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Kaagjärve
mõisa arendamine
tõstab
Aita
kujundada
Valga linna
kogu piirkonna atraktiivsust
Vabaduse tänava visiooni!
Maritta Pillaroo tegevust Kaagjärve mõisas
on eriti viimase paari aasta jooksul hakatud laiemalt tähele panema. Sel talvel, just
vabariigi 103. sünnipäeva eel, pälvis tarmukas naine auhinna „Valga valla aastaring“.
„Tänu tema ja ta pere tegevusele on veel vaid
7 aastat tagasi tühjana seisnud ja mahajäetud moega Kaagjärve mõis tundmatuseni
muutunud. Sellest on kujunenud nii vallale
oluline turismiatraktsioon, mitme sündmuse
toimumispaik kui kogukonnakeskus,” märgiti tunnustuses. Lisaks on Maritta Pillaroo
kohta märgitud, et arengud uusrenessanslikus Kaagjärve mõisas on andnud uue hingamise kogu Kaagjärve külale, tema aktiivsus ja ettevõtlikkus on eeskujuks kohalikule
kogukonnale, sest ta on taaselustanud Karula
piirkonna ühe olulisema sümboli.
Kuidas siis sobiks teda kutsuda: kas mõisapreiliks, nagu on kirjas ühes leheloos eelmisest
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Olen ikka tahtnud tegutseda, midagi ellu viia
ja edasi arendada.”
Ilmselgelt pole Maritta jaoks alternatiivi
ka Kaagjärve kui elukoha osas, siinne kant
on naisele väga südamelähedane. Ta on küll
Valgas kasvanud, aga Kaagjärves lapsest
peale suviti maakodus elanud. Tema ema ja
tädi – mõisaprouad! – käisid omal ajal koolis
siinsamas mõisahoones asunud koolimajas,
kus omakorda nende ema-isa õpetajaametit
pidasid. Terve suguseltsi side just selle paiga
ja mõisahoonega on igati tugev ning Kaagjärve mõisa ja küla pildile toomine on ägedaks väljakutseks. „Mulle väga meeldib siin
olla, hommikuti mõisa trepi peal kohvi juua ja
vaadata, kuidas kured peale niitmist pargialt
konnasid otsivad…,” lausub Maritta mõtlikult. Talle meeldib mõelda, et tänu nende
tegevusele on piirkond atraktiivsemaks saanud, seda nii turismisihtpunkti kui elupaigana. „Võib öelda, et kinnisvara hinnad on
juba üsna tuntavalt tõusnud. Seega tekib inimestel soov siia elama tulla – kui keegi ostab
maja või krundi, siis vaadatakse ikka, mis siin
piirkonnas tehakse. “
Lastelaagrid toovad tuntuse
Maritta toob ilmeka näite, kuidas olukord
maal on muutunud: „Meil käib kaheksas laagrisuvi, igas vahetuses vähemalt 30 last, kellel
on ideaalis kaks vanemat. Võib kokku arvutada, Vabaduse
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Maritta Pillaroo valitseb mõisa väikeste laste kõrvalt. Foto:erakogu
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Valga vald –
parim paik elamiseks?
Valga vallas on terav
puudus perearstidest.
Täna on puudu kaks
perearsti ning ka
olemasolevatest arstidest võib mõnigi
lähiaastatel pensionile suunduda.
Te r v i s e a m e t
ei suut nud
asendajat
leida juba
siis, kui
perearst
Külli Laugesaar paar aastat tagasi pensionile
läks. Tema nimistu suleti ning alates sellest
pole olukord paremaks läinud, ehkki perearstidele on Valga haiglasse loodud uued kaasaegsed tööruumid ja –tingimused.
Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi
kommenteeris olukorda selliselt: „Valga on
ju pommiauk, kõik on küpses eas doktorid
hiidnimistutega. Et seal varem või hiljem
avaldused lauale tulevad, doktorid loobuvad
nimistutest, on olnud ainult aja küsimus.“
(ERR 01.07.2021)
Meie, kes me igapäevaselt Valga vallas
elame ja töötame, selle hinnanguga muidugi nõus olla ei saa. Meie koduvald ei ole
pommiauk ning siinsed inimesed väärivad
elementaarseid meditsiiniteenuseid täpselt
samamoodi nagu Tallinna või Tartu elanikud. Paraku ei vastuta perearstiteenuse eest
omavalitsus, vaid riik, kes olukorda alati päris
sama pilguga ei hinda.
Nii on paljude teemadega – vald hoiab oma
koduõue korras, kuid riigist sõltuvad teenused
lohisevad või jäävad sootuks soiku. Tänaseks
on riik on tunnistanud, et lähema viie kuni
kümne aasta pärast pole neil võimalik tagada
perearstide, õpetajate, politseinike ja päästjate
kohalolu kõikjal üle Eesti. Järelkasvu neisse
ametitesse on vähe, suur osa olemasolevaid
spetsialiste aga pensionieelikud.
See tähendab, et vananeva ja väheneva elanikkonnaga piirkonnad ei suuda juba mõne
aasta pärast tagada kõigi teenuste kättesaadavust. Nii ootab prognoosi kohaselt ka meie
valda lähiaastatel ees olukord, kus elutähtsate
teenuste pakkujate ametikohad jäävad täitmata, sest inimesi lihtsalt ei ole. Selline areng
on riigi pikaajalise poliitika tulemus, mistõttu
pole ka kusagilt kiireid lahendusi võtta.
Mündi teisel poolel tähendab valla rahvastiku vananemine, et teatud teenuste järele,
nagu näiteks arstiabi ja hoolekande järele,
on vajadus keskmisest suurem. Lisaks ei kao
kuhugi omavalitsuse soov säilitada lastele
hea kodulähedane haridus ning politseinikke-päästjaid vajatakse alati ja igal pool.
Kokkuvõttes toetub ju kogu Valga valla elu
kolmele suurele vaalale: teenused, taristu ja
ühendused muu maailmaga. Nii elanike edukas toimetulek kui ka piirkonna konkurentsis
püsimine sõltub ennekõike sellest, kui kiiresti
ja tõhusalt on võimalik kõige eluks vajalikuga
toime tulla.
Taristu tähendab siinkohal ennekõike
teedevõrgustiku olukorda, kus suurimaks
murekohaks on tänavate seisukord, suur

kruusateede osakaal ja valla piiratud võimalused teedesse investeerimiseks. Siingi sõltume
suuresti riigipoolsetest toetustest ja projektidest.
Taristu ja elutähtsate teenuste kõrval on olulisel kohal kvaliteetne kodulähedane haridus,
samuti toimiv meditsiini- ja sotsiaalsüsteem.
Head ühendused aga tähendavad nii kiire
interneti kättesaadavust kui võimalust sobival
ajal rongi või bussiga teistesse suurematesse
linnadesse jõuda.
Kui need kolm suurt vaala kannavad, siis
kõige muuga tulevad elanikud suuresti juba ise
toime – teostavad ennast sobival moel, loovad
enesele ja teistele töökohti, maksavad makse
ning panustavad kogukonna arengusse.
Paraku kahaneb koos elanike arvuga aasta-aastalt ka valla rahakott. Valikud, mida ühe
eelarve raames teha ja mida tegemata jätta,
lähevad aina raskemaks ning kraanide kinnikeeramisel suureneb elanike rahulolematus nii
valla juhtimise kui ka elukeskkonnaga. Rahulolematus toob kaasa valla poliitilise ebastabiilsuse, see omakorda vähese järjepidevuse
olulistes otsustes.
Seejuures pole kahanevatel ja vaesuvatel
valdadel nagu Valga mingeid erilisi võimalusi
oma olukorra parandamiseks, sest Eesti regionaalpoliitikas piirkondlikele erisustele hea
pilguga ei vaadata ning kohalikke ise otsustama ei usaldata. Nii on valla enda võimalused tulu teenimiseks ja rahakoti kasvatamiseks üsna piiratud, ehkki leidliku lähenemise
korral võiks eritingimuste loomine osutuda
päästerõngaks.
Siiski ei mõjuta inimeste elukvaliteeti ainuüksi teenuste kättesaadavus. Töökohtade,
meelelahutuse ja muude võimaluste rohkuses
ei suuda me ilmselt kunagi pealinnaga võistelda. Järelikult tuleb rõhk asetada eelistele,
mida pakub meie valla mitmes mõttes parem
elukeskkond. Koolide, kaupluste ja arstiabi
kõrval on samavõrd olulised nüüdisaegsed
eluruumid, ümbritsev keskkond, vaba aja
veetmise võimalused, head kaaslased ja palju
muud.
Seetõttu tuleb valla elukeskkonda arendada
tervikuna. Peame korrastama avaliku ruumi ja
muutma meie asulad meeldivaks paigaks, kus
elada. Tingimused koolides ja lasteaedades üle
terve valla tuleb kaasajastada, samuti teistes
valla hallatavates asutustes. Samuti peame
looma soodsad tingimused ettevõtluseks, töökohtade loomiseks ja vaba aja veetmiseks ning
toetama ühenduste ja elanike algatusi vallaelu
paremaks muutmisel.
Ka suhtlus riigiga ei tohi unarusse jääda,
kuna taristu, teenuste ja ühenduste osas oleme
suuresti riigist sõltuvad. See eeldab, et vallajuhid suudavad teha piisavalt kõva häält, et neid
ka Tallinnasse kuulda on. Ja et nende hääl on
piisavalt mõjukas, et seda kuulda võetakse.
Valga vallast võib saada parim paik elamiseks, kuid peame tegema tarku valikuid, et
muuta vald oma inimestele taas meeldivaks,
pakkuda heal tasemel teenuseid ning luua
konkurentsivõimeline omavalitsus. Vald saab
elanike rahulolu heaks palju ära teha - kui selleks on tahe, töörahu ja vastastikune usaldus.
Põim Kama, Valga Vallavalitsuse liige

Algab kaasava eelarve
rahvahääletus

Valga valla kaasava eelarve ideekorje toimus 24. mai-6. juuni 2021. Kaasava eelarve ideede
sõelumiskomisjon kogunes 9. juunil, et vaadata läbi kõik 21 laekunud ideed. Komisjoni
eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek vastab Valga valla kaasava eelarve menetlemise
korrale ning on realiseeritav.
Kaasava eelarve ettepanek on kas avalikes huvides rajatav objekt maksumusega 5000−25
000 eurot, mis peab olema igaühele enamiku ajast tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust, peale valmimist kasutusele võetav ning millest ei teki olulisi kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele või Valga vallas kultuuri, spordi ning kogukonna arengut
toetav üritus maksumusega 3000−25 000 eurot.
Hääletusele pääsenud 16 ideed (tähestiku järjekorras):
• Hargla avaliku mänguväljaku rajamine
• Korvpalliplats Lüllemäel
• Külaplatsi ja eakatele välitreenimisala rajamine Kaagjärvele
• Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks
• Nipernaadi skulptuuri ümberpaigutamine Valga keskväljakule
• Pedeli puhkeala välijõusaali arendus
• Puhke- ja grilliala rajamine Roosi tänava haljasalale
• Räni pargi madalseiklusrada
• Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus
• Sooru korvpalliväljaku rajamine ja jalgpalliväravate soetamine
• Tsirguliina ja Lüllemäe minirambid
• Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku rajamine
• Valga valla motiiv-konn
• Valga valla Sooru puhkeala ehk parim piknikuala
• Valgustusega purskkaev Pedeli jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda
• Väikelaste mänguväljak Valga Räni parki.
Rahvahääletus toimub 20.-30. juuli 2021. a VOLIS keskkonnas ennast identifitseerides.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab
hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt.
Kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada ka Valga Keskraamatukogus
ning Lüllemäe, Hargla, Kaagjärve, Koikküla, Tagula ja Õru raamatukogus nende lahtioleku
aegadel, kasutades selleks raamatukogu avalikku arvutit.
Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja
ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletuse tulemused avaldatakse
valla infokanalites.
Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru).
Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot.
Rahvahääletusele pääsenud ideedega saab tutvuda Valga valla kodulehel https://www.
valga.ee/kaasav-eelarve-2021
Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@
valga.ee).
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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Rebasemõisa festival meelitab
Karula kuplite vahele
Linalakk ehk Liina Tsimmer on
avara meele ja julgete mõtetega
noor inimene, kes eelmisel aastal
sai hakkama millegi täiesti erilisega.
Need, kes külastasid Rebasemõisa
festivali mullu, võtavad sihi
Karula metsade ja kuplite vahele
tõenäoliselt ka tänavu, juulikuu
viimasel päeval. Jah! Rebasemõisa
festival tuleb taas!
Kuidas tuli mõte, et hakata
sellises kõrvalises kohas festivali
korraldama?
Kolisin eelmisel kevadel peale viit aastat õpinguid ja eemalolekut tagasi oma sünnikoju. Ma
ei ole tegelikult üldse linnainimene ja minule
loomeinimesena on väga tähtis, et oleks just
täpselt nii vaba, avar ja rahulik, et looming
saaks puhkeda … Festivaliidee sündiski soovist, et rohkem inimesi Rebasemõisa ilust ja
rahust osa saaksid. Ja et saaksin anda kontserti
nii, et ei pea selleks kuhugi kaugele minema.
Oled alles 24? Mis on suuremateks
väljakutseteks festivali
korraldamisel?
Olen tõepoolest suhteliselt kindlalt noorim
festivalikorraldaja Eestis ja sarnast kogemust
on ainult eelmise aasta Linalakk ja Sõbrad
Oru Talus muusikapäeva korraldamisest.
Suurimaks väljakutseks on vastutus ja see, et
pean suutma kõike kontrolli all hoida, olles
samaaegselt ka esineja. Lisaks tuleb selle kõige
kõrval veel nii-öelda sädet üleval hoida. Suur
väljakutse on veel, kuidas töö ja puhkeaeg tasakaalus hoida, kui nii palju on vaja ära teha.
Veel üks asi - raha leidmine. Sponsoreid on
väga raske leida, kui midagi uut tahad teha,
ja projektidele uue tulijana toetust saada on
samuti väga raske. Mulje on, et toetataksegi
rohkem üritusi, mis juba toimivad ja tegelikult
enam nii väga abi ei vajagi.
Mis on osutunud oodatust kergemaks?
Mõned asjad lahenesid n-ö iseenesest - viskasin
lihtsalt mõtte õhku ja oligi lahendus olemas.
Kujutasin ette, et sellise sündmuse kokkupanemine on palju raskem. Tegelikult vaimselt ju
ongi, kuid kõik on mõtlemises kinni. Esimese
autoriplaadi „Elu ilu" esitluskontsert enda korraldataval festivalil toob samuti lisapingeid.
Kergem on kindlasti selles mõttes, et inimesed
minu ümber on vastutulelikud ja abivalmid.
Räägi oma autoriplaadist.
Olen oma esimese albumi väljaandmisest aastaid unistanud. Albumi, mida saaks ka füüsiliselt katsuda, et see oleks nagu päris asi ja
kus kõik lood oleks minu kirjutatud tekstide
ja viisiga. Album „Elu ilu" on inspireeritud
elust enesest – loodusest, inimestest ja muidugi armastusest. Lugude sõnumid on siirad,
toetavad ja edasiviivad. Albumiga on kaasas ka
väike raamatuke laulusõnade ja piltidega.
Album tuleb üsna päikeseline ja ootab juba
pikisilmi, et saaks millalgi juuli lõpus kuulajate
meeli hellitada. Oma suure unistuse elluviimiseks on mul olemas kõik peale raha - nagu
noortel ja vaestel muusikutel ikka. Raha kulub
lugude salvestamisele, albumi kujundamisele,
plaadi ja ümbriste tootmisele.

FESTIVALIST:
Rebasemõisa muusikafestival toob terveks
päevaks Vana-Võromaa äärealale Karula
rahvusparki kokku kõik muusikagurmaanid ning loodusenautlejad. Laiahaardelist
folgist reggaeni muusikaprogrammi saab
jälgida orus asuva kodutalu hoovile seatud
põhupakkidelt või lausa murul pikutades.
Oma toidu ja joogiga palutakse mitte tulla,
sest suurepärase muusika ja maaliliste
kuplite rüpes, Eesti ühes puhtaima loodusega piirkonnas hoolitsevad nii kohalikud
väike-ettevõtted kui ka tuntumad tegijad
selle eest, et külalistel oleks kõhud head ja
paremat täis.
Kogu päeva jooksul on avatud tasuta töötoad ning lasteala, kus viiakse juhendajate
pilgu all läbi loomingulisi ja seltskondlikke
tegevusi.
Parkimine ja RMK lõkkekohas asuv avar
telkimisala jäävad mõnesaja meetri
kaugusele festivalist.
Asukoht: Valgamaa Rebasemõisa küla Oru
talu. Google mapsis Rebasemõisa festival.
Väravad avatakse kel 13.00.

Kuidas üks noor naine endas üldse
sellise julguse leidis, et endale öelda:
„Ma võin küll, kui ma tahan.”?
Tahan luua ja jätta endast maha midagi ilusat.
Ja kui mitte praegu, millal siis veel? Me keegi ei
tea, mida toob homne päev, ja et olla õnnelik,
pean igal juhul muusikaga tegelema. Tunnistan, et festivalile mõeldes oli algne plaan tagasihoidlikum - oli lihtsalt soov anda ilma kodust
lahkumata üks kontsert. Järgmiseks mõtlesin,
et kui publik juba kohal, võiksid nad veel ja veel
rohkemast heast muusikast osa saada. Nii ta läks
… Ju ei sobi minu iseloomuga kokku selline „ei
julge-ei saa-ei taha".
Teed sa midagi teisiti eelmise
aastaga võrreldes?
Eks ma loodan, et ei põle läbi nagu eelmisel aastal. Korralduse osas olengi õppimas delegeerimist ja püüan iseendale aega võtta. Ja võrreldes
eelmise aastaga on ettevalmistusteks poole kuu
asemel pool aastat. Eelmisel aastal oli selline
mõeldud-tehtud asi ja tempo päris pöörane. Ja
kui eelmisel korral jäi mu enda esinemine teisejärguliseks, siis sel aastal nii ei juhtu.
Milline oli eelmise aasta kõige
väärtuslikum/valusam kogemus?
Kõige valusam oli näha ennast laval - täiesti
läbi, pigistades välja viimast, samas teades, et
see ei ole kaugeltki see, milleks suuteline olen.
Kõige kallim ja väärtuslikum kogemus oli näha
naeratusi ja tunda, et ma toon ja loon rõõmu –
üks eesmärke selles elus. Ja tegelikult on kogu
selle asja läbiviimine üks Suur Kogemus.

Linalakk teeb erilist festivali

Mille poolest sinu festival teistest
eristub?
Eriliseks teeb see koht siin – maalilised kuplid ja
Eesti puhtaim loodus. Ma ei usu, et ükski teine
festival nii erilises kohas – rahvuspargis - üldse
toimubki. Et suurepärast muusikat raamivad
vaated soisele kopramajandusele, inimesest
puutumata metsale ja veiste karjamaale, mille
asukatel on kombeks päikeseloojangu ajal taeva
taustal poseerimas käia. Festivalipaik asub ürgses jõeorus ja siin on meie maastiku tekkelugu
igal sammul silme ees. See on väga intiimne,
toimub minu enda kodutalu õuel ja on rahvuspargi reeglitest tulenevalt võrdlemisi piiratud
osavõtjate arvuga. Siin ei sega ükski võõras pilk
või mööduv auto meie päris oma pidu.
Festivali tulevikuplaanid?
Tahan hoida kvaliteetse muusika joont. Et jääks
hubasus. Et ei kujuneks massiliikumiseks. Et festival ise ennast kinni maksma hakkaks - et ma
ei jääks enam miinusesse - see oleks päris tore!
Sinu enda tulevikuplaanid?
Anda välja mitu head autoriplaati, teha koostööd suurepäraste muusikutega, reisida, elada
õnnelikult, mitte üle mõelda ega elu liiga tõsiselt võtta.
Kes on olnud sinu elus sinu
suurimaks inspiratsiooni allikaks?
Kui „kes", siis mina ise, kui üldse, siis loodus.
Sinu teekond muusika juurde?
Muusika on terve minu elu mind saatnud.
Olen käinud alates teisest eluaastasest lauluvõistlustel, hiljem tulid muusikakoolid, lõpetasin Elleri kooli. Oma sõnadele muusikat
kirjutasin juba kaheteistaastaselt. Olen lihtsalt
alati tahtnud muusikat teha. Praegu olen välja
andmas oma esimest autoriplaati „Elu ilu". See
plaat lihtsalt peab sündima!

ÕNNITLEME JUULIKUU EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
99. sünnipäeva tähistavad
Laine Reinsoo
Elsa Agate Grave
97. sünnipäeva tähistab
Niina Aalde
96. sünnipäeva tähistab
Vera Palaus
95. sünnipäeva tähistab
Uljana Jelizarova
90. sünnipäeva tähistavad
Meedi Randel
Vladimir Khripakov
Lilli Kljava
85. sünnipäeva tähistavad
Milvi Udras
Galina Babitš
Ljubov Kornejeva
Aino Kulman
Milvi Kangur
Aino Leht
Aita Pets
Jelena Tsoja
Aino Raam
Riina Bambus
Urve Kõiv
Viktor Neustroev
Helgi Viikna
80. sünnipäeva tähistavad
Ljubov Tubin
Olga Motõgina
Eduard Sumberg
Galina Vinogradova
Galina Puidet
Eha Gross
Anna Lipp
Elbe Ragun
Aasa Põder
Nina Vatkina
Maie Roos
Svetlana Dobrovolskaja
Vanda Kaur
Suured õnnesoovid ka juunikuus
80. sünnipäeva tähistanud
hällilastele, kes lehes ekslikult
märkimata jäid:
Juhan Sula
Mahtan Vill
Evi Nukk
Lilia Bosjanok
Helgi Rohtla
Gennadi Ivanov
Velda Mednis
Riita Mazaletskaja
Lüüdian Koolmeister
Svetlana Žurbenko
Olev Koslov
Elviira Härg
Vladimir Troitskiy
Eha Kotov
Maimu-Marie Granström
Südamlikud õnnesoovid kõigile
sünnipäevalastele!
Augustikuu juubilarid, kes mingil
põhjusel ei soovi äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda hiljemalt 1.
augustiks tel: 5307 4109 või e-kiri: lea.
margus@valga.ee

Millest sinu muusika räägib?
Loodusest, inimestest ja muidugi armastusest.
Usun, et muusika võib nii mõnedki päevad
päästa ja mustad hetked helgemaks muuta …
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Sotsiaalkindlustusameti Valga
teenindus kolib
Sotsiaalkindlustusameti Valga klienditeenindus on 6.–8. juulini suletud ja klientide vastuvõttu
nendel päeval ei toimu. Alates 9. juulist asub ameti Valga klienditeenindus ja kontor asenduspinnal
aadressil Aia 17. Seal ollakse kuni 2022. aasta lõpuni.
Asukohavahetusega klienditeeninduse lahtiolekuajad ei muutu. Valga klienditeenindus on avatud
E 8.30–18, T–N 8.30–16.30, R 8.30–13.
Küsimuste korral saab infot sotsiaalkindlustusameti infotelefoni 612 1360 või e-posti info@sotsiaalkindlustusamet.ee vahendusel.

Peaminister Kaja Kallas külastas Valga valda
Peaminister Kaja Kallas kohtus juuni lõpus
toimunud Kagu-Eesti visiidi käigus Valga vallajuhtide ja Kotuse koostöövõrgustiku liikmetega Lüllemäel ja Harglas. Seejärel toimus jalutuskäik koos vallaarhitekt Jiri Tinteraga Valga
keskväljakul ja Valga-Valka piiriüleses linnasüdames, kus saadi kokku Valka kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklisega.
Valga vallajuhid - vallavanem Monika
Rogenbaum, volikogu esimees Lauri Drubinš,
vallavalitsuse liige Põim Kama - võtsid peaminister Kallase vastu Kotuse piirkonnas Lüllemäe
külas, kus arutati piirkonna arenguvõimalusi ja
lahendamist ootavaid küsimusi. Järgnesid kohtumised Hargla küla kogukonnaköögis, kus
vallavanema kõrval andis põhjaliku ülevaate
Kotuse võrgustikust piirkonna koordinaator
Rasmus Onkel.

Hargla Kooli juures tutvustas direktor Juta
Kond kooli tegemisi, õpetaja Jandra Mölder
selgitas Hargla Kooli Gaia õppesuuna eripära,
kohalik puukujur Andres Rattasepp rääkis
ökoküla ja käsitöökoja tegemistest, edasise
vaba vestluse käigus puudutati kinnisvara
arendamise võimalusi Hargla ümbruses ja
mitmeid teisi teemasid.
Jalutuskäigul Valga keskväljakul ja Valga-Valka hiljuti valminud piiriüleses linnasüdames tutvustas vallaarhitekt Jiri Tintera
peaministrile Valga kesklinna kujunemise
ajalugu ja elukeskkonna taaselustamist Valga
linnas viimastel aastatel renoveeritud hoonete
näitel. Valka kihelkonnaduuma esimees Vents
Armands Krauklis andis omalt poolt ülevaate
kaksiklinna keskuse arendamise etappidest ja
edasistest eesmärkidest.

Eesti Kultuuri Koda, Eesti
Rahvakultuuri Keskus ja
Eesti Rahvamajade Ühing kutsuvad
REGIONAALSE KULTUURIKORRALDUSE SEMINARIDELE
kultuurijuhtidele ja -korraldajatele
6. augustil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
• 11.30-12.00 Kohv ja kogunemine
• 12.00-12.10 Avasõnad ja sissejuhatus
• 12.10-12.30 Rahvamaja kui kogukonna
arengu vedur (Egge Kulbok-Lattik, Eesti
Kultuuri Koja juhatuse liige, kultuurisotsioloog)
• 12.30-12.45 Haldusreformijärgne kultuurielu korraldus Viljandis ja Eestis (Kalle Vister,
Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor)

• 12.45-13.10 Haldusreformi mõjud ja uus
siht: keskpõrandale kokku (Ülle Juht, Eesti
Kultuuri Koja eestseisus, Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse direktor)
• 13.10-13.25 Rahvusvaheline koostöö kodukohta edendama – Loov Euroopa programmi võimalused (Kristiina Urb)
• 13.25-14.15 Keskpõrandale kokku: kultuurielu arendamise tööriistad – Rasmus Pedanik (Disainmõtlemise harjutus/ Loov Eesti)

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 Kultuuri- ja Huvialakeskuses 6.
augustil kell 19:00
Lavale astuvad kolm „südamesõbrannat”:
skandaalitar Anu Saagim, Eesti seksikaim
naine Brigitte Susanne Hunt ja aasta ema Liina
Pulges.
Piletid on müügil Ticketeris ja kohapeal. Eelmüügipilet 21€, tavapilet 25€.

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
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Valga kesklinna parklates kehtib
Natuke lastekaitsest, rohkem
lastekaitsetöötajast Maire Baumverkist parkimisaja piirang
Selle aasta lastekaitsepäeva künnisel kirjutas
Eesti Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last mainumbris liidu president Ene Tomberg: „Meie
tänu kuulub inimestele, kes märkavad kurvailmelist ja end varju hoidvat last, kes julgustavad
teda ja annavad ta elule jälle mõtte.“ Need sõnad
on öeldud üldistusena, kuid kirjeldavad väga
täpselt ka Maire Baumverki mõttemaailma ja
tegutsemislaadi. Kolleegide kirjeldustes hakkab
korduma, et Maire on südamega oma töö juures,
ta on täpne ja põhjalik. Spetsialistina, partnerina keerulises olukorras perele või ummikusse
jõudnud lapsele abi otsimisel on ta rahulik, sõbralik ja optimistlik. Mairega on hea koostööd
teha, ta panustab täie jõu ja pühendumisega ühisesse probleemile lahenduse otsimisse, rakendab
nii oma isiklikku elukogemust kui ka laialdasi
lastekaitsealaseid teadmisi.
Märtsikuu kolmandal teisipäeval tähistatakse iga-aastaselt rahvusvahelist sotsiaaltöö
päeva. Juba rea aastate vältel valib Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) koos partneritega sel
päeval välja valdkonna 15 eriala tublimad esindajad ja korraldab neile tunnustusürituse. Pandeemia tõttu lükkus käesoleval aastal Vanemuise
kontserdimajas toimunud pidu 15. juunile, kuid
üritus oli väga esinduslik ja emotsionaalne. 149
kandidaadi seas osales kaks Valga valla spetsialisti: aasta lastekaitsetöötaja kandidaadiks esitasid
kolleegid Maire Baumverki ja aasta sotsiaaltöötajaks sotsiaalpedagoog Maila Sarapi.
Loomulikult on sotsiaaltöös omajagu
tähtsaid positsioone: juhatajad, direktorid,
vanem- ja juhtivspetsialistid, ministrini välja.
Kuid sisulise töö mõttes on lastekaitsetöötaja
amet selle hierarhia tipp. Haridust, eluoskusi
ja moraalset käitumist eeldavad nõuded on
lastekaitse valdkonna töötajale kõrged. Need
on kõrgemad kui paljudes ametites rakendatav
JOKK skeem (juriidiliselt on kõik korrektne)!
Maire Baumverk alustas oma sotsiaaltööalast karjääri 2000. aastal koolipsühholoogina.
See oli aeg, mil koolides kasvas tugipersonali
hulk (psühholoogide kõrvale loodi koolisotsiaaltöötajate ametikohad) ja need täideti nii
erialase kui muu haridusega entusiastidega. Töö
kõrvalt hakkas Maire innukalt psühholoogiat
õppima, kuid aus on tunnistada, et tema kõrgkoolidiplom ootab tänaseni väljalunastamist.
Eks sellel, et psühholoogiametile lisandus 2007.
aastal 0,5 lastekaitsespetsialisti kohta Tõlliste
vallas, ole olnud õppimisele ka oma mõju. Diplomi puudumist kompenseerib osalemine varem
arvukatel psühholoogia-, hiljem lastekaitsealastel koolitustel ja 2020. aasta kevadel omandatud
kutse (sotsiaaltöötaja tase 6, lastekaitse).
Hiljem, aastatel 2007 – 2015, töökoormus
mõnevõrra muutus, kuid ametid jäid samaks:
osakoormusega koolipsühholoogi töö Tsirguliina koolis ja täiskoht vallas lastekaitsespetsialistina. Alates 2015. aastast on Maire täiskoormusega lastekaitsespetsialist alguses Tõlliste
ja seejärel Valga vallavalitsuses. Oma tööpiirkonnas (Tõlliste ja Õru kant) ta mitte ainult
ei tegele tänaste mureperede ja -lastega, vaid
hoiab ka silma peal oma eilsetel klientidel. Ja
koostöös partneritega (noorsoopolitsei, koolide
tugipersonali esindajad, tervishoiuspetsialistid
jm) pingutab selle nimel, et rõõmuta lapsepõlvega lapsi oleks Valgamaal vähem.
Kui varasematel aastatel on lastega seotud teemade käsitlemisel üsna palju juttu
olnud koolirõõmu puudumisest, koolistressist jms, siis 2020. ja 2021. aasta pandeemia tõi

Tähelepanelik sõidukijuht on ilmselt juba märganud, et osadele Valga kesklinna piirkonnas
paiknevatele parkimiskohtadele on kehtestatud parkimisaja piirang. Näiteks on Vabaduse
tänava teeäärsetes parkimiskohtades kehtestatud 15-minutiline ja Kesk tänava parkla Raekoja poolsel küljel asuvates parkimiskohtades
90-minutiline maksimaalne parkimisaeg.
Ajalise piiranguga alal parkimise puhul peab
kasutama parkimiskella või muud alternatiivset vahendit, mille abil on võimalik fikseerida
parkimise algusaeg ning mis peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.
Ajapiiranguga parkimistingimuste eesmärgiks on hoida Valga linna väheseid parkimiskohti kasutuses selliselt, et võimalikult paljud
inimesed saaksid kasutada parkimisvõimalust
kesklinnas. Paraku on eelnev aeg näidanud, et
kohad avalikes parklates täituvad juba varahommikuti ja on terve päeva hõivatud. Taoline käitumismuster ülalnimetatud parklates
on osaliselt jätkunud ka praegu, vaatamata

Maire Baumverk on üks neist, kes hoolib

koolistressi asemele kodustressi. Kodus võib
olla kitsas, kärarikas, õhustik on konfliktne.
Kuid selline pere on lastekaitsetöötaja „kuldklient“! Tavapere ja kodu muredest pandeemia
ajal on rohkem räägitud. Asendusperede mured
on jäänud üsna varju. Aasta 2020 oli Mairele,
tema kolleegidele lastekaitses ja asenduskodudes äärmiselt keeruline. Üheskoos oldi silmitsi
olukorraga, kus lastekamp lahkus asenduskodust, haaras oma seiklusesse teistes asendus- ja
turvakodudes elavaid lapsi ja seikles Eestimaad
mööda ringi. Selline olukord kestis mitmeid
kuid ja oli lastekaitse-, asenduskodu-, noorsoopolitsei jt töötajatele äärmiselt pingeline ja
stressitekitav. Maire kulutas tunde ja läbis sadu
kilomeetreid Eestimaa erinevatest politseijaoskondadest Valgamaa tuleviku kokkukorjamisele
ja oma turvalisse asenduskodusse tagasitoomisele. Mõnikord olid need kojusõidud väsinud
reisisellidega sõbralikud ja lootusrikkad, teinekord pingelised ja isegi ohtlikuvõitu ning
„mis te minuga ikka teete“ meeleolus lapsed
olid paraku varsti uuesti jooksus. Mure kestva
(näiliselt lausa lahendamatu) olukorra pärast
oli suur, kuid tänu lastekaitsetöötajate väsimatule optimismile ja erinevate koostööpartnerite
pingutustele asjad lahenesid. Need olid kokkusurutult kirjeldatuna 2020. aasta sündmused,
mis õhutaid kolleege tegema ESTA komisjonile
ettepanekut valida Maire Baumverk aasta lastekaitsetöötajaks. Auväärne komisjon tegi teise
valiku ja vastav parima lastekaitsetöötaja tiitel
läks Jõgeva valda, parim sotsiaaltöötaja abistab
Tartu linna elanikke. Kuid see ei ole grammi
võrragi muutnud meie hinnangut Mairele. Ta
on eesmärgikindel, töökas, toetav kolleeg ning
mis kõige tähtsam: ta päriselt hoolib ka väga
suurte käitumisprobleemidega lastest ja nende
vanematest, kellega ta tööd teeb.
Jaana Kala,
lastekaitse juhtivspetsialist

sellele, et uus parkimiskord seda ei võimaldaks.
Valga Vallavalitsusel on kavas lähiajal
kontrolli parkimise üle tõhustada. Esialgu on
plaanis olukorra parendamiseks teha järelevalve käigus täiendavat selgitustööd. Kui see
tulemust ei anna, tuleb selgitustöö asendada
väärteomenetlusega ning siis peavad patustajad juba kergendama oma kukrut. Tulenevalt
Liiklusseaduse § 193 lõikest 1 omab Valga Vallavalitsus õigust teostada valla territooriumil
liiklusjärelevalvet parkimise nõuete täitmise
üle. Sama seaduse § 262 punkti 2 põhjal võib
määrata liikluskorraldusvahendiga ettenähtud
parkimiskorra rikkumise eest kirjalikus hoiatusmenetluses 20 euro suuruse hoiatustrahvi.
Lõpetuseks peab rõhutama, et Valga Vallavalitsuse eesmärgiks ei ole siiski karistamine
ja trahvirahade kogumine, vaid soov, et kehtestatud parkimiskorrast kinni peetaks. Nõnda
näidatakse ka üles viisakust kaasliiklejate suhtes, kes samuti soovivad kesklinnas parkimise
võimalust kasutada.

Lüllemäe Rahvaõpistu tegutseb läbi
projektitoetuste
Lüllemäe Rahvaõpistu on 1995. aasta 1. detsembril loodud täiskasvanute vabaharidusliku
koolitusega tegelev mittetulundusühing, mille
juhtmõtteks on „Areng õppimise kaudu".
Kahekümne kuue aasta jooksul oleme lisaks
vabahariduslikule koolitusele keskendunud ka
kogukonna arendustegevustele, nii on Lüllemäe
Rahvaõpistu remontinud erinevate projektide
toel Lüllemäe Kultuurimaja ruumid, rajanud
külaplatsi koos kiige ja kõlakojaga ning seisnud
hea selle eest, et kultuurikollektiivid saaksid esinemisriided ja leiaksid väljundi osalemiseks nii
konkurssidel kui laulu- ja tantsupidudel.
Kogu meie tegevus on projektipõhine, seetõttu on iga toetus väga oluline. Oleme väga
tänulikud omavalitsusele võimaluse eest osaleda kogukonna arengu projektitoetuse taotlusvoorudes, kus meie tegevused on toetust
saanud.
Näiteks uuendasime eelmise aasta veebruaris toetuse abil kõlakoja põranda ja paigaldasime vihmaveesüsteemi. Mais ja augustis
viisme läbi kolm õpituba, mille raames valmisid dekoratsioonid, millega saame ilmestada

erinevaid sündmusi, lisaks korraldasime tervisliku toidu ja keraamika päevad ning õppisime novembrikuus akvarellimaali kunstnik
Jane Remmi juhendamisel.
Täname Valga valda ja julgustame ka teisi
MTÜ-sid osalema projektivoorudes, et seeläbi
ilmestada oma paikkonna ettevõtmisi.
Ene Kaas,
Lüllemäe kultuurimaja juhataja

VALGA
SUVELAAT
30.07.2021, kell 09.00-16.00
Valga linna keskväljakul.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.
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Jüri Kõre,
sotsiaaltöö teenistuse juhataja
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Taheva Valla Külade Selts
Kohaliku omaalgatuse programm
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Iigaste küla toimetab ärkamise faasis
Iidset Iigastet teatakse külas laiuvate maasikapõldude ja Kalda turismitalu tõttu, kuid Iigaste
on inimeste hinge pugenud ka südamlike jaaniõhtute ja legendaarse jooksusarjaga.
Kõrvetaval suvepäeval Iigaste külla põigates
õnnestus mul vestlusringis mõtteid vahetada
kogukonna eestvedajate Klaus Luikeri, Riina
Possuli, Vello Paidre ja Helina Lauliga. Klaus ja
Riina peavad Valgas puukäsitöö poodi, Helina
kasvatab lapsi ning Vello naudib pensionipõlve.
Kõiki neid teotahtelisi inimesi ühendab kodukülast hoolimine ning harjumus küla heaks oma
käte ja ideedega ikka ja jälle midagi ära teha.
Kõige tähtsamad Iigastes on
inimesed
Täielik üksmeel valitseb selles osas, et kõige
olulisemad on Iigastes inimesed. Neid on küll
aegade tagusega võrreldes vähemaks jäänud,
aga viimastel aastatel on uusi elanikke ka
lisandunud. Suveelanikud korrastavad talukohti ning lootust on, et küllap nad millalgi
jäävad päris paikseks. Iigaste kogukond peab
end kokkuhoidvaks, läbikäimine on sõbralik.
Huumoriga lisab Iigaste rahvas, et eks nad
väikse kiiksuga olevat, aga ega muidu maal
hästi hakkama saagi.
Inimeste ühtehoidmist ja üksteise suhtes
osutatavat abivalmidust illustreeritakse juturingis muuhulgas külas elava, kuid kaugemal
töötava proviisori Lembe Raua näitega, kes
kohati puuduva tohtri rolli täidab ning oma
küla inimestele vajalikud ravimid olenemata
kellaajast kätte toimetab.
Maaelu idülli järele igatsejatel on põhjust Iigastele mõeldes siiski rõõmustada ja
kiirustada, sest nii mõnigi talu külas on hetkel
müügis ning uued peremehed kogukonda väga
oodatud.

panevad endasse kergesti armuma. Külas ei ole
kultuurimaja ega kultuuritöötajat, mis aga jaaniõhtul kuidagi välja ei paista. Ürituse õnnestumisse panustavad paljud, toetajate rivi kuulutustel on muljetavaldavalt pikk. Polegi siis midagi
imestada, et kõik on ladusalt korraldatud ja
kohalviibijad silmnähtavalt rahul ning rõõmsad.

Vasakult: Klaus Luiker, Riina Possul, Helina Laul ja Vello Paidre vaatavad tulevikku ambitsioonikalt

Rikka pärandiga küla
Praegu muuseumiks kohandatud hoones on
tegutsenud nii kool kui kauplus, viimased
paarkümmend aastat on majja aga vanu esemeid kogutud.Inimesed on piirkonna ajaloo
talletanud kõikvõimalike asjade ja mälestuste
kaudu, vanu fotosid on muuseumis ilmselt
tuhandeid. Esimene eksponaat, mis aastakümneid tagasi muuseumisse jõudis, oli kummut.
Viimati on muuseumi hing Vello Paidre aga
mäluasutusele naaberkülast Vilaskist kangasteljed kohale toonud. Külas teatakse hästi, et
Vello terav silm jääb peale kõigele väärtuslikule, mis muuseumis eksponeerimiseks koha
võiks leida. Asju on hoones küll juba nii palju,
et ruumipuudus on tegelikult tõsine. Muuseas,
muuseumis olevat aga lausa üks ese, mille otstarbest on kohaloouurijad püüdnud küll aru

saada, aga siiani pole keegi vastust teadnud.
Küla suuremad üritused on ajaproovile vastu
pidanud. 1987. aastast korraldatakse Iigaste
jooksu ja nõnda toimub see ka tänavu. Jooks ise
on olemuselt siiski muutunud, sest järjest enam
leiavad rajale tee professionaalsed võistlejad, kellele iga sekundimurdosa tähtis on. Ka spordiürituse korraldus on liikunud professionaalidele. N-ö rahvajooksu tasemele on jäänud lastejooksud. Spordisõprade seas oodatud Iigaste
jooksu kutsus omal ajal ellu spordiaktivist
Kuuno Rätsepp, kelle medalid muuseumitoas
huvilistele uudistamiseks kenasti välja on pandud. Kuunot oodatakse aukülalisena loomulikult ka tänavu toimuvale jooksule.
Ka jaanikud toovad praegugi väga palju rahvast Iigastesse. Rahvapärane programm, hommikuni kõlav elav muusika ning nõiduslik jaanilõke

Tulevikuplaanid on ambitsioonikad
Suuremad projektid on ellu viidud mitmed
aastad tagasi, vahepeal on olnud veidi vaiksem
periood. Nüüd on ajad muutumas. Praegu on
vestlusringis osalejatel parasjagu käsil mittetulundusühingu loomine. Külas on olemas ka
2007. aastal asutatud seltsing, aga sellest jääb
suurte plaanide teostamisel väheseks. Plaane aga
külarahval on ning raha nende teostamiseks on
vaja. Esmalt tuleb otsast remontima hakata seda
sama muuseumimaja, et väärt eksponaadid turvaliselt hoitud oleksid ning külal kooskäimiskoht säiliks. Töö on kindlasti väga mahukas
ning eeldab aastatepikkust panustamist. Teiseks
tahetakse traditsioonilistele ühisettevõtmistele
lisa luua. Näiteks plaanitakse rahvakalendritähtpäevade tähendust meelde tuletada ja juba
lähitulevikus, mardipäeval, mõtleb külarahvas
vanade kommete kohaselt ühiselt marti joosta.
Ka jõule soovitakse ühiselt tähistada. Kaasamist
tehakse Iigastes sellisel viisil, et eestvedajad käivad majast majja rääkimas ning vajadusel abi
otsimas – äraütlemisi polevat veel ette tulnud,
seevastu on ridamisi häid näiteid esitada, kes
kuidas õla alla on pannud. Igal juhul on külal
suur potentsiaal saavutada oma plaanides edu,
sest vajalik entusiasm ning koostöö on tugeva
vundamendina juba olemas.
Monika Rogenbaum,
Valga vallavanem

Detailplaneeringute algatamise teated
Uudista ka e-poes: pood.magaziin.ee
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Valga Vallavalitsuse 14.06.2021. a korraldusega nr 239 algatati Valga linna Kungla tn 37
krundi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on kavandada Vaksali
asumisse Kungla tn 37 maaüksusele kaasaegne
kaubandus- ja teenindushoonete kompleks, mis
täiendab linna kaubanduskeskuste võrgustikku
ja tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti.
Eelkõige täieneb piirkonna elanikele teenuste
kättesaadavus elukoha lähedal ning muutub
atraktiivsemaks Pika tänava kui põhitänava
kontaktala. Planeeringuala suurus on 1,6 ha.
Planeeringuala asub Valga linna Vaksali asumis Pika, Kungla ja Peetri tänavate vahelisel alal. Planeeringuala hulka on arvatud ka
Kungla tn 37 maaüksusega piirnevate tänavate osad, et tagada planeeringuga Kungla tn
37 krundi ühendamine avalikult kasutatavate
tänavatega ning kavandada kõigi ühiskonnaliikmete loogiline ja turvaline liikumine planeeringualale.
Algatatud detailplaneeringule on koostatud
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu kohaselt ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu keskkonnatingimustega
arvestamine on võimalik planeerimisseaduse
§ 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Eelhinnangu tulemusena on jõutud järeldusele, et keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei ole vajalik algatada.

Detailplaneeringu algataja, kehtestaja ja
koostamise korraldaja on Valga Vallavalitsus
(Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa). Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga
valla veebilehel (https://www.valga.ee/238).
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Valga Vallavalitsus korraldab ajavahemikul
12.07-25.07.2021 Valga linna Võru tn 78a ja
Võru tn 78b krundi detailplaneeringu avaliku
väljapaneku. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda Valga Keskraamatukogus, Valga keskväljaku stendil ja Valga valla
veebilehel (https://www.valga.ee/238). Lisaks
on tagatud Valga Vallavalitsuses juurdepääs
kõigile planeeringuga seotud materjalidele ja
informatsioonile.
Detailplaneeringute menetluse käigus on
igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja
selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.
Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203
Valgamaa.
Lenna Hingla,
lenna.hingla@valga.ee, 5860 1234
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Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 8. juunist kuni 6.
juulini 2021 k.a kaks erakorralist
istungit. Tähtsamad otsused olid:
Võõrandada Valga Vallavalitsuse hallatavatele
asutustele munitsipaalmetsast otsustuskorras
tasuta lõhutud küttepuid:
• Valga Avatud Noortekeskusele maatükilt
Väike-Stoke, mahuga 60rm;
• Õru Lasteaed-Algkoolile maatükkidelt
Väike-Stoke ja Siidre, mahuga 50rm.
• Rahastada kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlused kogusummas 10 161
eurot järgmiselt:
• Lüllemäe Rahvaõpistu - Karula Kihelkonnapäevad: 1 600 eurot;
• mittetulundusühing Sõsarad - Abruka
Etnomöll: 700 eurot;
• Rahvatantsuselts Sikutajad - Sikutajate
rühma naistele puuduolevate esinemisrõivaste hankimine: 845 eurot;
• mittetulundusühing Kungla - Dreambandi
kahe loo salvestamine: 450 eurot;
• mittetulundusühing Kungla - muusikali
„Rapuntsel" lavastamine: 1 600 eurot;
• mittetulundusühing Joude - Tsirgufest
2021: 2 366 eurot;
• segakoor Rõõm - Transpordikulu Vaba
Rahva Laul Rakveres: 400 eurot;
• Tramburai ja Bamba MTÜ - Roosiaiapidu koos
Anne Veskiga Kaagjärve mõisas: 2 200 eurot.
Eraldada reservfondist Hargla Maakultuurimajale 3 000 eurot soojuspumba ostmiseks ja
paigaldamiseks.
Kinnitada oksjonikeskkonnas toimunud avaliku enampakkumise tulemused: võõrandada
korteriomand Kesk tn 14-21 ja korteriomand
Maleva tn 1-23 Marima Properties OÜ-le.
Võtta vastu Valga linna Võru tn 78a ja Võru

tn 78b krundi detailplaneering ja suunata
avalikule väljapanekule; määrata avaliku
väljapaneku ajaks 12. juuli – 25. juuli 2021. a
ning kohaks Valga Keskraamatukogu, Valga
keskväljaku stendid ja Valga valla koduleht.
Algatada Valga linna Kungla tn 37 kruntide
detailplaneeringu koostamine eesmärgiga
kavandada Valga linna Vaksali asumisse
Kungla tn 37 maaüksusele kaasaegne kaubandus- ja teenindushoonete kompleks, mis täiendab linna kaubanduskeskuste võrgustikku ja
tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti.
Mitte algatada Valga linna Kungla tn 37
krundi detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilist hindamist.
Tunnistada nõuetele vastavaks 16 kaasava
eelarve ettepanekut 21st ja suunata need edasi
rahvahääletusele:
Ra hu ldada ja ti ng imusli k u lt ra hu ldada hajaasustuse programmi tähtajaga 1.
aprill 2021. a esitatud 23 taotlust ja jätta rahuldamata 38 taotlust.
Rahuldada kogukonna arengu projektitoetuse
taotlused:
• MTÜ Epre Arendus: puhkeala korrastamine
jaanipäevaks - 1 000 eurot;
• EELK Valga Peetri-Luke kogudus: valvesüsteemi paigaldus Valga pastoraati - 1 000 eurot;
• Taheva Valla Külade Selts: Kotuse piirkonna
ürituskorralduse arendamine - 628,50 eurot;
• seltsing Tsirguliina elu- ja töökeskkonna
heaks: võrkpall Tõlliste piirkonda - 998,52 eurot.
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest toetuse määramine: Laekus 15
taotlust. Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustas vallavalitsus rahuldada 7
taotlust, väljamakstav toetussumma kokku
on 66 492 eurot, millest 50% moodustab riigipoolne toetus ja 50% Valga valla eelarvest eraldatav toetus, keskmine toetussumma taotleja
kohta on 9 498,86 eurot.

Vallavolikogu veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline
istung toimus 21. juunil 2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning Zoom keskkonnas. Osales 26 saadikut, istungi päevakord kinnitati ühehäälselt.
Sõna sai volinik Siiri Reiljan, kes teatas, et
lahkus 20.06 Keskerakonna fraktsioonist.
Volikogu liige Tõnu Reinup teatas Eesti
Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni
loomisest koosseisus: T. Reinup, S. Reiljan, A. Tiisler. Volikogu liige Ester Karuse
edastas kirjalikult arupärimised volikogu
esimees L. Drubinšile, vallavanem M. Rogenbaumile ja asevallavanem M. Tuubelile.
Volikogu liige Igor Jallai esitas arupärimise
asevallavanem Enno Kasele. Volikogu aseesimees Allain Karuse esitas arupärimise
vallavalitsuse liikmele Põim Kamale.
Volikogu istungil otsustati:
Kinnitada:
• Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne;
• Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve
kogumahus 916 003 eurot, pärast 2021.
aasta II lisaeelarve vastuvõtmist kujuneb
Valga valla 2021. aasta eelarve kogumahuks 26 235 229 eurot.
Kehtestada:
• huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
korra määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel;
• noorte omaalgatuslike projektide toetamise korra määrus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22
lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse
§ 8 punktide 2 ja 3 alusel.
Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada

riigihange „Lüllemäe Põhikooli lasteaia
moodulruumide kasutusrent».
Anda alates 1. jaanuarist 2022. a sihtasutusele Valgamaa Arenguagentuur täitmiseks
Valga maakonna kohaliku omavalitsuse
üksuste ühised ülesanded:
• Valga maakonna arengu kavandamine ja
selle elluviimise suunamine;
• Valga maakonna rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevuste korraldamine;
• Valga maakonna kultuurikorralduse
valdkonna tegevuste korraldamine.
Valida:
• Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
esimeheks Teresa Sale ja aseesimeheks Ester Karuse;
• Valga Vallavolikogu rahanduskomisjoni
esimeheks Viktor Mägi ja aseesimeheks Valentina Melehhova.
Teha muudatused vallavolikogu
komisjonides:
• sotsiaalkomisjoni koosseisus järgmiselt:
kinnitada komisjoni liikmeks Jelena
Jallai ja Marek Käis;
• rahanduskomisjoni koosseisus järgmiselt: arvata komisjoni koosseisust
välja Meeli Tuubel ja Enno Kase; kinnitada komisjoni liikmeks Ester Peterson ja Olev Kaasik.
Kohustada Valga Vallavalitsust algatama
Tähe tn 31 a hoone lammutustegevust ja
otsustada edasised kokkulepitud tegevused
koos tähtaegadega.
Määrata Valga Vallavolikogu II koosseisu
liikmete arvuks 25.
Mo o du st a d a Va l g a Va l l avol i k o g u
va li mistek s ü k s 25ma ndaad i line
valimisringkond nr 1, mis hõlmab kogu
Valga valla haldusterritooriumi.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.
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