nr 305, nr 309 ja nr 310
(üldpinnaga 20,4 m2).
Anda nõusolek tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle:
• Valga vallas Hargla külas Tammeküla tee
(katastritunnus 77901:001:0129) maaüksusele maakaabelliinide paigaldamiseks
vastavalt korralduse lisale. Sundavaldusega
koormatava ala pindala on ca 16 m2;
• Valga vallas Õru alevikus Puumaja
(kinnistu nr 2328940, katastritunnus
94302:002:1460) maaüksusele maakaabel-
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Vallavolikogu
veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisul
toimus aprillis 2021 üks erakorraline
ja üks korraline istung.
Valga Vallavolikogu I koosseisu
erakorraline 44. istung toimus 26.
aprillil 2021 16.00 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses. Otsustati:
Avaldada umbusaldust:
• Valga Vallavolikogu esimees Alar Näämele;
• Valga vallavanem Ester Karusele;
• Valga Vallavalitsuse liikmele, asevallavanem Mati Kikkasele;
• Valga Vallavalitsuse liikmele, asevallavanem Toomas Petersonile;
• Valga Vallavalitsuse liikmele Madis Grossile.
Valida:
• Valga Vallavolikogu esimeheks Lauri
Drubinš;
• Valga vallavanemaks Monika Rogenbaum.
Kinnitada:
• Valga Vallavalitsus 5-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:
• vallavanem;
• 2 asevallavanemat;
• 2 vallavalitsuse liiget.
• Palgaliste vallavalitsuse liikmetena asevallavanema ametikohale:
• Meeli Tuubel;
• Enno Kase.
• Vallavalitsuse liikmetena:
• Põim Kama;
• Kalev Laul.
Valga Vallavolikogu I koosseisu
45. istung toimus 30.aprillil 2021
algusega kell 13 Valga Kultuuri-ja
Huvialakeskuses.

Lubada Valga Vallavalitsusel:
• osaleda projektis „Sport Koolis" ning garanteerida projekti tegevuste elluviimiseks
eelarveaastatel 2021–2022 omafinantseering
kokku kuni 2800 eurot;
• korraldada riigihange „Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse ost aastateks
2021−2026";
• korraldada riigihange „Sõidukite kasutusrent";
• korraldada riigihange „Elektrienergia ost" ja
sõlmida hankeleping kestvusega kolm aastat.
Tuvastada ehitise peremehetus: Valga vallas Lüllemäe külas reformimata maaüksusel (katastritunnus 85501:001:0681) asuvad biotiigid.
Vabastada
• koolieelsete lasteasutuste lapsevanemad
kohatasu maksmisest perioodil 01.03.2021–
31.08.2021.
• munitsipaalhuvikoolide õppetasu maksmise kohustusest ajavahemikus 01.03. –
31.08.2021:
• Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
õppivate laste vanemad;
• Valga Muusikakooli eelõppes ja vabaõppe stuudiorühmades õppivate laste
vanemad.
Määrata:
• Valga vallavanema töötasuks 3000 eurot
kuus ning kehtestada vallavanemale isikliku
sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete
täitmisel sõidupäeviku alusel makstava hüvitise suuruseks kuni 335 eurot kuus;
• asevallavanema töötasu suuruseks 2600
eurot kuus ning kehtestada asevallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest
ametiülesannete täitmisel sõidupäeviku
alusel makstava hüvitise suuruseks kuni
335 eurot kuus;
• vallavalitsuse liikme töötasuks 300 eurot kuus.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.

Vallavolikogu istungi olulisemad
otsused olid:
Kinnitada Hargla Kooli arengukava aastateks
2021–2026 ja Tsirguliina Kooli arengukava aastateks 2021–2025.
Lugeda lõpetatuks:
• Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (kogumahus 891 003 eurot) 1. lugemine ja suunata
lisaeelarve 2. lugemisele järgmisel volikogu
istungil, 28. mail 2021;
• Valga valla teehoiukava 2021−2025 1. lugemine ja suunata lisaeelarve 2. lugemisele
järgmisel volikogu istungil, 28. mail 2021.

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

Tehnikahuviline ostaks neljarattalise
sõbra! Uus või vana, katkine või terve,
auto või traktor. Kõik pakkumised oodatud!
Ümbervormistamine kohe! 5356 1164

Valga Teataja reklaam
kuldne@kuldne.com, 53736992

Sõna soovisid:
• volikogu liige Ester Karuse, kes luges ette
ja andis volikogu esimehele üle umbusaldusavalduse asevallavanem Enno Kasele
ning arupärimised vallavanem Monika
Rogenbaumile ja asevallavanem Meeli
Tuubelile;
• volikogu liige ja Valga Priimetsa Kooli
direktori kt Igor Jallai, kes andis ülevaate
olukorrast Priimetsa koolis seoses koroonaviiruse Covid-19 juhtumitega.

Võtta vastu määrused:
• „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu
toetamise tingimused ja toetuse eraldamise
kord";
• „Valga valla kaasava eelarve menetlemise
kord“.

Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda:

MEHAANIK
Combiwood OÜ on eestimaisel kapitalil põhinev moodne
puidutööstus, mille põhitegevus on värvitud puitliistude
tootmine. Tõrva vallas asuvas kaasaegses tehases töötab
üle 150 töötaja.

Ettevõte pakub:
- väljaõpet kohapeal
- tööd E-R kahes vahetuses (6:00-14:30 / 14:30-23:00)
- transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi

Töökoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5198 3360.
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EFC Norge AS on tänaseks 10 aastat tegutsenud Norra ettevõte, millest on saanud üks juhtivamaid
metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitajaid Norra ehitusturul. Ettevõte teostab töid üle Norra,
pakkudes püsivat tööd 150-le oma ala spetsialistile

Otsime oma meeskonda kogemustega

EHITAJA / PUUSEPPA

REISIPIIRANGUD EI TAKISTA TÖÖLEASUMIST!
•
•

•
•

Norrasse reisimine on lubatud avalduse alusel. Tagame ja kindlustame, et kogu
dokumentatsioon on õigesti täidetud, et saaksite Norrasse siseneda ja tööle asuda.
Esimesed 7 päeva pärast Norrasse sisenemist veedate ettevõtte kulul 3–4-tärnises
karantiinhotellis. Hinna sees on toit ja 7. päeval toimuv COVID-19 test. Vastavalt
kehtivatele eeskirjadele alates teisest sisenemisest Norrasse, peale seda kui olete siin
vähemalt 4 nädalat töötanud, makstakse teile karantiinhotellis viibimise ajal ka
palgakompensatsiooni.
Vastavalt Norra valitsuse poolt makstavale kompensatsioonile 29. jaanuarist 2021
makstakse teile, juhul kui reisitingimused tulevikus muutuvad ja te ei saa Norrasse
siseneda, 70% teie kuupalgast.
Järgime töökohtades rangelt kõiki koroonareegleid ja pakume töötajate tervise kaitseks
kogu vajalikku turvavarustust.

Sinu peamised tööülesanded:
Korrusmajade metall- ja puitkarkassil sise- ja välisseinte ehitus, tuuletõkke ja villa paigaldus,
roovituse ja kile paigaldus, laudise paigaldus ning akende ja uste paigaldus.

ad
d kehtiv
kkumise

.05.2021

21 - 26
29.04.20

Pa

või kun

Uued kevadised mustrid!

Vakstud
Laius 140 cm

-37%

Hinnad alates

7 2

j/m

Grillsüsi
14 l

-35%

kliendikaardiga

12 2

Pakume Sulle:
Aastaringselt kindlat ja püsivat tööd, majutust ettevõtte poolt, kvaliteetseid tööriideid ja
töövahendeid, tervise- ja pensionikindlustust, tunnitasu alates 188,4 NOK bruto (ca 18-19 eur
bruto) + puhkuseraha 10,2% sinu aastapalgast, sporditegevuse toetust Norras ja palgatõusu iga
6 kuu tagant!

Tavahind 2,50 €

Sinult ootame:
Piisavalt ehitustöö kogemusi selles valdkonnas, head füüsilist vastupidavust, ausust ja
kohusetundlikkust, pingetaluvust, valmisolekut meeskonnatööks, eesti keele oskust
suhtlustasandil (B1), korralikke elukombeid.

Kastekann Spring
8 l / 10 l / 14 l

Kasuks tuleb:
Oled eelnevalt Norras töötanud, omad Norra D- või ID-numbrit.

Hinnad alates

Kui Sinu oskused, teadmised ja ootused vastavad meie poolt pakutud ametikohale, siis ootame
Sinu CV-d meiliaadressile Ave@efcnorge.no
Lisainfo: +372 55609998 või Ave@efcnorge.no
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