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ja omane teha head
Valga linna 437. sünnipäeva pidulikul kontserdil Valga Jaani kirikus andsid vallavolikogu esimees Lauri Drubinš ja vallavanem
Monika Rogenbaum Valga linna aukodanikuks nimetatud Aina Päärole üle raemedali
koos aukodaniku tiitliga. Tänavune aukodanik valiti kuue kandidaati seast.
Aina Pääro oli Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi sekretär alates seltsi taasloomisest
kuni 2021. aasta maikuuni. Selle aja jooksul
korraldas ta arvukalt terviseedenduslikke
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Pidulikul kontserdi esinesid Valga Muusikakooli noored muusikud ja õpetajad:
José Antonio Page Ramirez, segaansambel
Spiréa, Miia Reinumägi, Loora Reinumägi,
Oliver Lehes, Evald Raidma, Valdis Drulle,
Piret Tiirak ja Lenel Rand.
Aukodaniku tiitli andmise otsustab
Valga Vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna
raemedal, rahaline preemia ning aukodanik
kantakse Valga linna auraamatusse.
Valga linna aukodaniku tiitli on varem
pälvinud 16 Valgaga seotud tegusat inimest:
Aime Lõhmus, Peep Audova, Linda Markus,
Vikki Pennonen, Juhan-Ivan Manninen,
Laine-Helga Mänd, Uno Heinla, Ülo Mere,
Meelis Kivi, Aasa Põder, Sirje Päss, Galina
Babitš, Ragnar Kond, Erika Kaša, Lenel
Rand ja Raimond Luts.
2021. aasta Valga linna aukodanikku
Aina Päärot on varem autasustatud Punase
Risti V klassi teenetemärgi (2017), Valga
maavanema tänukirja (2017) ja Valgamaa
aasta terviseedendaja tiitliga (2016), samuti
pälvis ta 2019. aastal ühe Valgamaa teenetemärkidest.
Valga Muusikakooli õpilased
Miia ja Loora Reinumägi

Foto: Vabaduse tn/R. Aunapu

hoonete potentsiaali. Tänava lai sõidutee on
küll mugav kiireks läbisõiduks, kuid ei kutsu
peatuma ja sealseid ärisid külastama. Napib
ka parkimiskohti. Suured kiirused tekitavad
tolmu ja müra, mille tõttu inimesed on hakanud vältima jalgsi Vabaduse tänaval käimist.
Tänaval puudub ka varju ja rohelust pakkuv
haljastus, mis linnakeskkonna meeldivamaks
ja tervislikumaks muudaks. Praeguses tänavaruumis on äridel keeruline ennast nähtavaks
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davad, toetaks ka tänaval asuvate äride ja asutuste püsimajäämist.
Vabaduse tänava uut visiooni otsime
URBACT võrgustiku projekti Space4People
abil. URBACT võrgustik võimaldab meil
saada teadmisi ja kogemusi Euroopa linnadelt, kus sarnaseid linnaruumilisi muutusi
on juba mõnda aega ellu viidud. Konkreetne
„Space4People“ projekt on Saksamaa Bielefeldi linna juhtimisel ellu kutsutud eesmärgiga luua strateegia linnade avaliku ruumi
kvaliteedi tõstmiseks ja kasutajakogemuse
parendamiseks, mis meie eesmärgile hästi
sobib. Projektis osaleb üheksa omavalitsust
erinevatest Euroopa piirkondadest: Bielefeld (Saksamaa), Serres (Kreeka), Panevėžys
(Leedu), Arad (Rumeenia), Guía de Isora
(Hispaania), Turu (Soome), Saint-Germainen-Laye (Prantsusmaa), Badalona (Hispaania), Nazaré (Portugal) ning meie.
Valga Vallavalitsuses on loodud meeskond
projekti “Space4People” juhtimiseks, kuhu
kuuluvad vallaarhitekt Jiri Tintera, planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla ning

välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.
Lisaks sellele on kokku kutsutud projekti
kohalik töörühm, kuhu kuuluvad erinevate
huvigruppide esindajad.
Et Vabaduse tänav oleks tulevikus kasutajasõbralik, soovime me muutusi ellu viia koos
teiega, head elanikud, ja teie – tänava kasutajate – ootuste ning vajaduste järgi. Käesolev
vallalehe vahel leiate küsimustiku, mille abil
uurime, kuidas praegune tänav toimib teie
vaatenurgast. Mis on säilitamist väärt ja mida
tuleb parandada? Täidetud leht on võimalik
tuua hiljemalt 30. maiks vallamaja, Valga
Keskraamatukogu või Valga Priimetsa Kooli
postkasti. Samuti saab lehe ära anda Valga
valla teeninduskeskustesse ja keskuste raamatukogudesse. Küsimustikule saab vastata
ka Valga valla kodulehel: www.valga.ee.
Loome koos Vabaduse tänavale uue tulevikuvisiooni!

Projekti Space4People meeskond

Rõõmuküllaselt ja
ohutult suvele vastu
Kauaoodatud suvi on käes ja me saame
päikeselisi päevi nautida - oma aias, Eestimaa looduses või kohvikute suveterrassidel. Saabunud suvesoe tähistab ka pika ja
pimeda talve ning piiranguid täis kevade
möödumist. Lapsed on saanud kooli tagasi
pöörduda õppeaasta lõpetamiseks, juuni
alguses võeti maha maski kandmise ja rangema distantsihoidmise kohustus. Endiselt
tuleks aga siseruumides kokkusaamistel
silmas pidada hajutatust.
Va lga va ld s at t u s ma i a lg u se s
COVIDisse nakatumise tõusu ohvriks,
olles näitajate poolest paari nädala vältel
lausa omavalitsuste esikolmikus. Paistsime
silma ennekõike seetõttu, et mujal Eestis
toimus selles osas tubli langus. Nakatumiskolded tekkisid töökollektiivides ja tervishoiuasutuses, kust viirus levis juba peredesse.
Koolid käitusid väga operatiivselt ja vastutustundlikult, jättes haigestumisjuhtude ilmnemisel lapsi klasside kaupa distantsõppele. Koolide laussulgemist ja taas distantsõppele
saatmist ei toetanud ei Terviseamet ega ka vallavalitsus – kaalukausil oli siiski vajadus
toetada lapsi pika distantsõppe järel, võimaldades neile eksamite eel kontaktõpet ning nii
vajalikku vahetut suhtlemist koolikaaslastega. Vallavalitsuses reageerisime kiirelt tõusnud
nakatumisnäitajatele, andsime avalikkusele infot, tuletasime reeglite täitmise vajalikkust
meelde, jätsime ära suuremaid kogunemisi. Juuni alguseks langetas Terviseamet Valga valla
suhtes ohuhinnangut, kuna uute nakatumisjuhtude arv oli piisavalt langenud.
Enda ja teiste kaitseks on kõige tõhusam viis vaktsineerimine, mis peaks olema kodulähedane ja mugav. Otsisime koos Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassaga Valgale täiendavaid
võimalusi vaktsineerimiseks ning oleme seda infot pidevalt üldsusega jaganud.
Nii juunis kui juulis on võimalik Valgas vaktsineerida mõlema vaktsiinitüübiga (mRNA
ja adenoviirusel), kirja tuleb panna end digiregistratuuris või registreerida riigiinfo telefonil 1247. Palun kõigil seni vaktsineerimata inimestel teha ära otsus vaktsineerimiseks.
COVIDi läbipõdenutele annavad tekkinud antikehad hetke teadusuuringute põhjal kaitse
kuueks kuuks, seetõttu tuleks ka eelmisel aastal haigestunutel mõelda vaktsineerimisele.
Vaktsineerimine annab kaitse nakatumise ja haiguse raskete tagajärgede eest.
Hariduse vallast on põhjust edastada rõõmsamaid teateid. Kui me tavaliselt kuuleme
elanike ja laste arvu vähenemisest tingitud koolide sulgemisest, siis selles osas pakub üks
piirkond küll toreda uudise - mudilaste rohkus sunnib Lüllemäel avama uue lasteaiarühma.
Selle tarbeks paigutatakse lasteaia juurde konteinerehitis. Lammutatakse kohalikele ammu
mureks olnud laste mänguväljakul asuv lagunenud abihoone ja lähedalolev kuur.
Ka teiste õppeasutuste õppekeskkonna tingimusi saame peagi parendada: kaugõppegümnaasiumile otsitakse võimalus jätkata õppetegevust kutseõppekeskuse ruumides
ja Priimetsa koolile võimla ehitamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium eraldanud
800 000 eurot toetust. Priimetsa kooli kaasaegset õpikeskkonda ja keelekümblust suunab
maikuu lõpust noor visioonikas juht Yulia Kopõtnik, samuti alustas sihtasutuses Taheva
Sanatoorium uus juht Ülla Kimmel.
Tunneme siis üheskoos rõõmu alanud suvest, vähenenud piirangutest, kaitseme oma
pisemaid ja hoiame oma eakaid lähedasi.
Meeli Tuubel, asevallavanem

Jaanipeod Valga vallas
• 19. juunil kell 20 Õru puhkealal jaanituli ansambliga PS TROIKA.
• 21. juunil kell 17 Hargla Maakultuurimaja juures külaplatsil jaaniõhtu. Tegevused lastele
(batuut, ponisõit, võistlused, meisterdamise töötuba), kontsert, jaanilõke, tantsumuusika
ansamblilt POLERO.
• 21. juunil kell 19 Vanasõidukite Suursõit ja jaaniõhtu Jaanikese Motokeskuses. Kell 19-20
Vanasõidukite Suursõit marsruudil Võru tn – Vabaduse - Pärna pst - Tartu mnt- Viljandi mnt Jaanikese kompleksi parkla, kus toimub vanasõidukite näitus. Kell 21 Jaanikese Motokeskuses
jaaniõhtu koos Rahvabänd 2017 tiitli võitnud ansambliga Sinu Naine.
• 22. juunil kell 19 Lüllemäe Kultuurimaja tagusel külaplatsil Karula folklooripäev. Esinevad
rahvakultuurikollektiivid Lätist, Valgast, Elvast, Lüllemäelt. Õpitoad. Jaaniõhtu ansambliga
ESTLAGER.
• 23. juunil Sooru järve ääres Sooru Suvesumm. Kell 18 laste- ja perevõistlused. Kell 21 jaanisimman ansambliga PIIRI PEAL.
• 25. juunil kell 17.00 Iigaste küla kiigeplatsil Iigaste jaanituli. Kell 18.00 tradistsioonilised jaanimängud. Kell 23.00 ilutulestik. DJ Tarmo Treumuth, õhtut juhib Margus Abel.

Paju mõisahoone aastatel 2013 (alumsel pildil) 2021 (ülemisel pildil) .

Valga vald taastab
liikmeõiguse sisulise
teostamise Paju
Pansionaatides
MTÜ Paju Pansionaadid liikmete üldkoosolekul osales esimest korda peale Valga
valla moodustamist liikmeõiguse teostajana
omavalitsuse esindaja, asevallavanem Meeli
Tuubel. Tuubeli sõnul kavatseb Valga vald
edaspidi ühingu tegevuses aktiivsemalt kaasa
rääkida.
Asevallavanem Meeli Tuubeli sõnul tuleb
Valga vallal sisulisemalt hakata teostama oma
liikmeõigusi Paju Pansionaatides. „Arvestades
Paju kui hoolekandeasutuse tähtsust Valga
valla jaoks, peame Paju Pansionaatide arendamisest aktiivselt osa võtma,“ ütles Tuubel,
lisades, et mittetulundusühingu liikmeid tuleb
muuhulgas tunnustada Paju hoolekandeasutuse arendamise eest. „MTÜ liikmed on oma
tööalase panuse ning välisfondide ja Euroopa
Liidu vahendite abiga hoone endise väärtuse
tõstnud tasemele, nagu me seda täna näha
saame. Ei Tõlliste ega Valga vald ei ole seetõttu
pidanud Paju Pansionaate investeeringutega
toetama.“
Tuubeli sõnul kavatseb Valga vald edaspidi
ühingu tegevuses aktiivsemalt kaasa rääkida,
analüüsides muuhulgas tõsiselt põhjuseid,
miks omavalitsus on siiani oma liikmeõigused MTÜs Paju Pansionaadid teostamata
jätnud. „Meedias on hiljaaegu räägitud, nagu
võimaldaks 2020. aasta 20. mail vastuvõetud MTÜ Paju Pansionaadid põhikiri neljal
ühingu eraisikust liikmel ühingu likvideerimisel omastada hoolekandeasutuse vara.
Ühingu liikmetel, sealhulgas Valga vallal, ei
ole mingisugust soovi riigi hoolekandeteenuste jaoks väga vajalikku asutust sulgeda,“
kinnitas Tuubel.
Paju mõisas paiknev hooldekodu on tegutsenud juba enam kui 50 aastat, hooldekodu
sünniks peetakse invaliidide kodu avamist
1960. aastal saja kümnele hoolealusele.
Aprillist 1992 kuulus Paju hooldekodu Tõlliste valla munitsipaalhaldusse. Alates 1997.
aastast osutatakse asutuses põhiliselt erihooldekandeteenust (psüühiliste erivajadustega
inimestele).
1998. aastal andis endine Tõlliste vald
tugevalt amortiseerunud Paju mõisa hoone
hallata valla ja eraisiku moodustatud mittetulundusühingule. 2004. aastal kasutab hoolekandeasutus juba nime Paju Pansionaadid
ning Paju kunagises mõisahoones pakutakse
hoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele ja vanuritele. Pakutav ööpäevaringne hooldusteenus abistab inimest
igapäevaelu toimingute sooritamisel ööpäe-

varingselt ja aitab säilitada tema elukvaliteeti
võimalikult heal tasemel.
Hetkel on hoolekandeasutuses 95 klienti
ja 52 töötajat. Hoolekandeasutust haldava
mittetulundusühingu viiest liikmest neli on
aastaid Paju arengusse panustanud eraisikud,
viiendaks liikmeks MTÜs Paju Pansionaadid
on tulenevalt omavalitsuste liitumisest Tõlliste valla õigusjärglasena Valga vald.

ÕNNITLEME JUUNIKUU EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
99. sünnipäeva tähistavad
Hilda Kuld
Anna Vladimerova
96. sünnipäeva tähistab
Leonida Nagel
95. sünnipäeva tähistab
Antonina Eunapu
90.sünnipäeva tähistavad
Astra-Elvira Jõesaar
Elfrieda Koorits
85. sünnipäeva tähistavad
Olga Leimann
Helje Sarapuu
Enno Sommer
Lembit Urm
Laine Horn
Milvi Tuvikene
Juha Reima
80. sünnipäeva tähistab
Toivo Reinup
Südamlikud õnnesoovid!
Juulikuu juubilarid, kes mingil põhjusel ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda hiljemalt
1. juuliks tel: 5307 4109 või e-kiri: lea.margus@valga.ee
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Valga ekstreemspordihall on teiseks
koduks sajakonnale noorele
Palaval pühapäeva õhtul käib Valga ekstreemspordihalli ruumides vilgas tegevus: ratastel
poisid kihutavad sisehalli rampidel meeletu
tempoga ringi ning võõral ennast segada ei
lase. See on ka mõistetav, kuna pikaaegsed
koroonapiirangud on noori kuude kaupa kammitsates hoidnud, mistõttu paistavad nad nüüd
võtvat maksimumi nii rattast kui koosolemisest. Kõrvaltvaatajal käib pea ammu ringi, kuid
sõitjad ise ei tee lae all tiirutamiseks järgmist
hoogu üles võttes teist nägugi.
Praegune kaarhall Võru tänava piirkonnas
ei ole ekstreemspordihuvilistele esimene omataoline paik Valgas. Küll ollakse õnnelikud, et
see mõni aasta tagasi kutseõppekeskuselt vallale üle antud ruum harrastajatele avatud on.
Tingimusi peavad kasutajad üldjoontes heaks:
on soe ja valge, trikitamisvõimalused on omanäolised ning pakuvad pinget.
Valga poiss Mikk-Martin Jaansalu (14) on
ekstreemspordiga tegelenud üle nelja aasta
ning teda hallis trikitamas vaadates võib julgelt väita, et tegemist on ühe Valga skatehalli
talendiga. Noormees on üks nendest, kes
vana halli tingimusi hästi mäletab ja seetõttu
Võru tänava piirkonnas asuvat halli kõrgelt
hinnata mõistab: pole tolmu ja ruum on soe,
sõita saab särgiväel. Ekstreemsport on noormehe südames niivõrd kõvasti, et ta ei pea
paljuks linna teisest otsast kolm-neli korda
nädalas bussiga kohale tulla. Seda teevad ka

Ekstreemhall/Kenter Kalbri

tema paarkümmend sõpra. Trikiratas kuulub
Mikk-Martinile endale ning selle soetamiseks pani ta mängu kogu sünnipäevaks saadud raha.
Ekstreemspordikeskuse rajamiseks kulus
omal ajal 1000 ruutmeetrit vineeri, 2,5 kilomeetrit prusse ja 25 000 kruvi. Puidust sisustus on ka põhjus, miks praegusel ajal valmistab
kasutajatele kõige enam muret lekkiv katus.
Mädaneval vineeril mõistagi rula või trikirattaga sõita pole võimalik. Sajuga on hallis

Sotsiaaltöötajad said
tõhusa abivahendi trepironija
Aprillis eraldas Valga Vallavalitsus reservfondist raha, et soetada sotsiaaltöö teenistusele
vägagi vajalik seade – trepironija. Kasutama
hakatakse seda peamiselt liikumisraskustega
inimeste abistamisel.
Trepironija on korrusmajades elavate,
kodusel hooldusel olevate liikumisraskustega
inimeste jaoks mõeldud ohutu ja mugav abivahend ning nüüdsest peaks olema tunduvalt
kergem abivajajaid väljaspool kodu osutatavatele teenustele toimetada.
Seade töötab akutoitel ning selle käsitsemine on suhteliselt lihtne: seadmele kinnitatakse ratastool ning treppidest üles-alla
liikumise protsessi kontrollib üks inimene.
Liikumine ei ole kiire, ent on turvaline. Antud
mudel kannab kuni 160kilogrammist raskust.
Puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid
Püvi märkis, et siiani on näiteks liikumisraskusega, korrusmajas elava eaka arsti juurde
toimetamine olnud keerukas ja vaevanõudev
ettevõtmine nii abistatavale kui abistajatele,
ning väljendas lootust, et uus seade kergendab
koduhooldus- ja sotsiaaltöötajate igapäevatööd
tunduvalt.
Trepironija kasutamine on suhteliselt

Foto: M. Tuubel

mugav ja mitte eriti keeruline, väikese juhendamisega omandatav. Kolmapäeval toimuski
sotsiaaltöö teenistuse majas, aadressil Kungla
12, trepironija käsitsemise koolitus koduhooldustöötajatele. Kes soovis, sai proovida selle
abil ratastooli üles-alla transportida, aga ka
tunnetada transporditava rollis olemist.
Trepironija soetamiseks võeti kaks hinnapakkumist Valga tingimustele sobivat tüüpi
trepironija maaletoojatelt. Paremaks osutus Tervise Abi OÜ pakkumine trepironijale Liftkar PT
Universal 160 maksumusega 2750 eurot.

hästi näha lekkekohti, kuival ajal näitab puit
välja veekahjustusi. Halli püütakse vihma eest
kaitsta kattes põrandaid ja rampe plaatide ja
anumatega, aga ikka ja jälle ilmub mõni uus
auk, kust vesi sisse murrab.
Valga ekstreemspordihalli entusiastlik eestvedaja Lauri Lomp ütleb, et on suurema osa oma
elust trikirattal veetnud. Alustas poisikesepõlves, praegu sõidavad juba tema lapsed. Sisehallis näeb 20 aastat ekstreemspordile pühendunud Laurit praktiliselt iga päev vabatahtlikuna

toimetamas ja kõikvõimalikke muresid lahendamas. Kui väiksemate probleemide lahendamisega saadakse vabatahtlike toel hakkama, siis
katuse kordategemine käib halli haldavale mittetulundusühingule loomulikult üle jõu. Lihtsalt lappimisel mõtet ei ole, kuna tulemus ei jää
kestma. Põhjalik remont eeldab vallaeelarvest
umbes 50 000 euro suurust eraldist.
Lauri Lomp ütleb veendunult, et Valga teeb
eriliseks noori sinatav tänavakultuur, mille
baasideks on ekstreemspordi sise- ja välipargid. Valga-Valka kaksiklinna ekstreemspordirajatised on kõik Eesti poolele koondunud,
mistõttu leiavad ka lätlased tihti tee Valga
linna trikipaikadesse, rääkimata huvilistest
kogu Eestist. Lauri hinnangul tulevad noored
halli eelkõige sellepärast, et ennast proovile
panna. Sõites muu maailm kaob, kokku jäävad
kõlama vaid sõitja ja tema ratas. Kukkumised,
kühmud, muhud ja sinikad käivad asja juurde.
Siiski välja neist suurt ei teha. Arvamuse, et
ekstreemsport on pigem mehine ala, lükkab ta
kindlalt ümber. Ka Valga skatehallis käib tüdrukuid ning pigem on nende huvi tõusuteel.
Eks kaasa on aidanud ka Kelly Sildaru eeskuju.
Valga Vallavalitsus teeb vallavolikogule
ettepaneku lisaeelarvest eraldada ekstreemspordihalli katuse rekonstrueerimiseks 50 000
eurot.
Monika Rogenbaum

Valga valla kaasava
eelarve ideekorje
on lõppenud
Valga valla kaasavasse eelarvesse sai ideid esitada 24. mai - 6. juuni 2021. Kaasava eelarve
idee võis olla investeeringu objekt või üritus
maksumusega kuni 25 000 eurot.
Kokku laekus 21 ideed:
1. Sooru järve puhastamine
2. Pedeli puhkeala välijõusaali arendus
3. Sooru korvpalliväljak
4. Tsirguliina, Lüllemäe ja Koikküla mini-rampid
5. Lüllemäe küla säravaks ja atraktiivseks
6. Väikelaste mänguväljak Valka
7. Valga valla motiiv-konn
8. Valga kesklinna (Pedeli kolmanda paisjärve
või Siili keskuse ala lähedale) mängulinnaku
rajamine
9. Valgustusega purskkaev Pedeli jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda
10. Hargla avaliku mänguväljaku rajamine
11. Ettevõtlike noorte kohvik ja pood „Food & Pood“
12. Tsirguliina, Laatre ja Sooru jõulupuude
dekoratsioonide soetamine
13. Sepa ja Uue tänava korterelamute kvartalikeskus
14. Eakatele välitreenimisala Kaagjärvele
15. Valga valla Sooru puhkeala ehk parim piknikuala
16. Ränipargi madalseiklusrada
17. Valga tervitussildid linna sissesõidule
18. Puhke- ja grillala kujundamine Soo ja Roosi
tn vahelisele lõigule

19. Suitsukonide kast
20. „Nipernaadi“ skulptuuri ümberpaigutamine
Valga keskväljakule
21. Korvpalliplats Lüllemäel
Kõik laekunud ideed vaatab nüüd üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse
rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe idee,
mis ei vasta kaasava eelarve määruses nimetatud
nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav,
on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus
heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.
Rahvahääletus toimub juulis ja hääletusel
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. Rahvahääletus
toimub VOLIS keskkonnas.
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.
Kaasava eelarve kohta saab lugeda Valga
valla lehelt www.valga.ee.
Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist (marika.muru@valga.ee).
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Jalgpalliklubi on olnud tegus läbi
kolme aastakümne
Jalgpalliklubi FC Warrior on asutatud 1990.
aastal Valgas ning on tegelenud juba 31 aastat
noortetööga. Esimestel aastatel tegutses klubi
juures vaid meeskond, nüüdseks on klubis juba
seitse treeningrühma ja kaks litsenseeritud
treenerit. Regulaarselt treenib klubis üle 100
mängija, neist enamus on lapsed.
Lisaks valla lastele on klubi treeningutel
käinud ja käib ka praegu lapsi naabervaldadest. Meie klubi headeks koostööpartneriteks
on olnud FC Flora, FC Levadia, JK Tammeka
jne. FC Warrior kasvandikest on jõudnud erinevatesse Meistri- ja Esiliiga klubidesse ligi 20
mängijat. Mitmed noormängijad on kandideerinud ja jõudnud erinevatesse noortekoondistesse, näiteks Jarmo Aaviste, Sander Rõivassepp, Kärt Kaseorg, Karina Kesvatera jt.
31 aastat tagasi alustanud klubist on välja
kasvanud Eesti mõistes suur klubi korraliku
noortetööga. Lisaks treeningutele korraldab
klubi ka mitmeid turniire. Suurimad neist on
talvine Warrior Cup ja kevadine FC Warrior
kevadturniir, kus igal aastal võistleb 12 erinevas
vanuserühmas ligi 150 võistkonda Eestist, Lätist
ja Venemaalt. Kokku osaleb turniiridel ligi 1500
noormängijat. Lisaks korraldatavatele tuniiridele osalevad klubi võistkonnad aktiivselt ka
ise erinevatel turniiridel Eestis ja välismaal. Igal
aastal korraldab klubi koostöös Eesti Jalgpalli
Liiduga ka lastele mõeldud jalgpallilaagreid.
Turniiride korraldamisel on abiks erinevad
toetajad. Ürituste korraldamisel on suureks
abiks Valga vald, kelle spordiürituse korraldustoetuse abil saame turniire ja võistlusi läbi viia
korralikul tasemel. Eelmisel aastal oli planee-

ritud Valgas läbi viia Warriori 30. aasta juubeli
puhul Eesti-Läti U21 sõprusmäng ja FC Warrior-FC Flora sõprusmäng, kuid seoses eriolukorraga olime sunnitud selle edasi lükkama.
Tänu Valga valla harrastusspordi toetusele
oleme saanud mitmekesistada noormängijate
treeningtingimusi. Klubi soetas juubeli puhul
endale uue bussi, et võistlustel käimine oleks
võimalikult mugav ja turvaline. Seda poleks
saanud ilma klubi heade toetajateta ja endiste
ja praeguste mängijate omapoolsete panusteta.
Eelmine hooaeg oli klubile edukas, tulemustest näiteks: noorte rahvaliiga 1. koht ja
naiste rahvaliiga 3. koht, meeste saalijalgpalli
rahvaliiga 3. koht. Käesoleval hooajal osaleb
FC Warrior Eesti meistrivõistlustel viie võistkonnaga, lisaks osaleb meeskond ka karikavõistlustel.
Ootame tüdrukuid ja poisse alates 5. eluaastast. Huvi korral palume võtta ühendust:
5807 7144, fcw.warrior@mail.ee või FBs FC
Warrior Valga.

Taheva Sanatooriumi asus juhtima
Ülla Kimmel

Foto: Naiste rahvaliiga/FC Warrior

Vallavalitsuse meeskonda lisandus
korrakaitseametnik
Alates 17. maist töötab Valga Vallavalitsuse
koosseisus korrakaitseametnikuna Ranno Allik.
Ranno Allik on põline valgamaalane – pärit
on ta Laatrest ning enne kõrgkooli õppima
asumist lõpetanud Tsirguliina keskkooli. Sellele järgnenud õpingud ja senine töökogemus
toetavad mitmekülgselt korrakaitsespetsialisti
töövaldkonnas orienteerumist, seetõttu sai
tema sõnul ka väljakutse vastu võetud. „Usun,
et töötamine sellel ametikohal võimaldab mul
rakendada eelnevaid erialaseid teadmisi ja
kogemusi ning pakub eneseteostusvõimalusi
antud valdkonnas," märgib ta ise. Omandatud kõrgharidus majandusõiguse erialal on
andnud pädevuse orienteeruda õigusaktides
ja kohtudokumentatsiooni koostamises, mida
toetavad mitmed läbitud täiendkoolitused.
Allik on töötanud piirivalves erinevatel
ametikohtadel ühtekokku üle 13 aasta. Ligikaudu pool sellest ajast on ta seotud olnud
järelvalve teostamise ja erinevate süüteomenetluste läbiviimisega ning paralleelselt töötamisega olnud ka väärteomenetluse sisekoolitaja
ja koordinaator.

Foto: Noorte rahvaliiga/FC Warrior

Kõik eelpool nimetatu annab valmisoleku ja
piisava pagasi, et toime tulla ka keerukamate
ametiülesannetega, mis korrakaitseametniku
töös kohati ette võivad tulla.
Valga Vallavalitsus soovib uuele töötajale edu
ja pealehakkamist vastutusrikkas ametis ning
toetavaid kolleege!

Valga vallale kuuluv Taheva Sanatoorium SA
nõukogu kinnitas eelmisel nädalal sihtasutuse juhatajaks pikaajalise sotsiaaltöö ja laste
hoolekande kogemusega Ülla Kimmeli.
Sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu
esimehe Meeli Tuubeli sõnul rääkis Kimmeli
kasuks kindlasti asjaolu, et uus juhataja on
viimastel aastatel tegelenud nii lastega perede
nõustamise, Maarjamaa Hariduskolleegiumi
personali superviseerimise kui erihoolekandeasutuste juhtide nõustamisega.
Ülla Kimmel on põline Valga elanik, kes
on õpingute tõttu elanud nii Tallinnas kui ka
Rootsis. Kimmeli sõnul on talle hingelähedased pere, laste ja koduga seonduvad väärtused ja teemad. „Hoolin väga oma tööst ja
olen tänulik, et see annab mulle võimaluse
kohtuda imetlusväärsete inimestega ning
eriliste olukordadega. Hindan kõrgelt kõiki,
kes teevad südamega tööd ja panustavad oma
oskusi, teadmisi ja energiat teiste inimeste
abistamiseks ja toetamiseks,“ ütles Kimmel.
Ülla Kimmel lõpetas 2003. aastal Tallinna
Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö eriala. Aastatel 2001-2017 töötas ta Valga Maavalitsuses, täites erinevatel aegadel nii alaealiste
komisjoni sekretäri, lastekaitse ala peaspetsialisti kui sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja ametiülesandeid. Maavalitsuses oli
muu hulgas tema töökohustusteks sotsiaalvaldkonna arengusuundade väljatöötamine
ning järelevalve tegemine sotsiaalhoolekandeasutustes osutavate teenuste üle. „Taheva
Sanatooriumiga tegin koostööd kogu maavalitsuses töötamise perioodil, mistõttu olen
juba praegu väga hästi kursis asutuse murede
ja rõõmudega,“ ütles Kimmel.
SA Taheva Sanatooriumi sünniaastaks

Foto: Ülla Kimmel

peetakse 1926. aastat, mil Töö- ja Hoolekandeministeerium avas Taheva mõisas vigaste
laste kodu. Vigaste laste kodu avamise tõenäoliseks põhjuseks oli tõsiasi, et pärast
sõdu oli Eesti Vabariigis tekkinud suur hulk
vanemliku hoolitsuseta lapsi.
Tänane sihtasutus pakub peamiselt asendushooldusteenust vanemliku hoolitsuseta
lastele ja üldhooldusteenust eakatele ja erihoolekannet puudega inimestele. Asendushooldusteenus toetab igakülgselt teenuse
saaja ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist. Üldhooldusteenus osutab kvaliteetset ööpäevaringset hooldusteenust eakatele
ning arvestab teenuse saaja individuaalsuse
ning erivajadustega. Erihoolekandeteenused
toetavad puudega inimese võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus.
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Hoiame elurikkust!
2021. a looduskaitsekuu kestis 9. maist – 5. juunini, keskkonnapäevani. Looduskaitsekuu raames kutsuti osa saama meie looduskultuurist
ning mõtisklema selle üle, kuidas on loodus ja
kultuur omavahel seotud. Eesti loodus on meie
kõigi hoida. Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on kõigi inimeste ühine vara, mida on
vaja hoolikalt hoida. Ökosüsteemide ja liikide
kaitsmine ning ressursside säästlik kasutamine
aitavad vähendada inimese põhjustatud keskkonnasurvet ja looduskatastroofe.
Suure osa inimtegevuse jaoks on bioloogiline mitmekesisus eluliselt tähtis. Toiduainete
tootmine on suuresti võimalik üksnes tänu
looduse pakutavatele hüvedele, nagu viljakas
muld ja vesi ning taimi ja puid tolmendavad
mesilased. Taimed puhastavad õhku, eraldades
hapnikku ja sidudes ohtlikke saasteaineid. Elurikkus on aga ohus kogu maailmas. Taime- ja
loomaliigid kaovad ning selle peamiseks põhjuseks on inimtegevus. Kord juba kadunud
elurikkust enam taastada ei saa. Bioloogilise
mitmekesisuse vähenemine ei tähenda üksnes
haruldaste taimede ja loomade kadumist. See
tähendab, et terved ökosüsteemid muutuvad
vähem tootlikuks ja väliste mõjurite suhtes
haavatavamaks. Eesti loodus on meie kõigi
hoida. Elurikka keskkonna säilimine sõltub
meie endi tegudest ja valikutest. Aiad ja haljasalad oma liigirikaste ja õierohkete taimekooslustega on esimene väike samm, mida saame
astuda, et soodustada elurikkust.
Elurikkuse hoidmiseks saad anda oma
panuse (allikas: Keskkonnaamet):
Õpi tundma liikidele olulisi elupaiku, et
osata neid oma koduümbruses väärtustada.
Niida vähem muru ja proovi vähem kasutatavates aia osades hoopis suvist heinategu. Iga
ruutmeeter, kus saavad õitsemisõiguse kodumaised lilled, on väike tükike loodust.
Kasvata peenras, rõdukastis ja aiaservades
rohkelt ja pikalt õitsevaid taimeliike, mis pakuvad toitu mesilastele, kimalastele ja liblikatele.
Korja loodusest meie kodumaiste niiduliikide seemneid ning kasvata neid oma aias
– nii pakud lisaelupaika taimeliikidele, kellel
on mujal maastikus elukohaga kitsas käes. NB:
ära osta välismaal toodetud kodumaiste liikide
seemneid, neid külvates võid ohustada liikide
kodumaiste asurkondade genofondi.
Paiga lda aeda lindude pesa kaste ja
putukahotelle.

See, mis sinu jaoks tundub hooldamata,
võib paljudele olla kaunis kodu - elurikkust
soosib nii niitmata aianurk, mahalangenud ja
kõdunev tüvi, vana kiviaed, lehehunnik, oksakuhil, sammaldunud kivi.
Ära kasvata ja soodusta invasiivseid võõrliike, kes loodusesse levides meie kohalikke
liike ohustavad (näiteks kurdlehine kibuvits,
verev lemmalts, kanada kuldvits).
Hinda ja hoia väikeseid veesilmasid – lombid,
tiigid, kraavid, väikesed ojakesed on olulised väga
paljudele liikidele nii elupaigana kui joogikohana.
Põõsad ja hekid pakuvad lindudele pesitsus- ja
varjepaiku.
Ära kasuta koduaias ega linnaruumis sünteetilisi taimekaitsevahendeid.
Ära sõdi umbrohuga seal, kus ta sind ei sega –
nii naat, võilill, ohakas kui paljud teised tülikaks
peetud liigid on tolmeldajatele ja teistele tähtsatele
putukatele väga olulised.
Keskkonna ja looduskaitse teemad on muutumas ka Valga vallas üha aktuaalsemaks. Valga
Vallavalitsus korraldab esmakordselt Valga vallas
keskkonnateadlikkuse festivali Loodus on!. Festival toimub 28.06 - 4.07.2021. Laupäeval, 3.07.2021
pööratakse tähelepanu elurikkusele - ehitame
putukahotelli ja Urmas Tartes räägib putukate
elust.
Festivalinädala igasse päeva on kavandatud
toimuma erinevad õpitoad, teemakohvikud ja
loengud, mis keskenduvad tarbimise vähendamisele ja teadlikumate otsuste tegemisele.
Õpitakse korrastama ja uuendama kasutatud
esemeid, valmistama loodussõbralikke kosmeetikatooteid, räägitakse toidu raiskamise
vähendamisest, kodulähedase ja kohaliku
toidu tähtsusest ning tervislikkusest, tooraine
väärindamisest, kohaliku toidu ringlusest ning
traditsioonilisest talutoidust uues võtmes.
Festival saab teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
Anni Teetsmann,
keskkonnaspetsialist

Kotussõ „Uma üülaat“
kutsub Harglasse!
Ajakava
• 19.00-00.00 – Kotussõ „Uma üülaat”
• 22.00-23.00 – Öökontsert – Lauri Saatpalu / Peeter Rebane
• 23.00-01.00 – Avatud kõigile huvilistele
Hargla kirik,
• kesköine vigiilia Hargla kirikus.

Ühel sumedal suveööl, mil siristavad ritsikad nii kuuldavalt, et tahaks kaasa laulda,
mil mändide latvades kostab lindude rõõmus lauluvadin, mis kestab koidikuni.
Siis, kui süsimustas taevalaotuses siravad
miljonid valgustäpid, mis pilkases pimeduses aeg-ajalt valgust toovad, ent ometi
on ses männilõhnalises metsas ülim rahu.
Sel suveööl, linnakärast eemal, Kotuse ristumispaigas on palju liikumist. Üle kodumaa kogunevad inimesed kokku sinna,
kus vanas, eestiaegses laadapaigas keset
männimetsa toimub müstikat, romantikat,
naudinguid ja rahu. Mustjõe jalamil tulede
rüüs männimetsas on kokku koondunud
käsitöömeistrid, kes näitavad, müüvad ja
õpetavad oma oskusi. Toiduelamusi pakuvad metsakohvikud ja Kotuse käsitöötoidu
ja -joogi pakkujad.
Laadaplatsist eemal saab jalutada Mustjõe äärde ning olla ses lõhnavas metsas hetkes iseendaga, kuulata ritsikate kontserti,
nautida suveöö romantikat koos kaaslasega, kosutada oma hinge puid kallistades,
niisama kiigel kudrutades ning teha neist
hetkist meeldejääv jäädvustus fotonurgas.
Ka väiksematele külalistele leidub müstikat.
Õdus suveöö kulmineerub männimetsas
toimuva Lauri Saatpalu ja Peeter Rebase
kontserdiga. Seda kõike pole lihtne kirjeldada, seda peab ise kogema.

Üülaadalt leiab kodukohvikuid, põnevaid
maitseid, töötubasid, käsitööd, taimi, tegevusi lastele.
NB! Arveldamine sularahas.
Lisainfo: www.kotus.ee või
5626 4816 (Rasmus).
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24. juulil algusega 19.00 Harglas
„Kotussõ uma üülaat”. Tule, kuidas
tahad!

 

 
   

  

Taheva Valla Külade Selts
Kohaliku omaalgatuse programm

Lüllemäe Põhikool tõi üleriigiliselt
teaduskonverentsilt II koha

Foto. Lüllemäe Põhikool

Lüllemäe Põhikooli kolmas klass osales sel
õppeaastal Hullu Teadlase uurimistööde konverentsil „Säästa särtsu!”. Konverents on mõeldud kõigile Eesti koolide 1.–3. klassi õpilastele
ja seekord keskenduti elektrile.
Projektõppe käigus said õpilased teada, kust
saab elektrienergia alguse, kuidas jõuab elekter
tarbijani, ning lõpuks uurisid lapsed, kas kodus
on võimalik elektrit säästa. Selleks mõõtsid nad
kodus kasutatud elektrienergia hulka tavapärase tarbimise ja hiljem säästva tarbimise juures. Ühiselt koostati uurimistöö, mis saadeti
Hullule Teadlasele (http://hullteadlane.ut.ee/).

Üle Eesti osales konkursil kokku 17 gruppi.
Teaduskonverentsi finaalürituse tarvis valmis
kõigil osalejatel viieminutiline video, kus
õpilased selgitavad, mida nad uurisid ning
mida töö käigus õpiti. Lüllemäe Põhikooli
õpilastele tuli appi kooli meediaring ja ringi
juhendaja, õpetaja Ave Kadakas. Ühistööna
valmis kevadiselt lõbus ja õpetlik video.
Hullu Teadlase uurimistööde konkursile
laekunud töid hindas teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Lüllemäe Põhikooli
3. klassi õpilased said kolmandate klasside
arvestuses II koha.
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Valgamaa pärimuspidu paneb
muuseumihoovi elama
2021. aastal möödub 130 aastat Valga Eesti
Karskusseltsi asutamisest. Selle sündmuse
tähistamiseks korraldab Valga Muuseum 17.
juulil muuseumihoovis Valgamaa pärimuspeo „Karskusseltsi perelõbu". Peo eesmärk
on pakkuda valgalastele ja kaugemaltki tulijatele õpetlikku lõbu, tutvustades läbi esinejate, loengute, töötubade ja meelelahutuslike
tegevuste Valga Eesti Karskusseltsi tegevust
ja laiemalt 19. sajandi lõpu - 20.sajandi alguse
kultuurielu. Üles astuvad Pärnu-Jaagupi pasunakoor, segakoor „Rõõm“, dirigent ja õhtujuht
Priit Aimla, mustkunstnik Meelis Kubo ja väikesed teatrisõbrad saavad vaadata etendust.
Pärimuspeo kava:
• 15.00 Pärnu-Jaagupi pasunakoor, segakoor
„Rõõm“, dirigent ja õhtujuht Priit Aimla.
• 15.15 Muusikaline kogupereetendus „Saladuste puu“, mis räägib elus olulistesest väärtustest, nagu julgus, lahkus ja koostöö.
• 16.00 Mustkunstnik Meelis Kubo.
• 17.00 Kontsert: Laura Põldvere/Ivi Rausi ja
Kusti Lemba (kitarr).
• 19.00 „Agulihärrad” - sõnalis-muusikalised

vested inimloomuse ainetel. Laval: Argo
Aadli (Tallinna Linnateater) ja Indrek Ojari
(Tallinna Linnateater).
• 21.00 ansambel Apelsin.
Õuealal palju erinevaid tegevusi:
• Noorteala - trühvlite töötuba, näomaalingud, teatrinukud, tänavakunst, loomade
varjupaik.
• Turniala – maadlemine ja püramiidid, Evo
Saar.
• Seltskondlikud mängud – male, kabe,
nardõ, silindri heitmine.
• Duell laserrelvadega ja vibulaskmine.
• Teatrikostüümide valmistamine.
• Fotonurk.
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Haridusministri päev Valga vallas

Priimetsa Kooli uus hoone avaldas külalistele muljet

4. juunil oli haridusminister Liina Kersna külaliseks
Valga gümnaasiumi tänuüritusel „Vaba Eesti eest!“, õhtupoolikul aga Priimetsa koolis, kus tutvus uue õppehoone
ja kooli kollektiiviga. Päeva lõpuks jõudis minister ka
Lüllemäele.
Liina Kersnat olid vastu võtmas ja kooli tutvustamas Priimetsa kooli juhtkond ja õpetajad ning Valga vallavolikogu
esimees Lauri Drubinš ja asevallavanem Meeli Tuubel. Näidati õpperuume ning räägiti vana koolimaja üsna erandlikust
taassünnist kaasaegse õppehoonena.
Minister Kersna ütles, et Priimetsa koolis olles ja sealsete
õpitingimuste ning tegusa kollektiiviga lähemalt tutvudes
tema süda rõõmustab. „Oli suur rõõm näha, et Priimetsa kooli
õpilastel on suurepärased tingimused õppimiseks. Samuti teeb
heameelt, et kool kasutab õpetamisel varajast keelekümblust.
Lisaks keelekümblusele õpetatakse osasid oskusaineid samuti
eesti keeles,“ pidas minister oluliseks, et kõik lapsed saaksid riigikeele selgeks, et nende ees ei oleks eneseteostamisel

klaaslagesid. „Soovin kogu kooliperele ja uuele direktorile palju jõudu laste
toetamisel ja arendamisel.“
Kohtumise lõpus räägiti ühises vestlusringis koolijuhtide ja õpetajatega ning Valga valla esindajatega hariduselu muredest ja rõõmudest
üldisemalt, aga ka konkreetsemalt Priimetsa kooli puudutavast. Tuubeli
sõnul on koolipere suureks mureks endiselt kooli võimla puudumine,
ent seegi mure saab peagi lahenduse. „Haridus- ja Teadusministeerium
on Valga vallale võimla ehitamise toetuseks andnud 800 000 eurot ning
hoone peaks kõigi eelduste kohaselt valmima järgmise aasta lõpuks,“
kinnitas Tuubel.
Päeva lõpus jõudis Minister Kersna ka Lüllemäele, kus teda võttis vastu
Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits. Arutleti aktuaalsete haridusküsimuste üle. „Jutuks tulid lõppeva õppeaasta rõõmud ja mured meie koolis,
õpetajate koormus ning kooli plaanid edaspidiseks. Minister rõõmustas
meie positiivse kogemuse üle üliõpilaste kaasamisel distantsõppel ning
selle üle, et valmimas on projekt suvise õpihuvilaagri korraldamiseks, milleks HTM on rahalisi vahendeid eraldanud,“ märkis Jana Tiits.

Kultuuriminister
külastas Lüllemäe
raamatukogu
3. juunil külastas Lüllemäe raamatukogu kultuuriminister Anneli Ott. Peamiselt arutleti
maaraamatukogude rolli ja tulevikuväljavaadete üle.
Minister on järjepidevalt esile tõstnud raamatukogude rolli ja tähtsust ühiskonnas ning
rõhutab oma väljaütlemistes maaraamatukogude vajalikkust. Arutelus osalesid Valga
Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp,
peaspetsialist Kristi Simson ja Lüllemäe haruraamatukogu juhataja Janika Jurs. „Rääkisime
maaraamatukogu funktsioonidest ja võimalustest ning millist tuge raamatukogud järjepidevaks arenguks vajavad. Arutasime, kuidas
oleks võimalik motiveerida noori erialase ettevalmistusega spetsialiste töötama ka maaraamatukogudes,“ tõi Triinu Rätsepp välja peamised murekohad. „Täname kultuuriminister
Anneli Otti, et ta oma tihedas ajagraafikus
leidis võimaluse külastada ka ühte väikest

Foto: Minister Anneli Ott ja keskraamatukogu
direktor Triinu Rätsepp/Lüllemäe raamatukogu

maaraamatukogu. Kohtumine oli inspireeriv
ning usume ühiselt, et raamatukogude tulevik
saab olema helge.“

Juuni alguses anti Stenbocki majas pidulikul vastuvõtul kaheksandat korda välja regionaalarengu
auhinnad, millega tänati kõige tublimaid inimesi ja ettevõtteid Eesti regionaalarengusse panustamise eest. Kaks viiest välja antud regionaalauhinnast leidsid tee otse Valga valda. Need pälvisid
Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja KOTUSE koostöövõrgustik.
Foto: Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, kes on Valga-Valka kaksiklinna keskuse idee arendaja ning kohaliku entusiastina seisnud aastaid linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest.

Tunnustati Valga maakonna pärandihoidjaid
Otepää kultuurimajas anti juunikuu esimese laiupäeva pärastlõunal üle Valgamaa
Rahvakunsti ja Käsitöö keskseltsi tänavused
pärandihoidjate sõled ehk aastaauhinnad
maa konna si lmapaist vatele käsitöö ja
rahvakunsti edendajatele.
Pärandihoidja sõlg anti välja kuuele laureaadile neljas kategoorias: käsitöö, rahvamuusika, noore rahvakunstniku ja elutöö
sõlg. Valga valda leidis tee kaks pärandihoidja
sõlge, üks elutöö ja teine rahvamuusika au
sees hoidmise eest.
Elutöö pärandihoidja sõle sai Valgas alates
1979. aastast kultuuritööd teinud Merce Mäe,
kes on Valga kunstikuu idee autor ja korraldaja
ning alates 1995. aastast Valga-Valka kaksiklinnade festivali projektijuht. Käed on Merce
40 aasta jooksul külge pannud paljude Valgale
oluliste kultuurisündmuste korraldamisel.
„Merce teeb kultuuritööd suure pühendumusega, olenemata nädalapäevast või kellaajast on
ta alati valmis aitama kas heade nõuannetega
või tegudega!" on muu hulgas kirjutanud üks

Valga vallast sai elutöö eest pärandihoidja sõle Merce Mäe ja rahvamuusika pärandihoidja sõle
Lauri Õunapuu (vasakult 4. ja 5.). Eesti Rahvamajade Ühingu tänukirjad sai Eha Kotov (Vasakult
teine) ja Merce Mäe/Valju Aloel

tema esitaja. Lisaks oli märgitud, et Merce on
väga põhjalik, hea planeerija, hea meeskonnatöötaja ja tema abiga on Valgamaa kultuuripilt
väga mitmekesine ja ilmekas.
Rahvamuusika pärandihoidja sõle sai tuntud rahvamuusik Lauri Õunapuu. Lauri on

Eesti Folkloorinõukogu esimees, Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi
nõukogu liige, Arhailise Meestelaulu Seltsi
asutajaliige ja laulab ning mängib rahvapille
ansamblis Metsatöll. Lisaks on ta teist hooaega
Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhitava regi-

laulutraditsiooni tutvustava ja propageeriva
audiosarja „Regilaulu podcast” kunstiline
juht ning toimetab Eesti Raadios iganädalast
„Huvitaja” saatelõiku „Päritud laul”, mis kajastab eesti rahvalaulude ajalugu.
Lauri Õunapuu on kuus aastat õpetanud
rahvalaulu ja –pille Karula kihelkonna laste
pillilaagris. Laager on kujunenud populaarseks igasuviseseks pilliõppe võimaluseks ajaloolise Karula kihelkonna piires elavatele lastele ja noortele. Lisaks on ta aastaid õpetanud
kohalikke muusikahuvilisi lapsi torupilli ning
väikekannelt mängima. Tema moto on olnud,
et kui lapsel on huvi pilli õppida, siis peab tal
selleks võimalus olema.
• Teise elutöö pärandihoidja sõle sai Maie Kala,
kes töötab Tõrva muusikakooli õpetajana.
• Käsitöö pärandihoidja sõle sai Eve Toompalu.
• Noore rahvakunstniku pärandihoidja sõle
pälvisid Otepää valla kultuuriasutuste juht
Jorma Riivald ja käsitöö tegija ning uurija
Ella Maria Raud.
Palju õnne kõigile pärandihoidjatele!
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Hargla Maakultuurimaja on
Endise Taheva valla vara
nüüd soojem, valgem, helgem ei ole kuhugi kadunud

Hargla maakultuurimaja on nüüd valgusküllase fuajee ja kaasaegsete tualettruumidega

Maikuuks sai Hargla Maakultuurimaja uue
hingamise. Vanas kõrtsihoones, mis Taheva
kandis täidab nii kultuurikantsi kui küla- ja
noortekeskuse ülesannet ja milles naabriks
külapood, said lõpetatud kauaoodatud ja -planeeritud renoveerimistööd.
Kultuurielu ja noorsootöö Taheva piirkonnas ongi koondunud peamiselt Hargla Maakultuurimaja ümber. Maja Valga vallale kuuluvas pooles tegutsevad mitmesugused ringid
ja isetegevusrühmad ning korraldatakse erinevaid üritusi. Noortekeskus pakub rakendust ja
põnevaid ettevõtmisi lastele ja noortele ning
üleüldse – selles majas häid ideid ja töökaid
käsi leidub.
Kuna hoone on ehitismälestis, seega Muinsuskaitseameti valvsa pilgu all, on selle remontimine tavapärasesest kulukam ja keerulisem.
Tööde teostajale ja tehtud töödele kehtivad
ranged nõuded. Kuna aga maakultuurimaja
on Hargla kandi üks olulisemaid hooneid, ei
olnud kahtlustki remondi vajalikkuses ning
hoone renoveerimistöödesse panustamine sai
kokku lepitud 2017. aastal, valdade ühinemise
ajal. Valga vallavanem Monika Rogenbaumi
sõnul on põhjust rahul olla, sest 96 000 eurot,
mis on viimane Taheva valla osa ühinemistoetusest, sai lõpuks ühinemislepingus kokku
lepitud paika ehk Hargla Maakultuurimajja.
„See on olnud nagu võlg siinsele rahvale ja sellele majale, mis viimaks õnneks tasutud sai,“
lisas vallavanem, kes rõõmustas, et Taheva Vallavolikogu tahe on lõpuks ellu viidud.
Hange kuulutati välja mullu sügisel, leping
AS Evikoga sõlmiti aasta lõpus ja maja võeti
ehitajalt vastu tänavu kevadel.
Suuremad tööd, mis said tehtud ning igapäevaselt majas toimetajaid ja külalisi kind-

VALGA-VALKA
KOHVIKUTEPÄEV
Veeda maitserohke
suvepäev maagilises
kaksiklinnas

17. juulil 2021

https://www.facebook.com/
valgavalkakohvikutepaev

lasti väga rõõmustavad, olid näiteks senise
WC-ploki lammutamine ja uute, kaasaegsete
tualettruumide ehitamine hoone sisemusse.
Välisseina tekkinud ava võimaldas sinna paigutada suure akna, mis senise pimeda eesruumi valgusküllaseks ja hubaseks paigaks
muutis. Vana ja uut aitavad kokku sulanda
interjööri ideaalselt sobituvad vasksed valgustikuplid ning pastelsed toonid seintel.
Ü he suure tööna teostatud va helae
s o oj u s t a m i n e s uu r e n d a s r uu m i d e l e
soojapidavust ning fassaadiarhitektuuriga
kooskõlas olev suur kaarjas k laasitud
välisuks andis hoonele tagasi osakese selle
kunagisest ilmest. Klaasuks sobitub ideaalselt
endisaegsesse tellissillusega kaaravasse ja
paneb vana hoone lausa särama.
Kõrtsihoone ajalugu ulatub aastasadade taha
ja on väärikas. Ehkki mainimisi on olnud juba
paarsada aastat varem, on klassitsistliku arhitektuuriga Hargla kõrtsihoone kindlasti olemas
olnud juba 1867. aastal. Tänapäevase funktsiooni
sai hoone möödunud sajandi esimeses pooles, kui
1934. aastal omandas Taheva mõisamaadest eraldatud kinnistu Hargla Haridusselts. Juba varem oli
selts alustanud endise kõrtsihoone kohandamist
rahvamajaks, mis avati 1928. aastal. Sealtpeale on
kõrtsihoone toiminud rahvamaja ja nõukogude
perioodil kultuurimajana.
Maja perenaine, kultuurimaja juhataja Lea
Radsin tegi maakultuurimaja remonttöödega
seoses algatuse, jäädvustamaks kultuurimaja ja
hoone ajalugu. Selleks paluti kohalike inimeste
abi, et kokku koguda vanad fotod ja mälestused
Hargla maakultuurimajast/kõrtsihoonest ja
selle ümbrusest. Fototest valmib näitus, mida
saab vaadata vastvalminud maakultuurimaja
eesruumis.

17. mail Kanal2 eetris olnud saates „Kuuuurija”
on avaldatud valeandmeid ja moonutatud asjaolusid.
Saates väidetakse korduvalt, et vallavanem Monika Rogenbaum on enne ühinemist
Taheva valla varad üle andnud sihtasutusele
Taheva Sanatoorium, mille tõttu on Valga vald
kaotanud sadu tuhandeid eurosid.
Valga Vallavalitsuselt ega vallavanem
Monika Rogenbaumilt ei ole nende asjaolude
kohta kommentaari küsitud, mistõttu peab vallavanem vajalikuks seda avalikkusele selgitada.
SA Taheva Sanatoorium on sada protsenti
valla kontrolli all olev sihtasutus ja kogu vara
kuulub selle kaudu Valga vallale. Taheva vallavolikogu otsustas 2017. aastal sihtasutusele
Taheva Sanatoorium üle anda tegutsemiseks
vajaliku vara, sest see oli otstarbekas ja ühinemisprotsessis ühinevate omavalitsustega läbi
räägitud. SA Taheva Sanatoorium tegeleb hoolekandeteenuste (üldhooldus, erihoolekandeteenused, asendushooldusteenus) pakkumisega
ning oli üleantavat vara kasutanud aastaid oma
põhikirjalise tegevuse tarbeks. Üle anti kaks
kinnistut koos nendel paiknevate hoonete
ja rajatistega, sõidukid ja vallasvara. Samuti
200 000 eurot metsa müügist saadud tulu, et
SA Taheva Sanatoorium saaks asuda ehitama
asenduskodule peremaju vanemliku hoolitsuseta laste elutingimuste parandamiseks. Varade

üleandmine oli vajalik ka seetõttu, et sihtasutus saaks võtta täiendava laenu peremajade ehitamiseks, mis läksid kokku maksma umbes 312
000 eurot ja osaliselt tuli ehitus finantseerida
laenuga. Taheva vallavolikogu soovis metsa
raiemüügist saadud raha investeerida oma
piirkonda, et tagada Valga valla omanduses
olevale asutusele kaasaegsed teenuseruumid ja
piirkonna olulisema tööandja jätkusuutlikkus.
Volikogu otsus on volikogu tahte väljendus hääletamise teel. Volikogu määras tollase
Taheva vallavanema Monika Rogenbaumi
otsuse täideviijaks ehk notari juures tehingu
tegijaks.
Endine vallavanem Ester Karuse pöördus
kaebusega õiguskaitseorganite poole, et saada
kinnitust korruptsioonile. Nii politsei- ja piirivalveamet kui ringkonnaprokuratuur on
kinnitanud, et tegemist ei ole korruptiivse
teoga. Monika Rogenbaum ei olnud SA Taheva
Sanatooriumi nõukogus eraisikuna, vaid teda
oli sinna määranud Taheva Vallavalitsus ametiülesannete täitmiseks.
Ka saates näidatud majandusaasta aruanded
kinnitavad, et Taheva valla poolt sihtasutusele
üle antud vara pole liikunud ei Taheva ega ühinemisjärgse Valga valla mõju alt välja, vaid see
on valla sihtasutuses. Üleantud vara kajastub
konsolideeritud Taheva ja Valga valdade bilansis ega ole Valga valla omandusest välja läinud.

VALGAMAA KALMISTUPÜHAD 2021
20. juuni
• 11.00 Lüllemäel Karula kalmistu kell 10.00
Karula kirikus piht ja armulaud
• 11.00 Taagepera kalmistu
• 14.00 Kaika kalmistu

• 14.00 Vastse-Roosa kalmistu

23. juuni
• 11.00 Valga Tartu mnt kalmistu
• 13.00 Valga Priimetsa kalmistu

4. juuli
• 11.30 Valga Toogipalu kalmistu. Valga
Jaani kirikus jumalateenistust ei ole
• 11.00 Ilmjärve kalmistu
• 11.00 Priipalu kalmistu

24. juuni
• 11.00 Hargla kalmistu
• 11.00 Helme kalmistu
• 11.00 Otepää kalmistu
• 11.00 Sangaste kalmistu

27. juuni
• 11.00 Laatre I kalmistu
• 13.00 Laatre II kalmistu

1. august
• 11.00 Otepää vana kalmistu

Käesoleval aastal Valga vallas
plaanitud teehoiutööd
AS Trev-2 Grupp teostab alljärgnevate teede
ja tänavate pindamistöid:
• Lille (Jaanikese) - aluse korrastus, tee profileerimine ja pindamine;
• Lille (Valga) ja Mäe (Sooru) - asfaldi tasanduskihi paigaldus, tee profileerimine ja
pindamine;
• Priipalu-Ratniku - asfaldi tasanduskihi
paigaldus, alustööd purustatud kruusaga,
tee profileerimine ja pindamine;
• Tibina ja Väheru tee, Õie, Pääsukese ja Sinilille - aluse korrastus, tee profileerimine ja
pindamine.

RoadWest OÜ teostab alljärgnevate
tänavate pindamistöid:
• Kase tn - 250 m2 säilituspindamine;
• Laatsi tn - aluse korrastus, tee profileerimine ja pindamine;
• Männiku ja Toogi tn - alustööd purustatud
kruusaga, tee profileerimine ja pindamine;
• Karja tänava lõik Metsa tänavast kuni J.
Kuperjanovi tänavani - asfaldi tasanduskihi
paigaldus, tee profileerimine ja 6 cm asfaldi
paigaldus.
Lisaks loetletud teedele ja tänavatele on sellel
aastal planeeritud teostada Lõuna, J. Kuperjanovi ja Metsa tänavate remonttööd.
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Vaktsiinid vähendavad rasket
haigestumist COVIDisse

Detailplaneeringu eelnõu
avalikustamise tulemused

Vaktsineerimine muudab immuunsüsteemi
tugevamaks ja tõstab valmisolekut konkreetse
haigusetekitajaga kohtudes organismi kaitsta.
Immuunsüsteem töötab edasi samamoodi
nagu varem.
Samuti aitab tõkestada haiguste levikut ning
on eriti vajalik neile, keda mingil põhjusel ei
saa vaktsineerida. Tõhus töö vaktsineerimisel
on tekitanud aastatega olukorra, kus nii mõnigi
ohtlik haigus on Eestist peaaegu kadunud.
Maailm on avatud ja nakkushaigused ei
tunne riigipiire. Seda näeme ka praegu, kus
Covid-19 on kogu maailma olukorda muutnud. Vaktsineerimise üks eesmärke on kujundada elanike seas nn üldine ehk populatsiooni
immuunsus. See tähendab, et kui meie seas on
piisaval hulgal immuunseid inimesi, siis ei ole
haigustekitajatel võimalik inimeste hulka sattudes uuesti levima hakata.
Vaktsineerimine on alati vajalik, kui sellest saadav kasu kaalub üles vaktsineerimata
jätmisel tekkivad riskid ning vaktsineerimisega seotud riskid. Sarnaselt teistele ravimitele
võivad ka vaktsiinide kasutamisega kaasneda
kõrvaltoimed, kuid üldjuhul on need oluliselt
kergemad. Vaktsiinid ei põhjusta inimese haigestumist nakkushaigusesse, sest nad sisaldavad ainult surmatud või nõrgestatud haigusetekitajat või nende osakesi, mis pole võimelised
nakkushaigust esile kutsuma.
Haiguse vältimine alati parem ja kergem
kui selle läbi põdemine. Samuti on vaktsineerimine väga tõhus ja ohutu viis kaitsta end tõsiste
tagajärgede eest. Vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja
ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Samuti
on vaktsineerimine vabatahtlik.
Eestis ja Euroopas on hetkel kasutamiseks
loa saanud neli vaktsiini. COVID-19 vaktsiinid
on kõik ühtviisi ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed. Kiirendatud müügiloa taotlemisel ei
ole COVID-19 vaktsiinide puhul efektiivsuse
ja ohutuse osas järeleandmisi tehtud. Uuringud

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 ja 31.05.2021 korraldati detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemusena
laekus Valga Vallavalitsusele Keskkonnaameti
arvamus planeeritaval alal asuva veekogu kalda
ehituskeeluvööndi kohta. Keskkonnaamet on
seisukohal, et ehituskeeluvööndi vähendamine

ja sealhulgas vaktsiinide ohutuse seire jätkuvad
ka pärast müügiloa saamist.
Vaktsineerimine on tõenäoliselt ainus
reaalne lahendus COVID-19 pandeemia lõpetamiseks ja normaalse elukorralduse juurde
tagasi pöördumiseks. Kõik Eestis saada olevad
vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja
haiglasse jõudmist. Eestis on praeguseks vaktsineeritud tervishoiutöötajate haigestumine
juba langenud. Iisraeli ja Ühendkuningriikide
kogemus näitab, et raske haigestumine väheneb enam kui 80%.
Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee,
helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri. Samuti on võimalik Covid19 vaktsineerimiseks aeg broneerida riigi infotelefonil 1247. Rohkem infot vaktsineerimise
kohta saab siit: https://vaktsineeri.ee/

Dr. Arkadi Popov,
Lääne-Tallinna Keskhaigla juht

on põhjendatud planeeritud juurdepääsutee
rajamiseks, kuid mitte krundi hoonestamiseks.
Valga Vallavalitsus, vaadates läbi planeerimisettepaneku ja tutvudes ameti põhjendustega,
arvestab arvamusega ning avalikustamise tulemuste alusel tehakse detailplaneeringus vajalikud muudatused.
Planeeringu menetluse käigus on igaühel
õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle
ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.
Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil planeeringud@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald,
68203 Valgamaa.
Lenna Hingla
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234

Võimalus on saada tasuta õigusabi
Tasuta õigusabi saab veel vähemalt kolm aastat
16 nõustamiskohas üle Eesti ning lisaks meili
ja videosilla vahendusel
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud juba 4 aastat
ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab 16 suuremas maakonnakeskuses kohapeal ning ka meili või videosilla
vahendusel. Nõustamise aeg tuleb eelnevalt
registreerida aadressil www.hugo.legal või
telefonile 6 880 400 helistades.
HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti:
Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla, Viljandi, Valga,
Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere,
Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.
Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni
1200 eurot kuus. Erandiks on
lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.

Korrektne märgistus
kortermajades aitab
päästa elusid

Päästeamet annab teada, et alates
1. märtsist k. a jõustus siseministri
määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus. Muudatus
kehtestab alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele nõude, et
kortermajas peavad olema välisuksed,
vaheuksed ja korteriuksed numbritega
tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast.
Nõue on tingitud eelkõige vajadusest tagada operatiivteenistustele
kiire reageerimine elanike/kodanike
elu, tervise ja vara kaitseks ajakriitilistes situatsioonides. Teisisõnu, et
näiteks korteritulekahju korral oleks
naabritel võimalik kiiresti välja selgitada probleemne korter, edastada info
Häirekeskusele ja seeläbi päästjad,
kiirabi, politsei suudaksid ilma aega
kaotamata jõuda abivajajani.
Määrus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013.

Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamise tundi ning HUGO kogemus näitab, et esimese kahe tunniga saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine
nõustamise aeg on 2,2 tundi. Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel 3
tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saab
soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne
omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse
soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule
registreerida aadressil www.hugo.legal või telefonile 6 880 400 helistades. Valida
saab kolme nõustamise võimaluse vahel – kontoris juristiga kohtudes, videosilla
vahendusel või meili teel.
HUGO 45 juristi on nelja aastaga abistanud jub 37 000 inimest üle Eesti ning
inimeste peamised mured on olnud seotud:
• võlaõigusega (vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega);
• perekonnaõigusega (elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid);
• töövaidlustega;
• pärimisasjadega;
• naabrite ja korteriühistu liikmete vaheliste vaidlustega;
• suhtlemisel kohalike omavalitsustega.
HUGO meeskond on ehitanud inimeste abistamiseks ka mitmeid õigusroboteid, enamus neist abistavad inimesi tasuta. Õigusrobotid on leitavad kodulehel www.hugo.legal
Info saamiseks võib alati helistada HUGO telefonile 6 880 400.
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Vallavalitsuse veerg
Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 5. maist kuni 2.
juunini 2021 k.a kaks korralist ja
üks erakorraline istung. Tähtsamad
otsused olid:
Kinnitada Valga Priimetsa Kooli direktorina
ametisse Yulia Kopõtnik.
Eraldada vallavara- ja hooldusteenistusele
projekti „Tartu tn - Pikk tn ringristmiku
r e k o n s t r u e e r i m i n e Va l g a l i n n a s »
omanikujärelevalve teenuse eest tasumiseks 5
640 eurot.
Kinnitada AS Va lga Vesi 2020. aasta
majandusaasta aruanne.
Lammutada Valga vallas Lüllemäe külas
Kirikumõisa tee 15 kinnistul (katastritunnus
85501:001:0197) asuv lagunenud ja varisemisohtlik abihoone.
A nda nõusolek E lek t r i lev i OÜ-le
(registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks alljärgnevatele katastriüksustele
vastavalt korralduse lisadele maakaabelliinide
paigaldamiseks:
• Valga vald, Pikkjärve küla, Kruusa-Maasikasaare teel (85501:001:0177). Sundvalduse pindala 114 m2;
• Valga vald, Väheru küla, Mudasilla tee
(85501:001:0173). Sundvalduse pindala 250 m2.
Moodustada komisjonid järgmistes
koosseisudes:
1. Spordialaste toetuste määramise
komisjon:
• esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja
noorsootöö valdkonna asevallavanem;
• aseesimees: spordi- ja noorsootöö spetsialist;
• liikmed:

• kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
• Valga Sport juhataja;
• Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt
määratud isik;
• Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks
esindajat.
2. Noorsootööga seotud taotluste
hindamise komisjon:
• esimees: hariduse, kultuuri-, kogukonna ja
noorsootöö valdkonna asevallavanem;
• aseesimees : spordi- ja noorsootöö spetsialist;
• liikmed:
• kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja;
• Valga Avatud Noortekeskuse juhataja;
• Valga piirkonna noorsootöötaja;
• Taheva piirkonna noorsootöötaja;
• Õru piirkonna noorsootöötaja;
• Tõlliste piirkonna noorsootöötaja;
• Karula piirkonna noorsootöötaja;
• Valga Vallavolikogu poolt määratud
esindaja.
3. Kaasava eelarve ideede
sõelumiskomisjon:
• esimees: vallavanem;
• aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist
Lenna Hingla;
• liikmed:
• ehitusspetsialist Kairid Leks;
• kultuurispetsialist Merce Mäe;
• valladisainer Raivo Behrsin;
• vallaarhitekt Jiri Tintera;
• haljastusspetsialist Pille Zimmer;
• ökonomist Kerli Lill.
4. Riigihangete komisjon:
• esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse

juhataja;
• aseesimees: vallasekretär;
• liikmed:
• vallavara ja ehituse valdkonda kureeriv
asevallavanem;
• hariduse ja kultuuri valdkonda kureeriv
asevallavanem;
• jurist;
• rahandusteenistuse juhataja;
• Valga vallavolikogu poolt määratud
esindaja.
Lubada Tramburai ja Bamba MTÜ-l (registrikood 80373028) korraldada projektlaager
ajavahemikul 28. juuni – 8. august 2021 aadressil Valga vald, Kaagjärve küla, Kaagjärve
lasteaed-algkool.
Võtta kinkena vastu korteriomand E. Enno
tn 30-7 (registriosa nr 1781140) asukohaga Valga
linn, Valga vald ning hüvitada korteriomandiga
seotud võlgnevus Arkaadia Halduse AS ees.
Lubada tasuta kasutada Location Unit OÜ-l
Valga raudteejaama hoonet asukohaga Jaama
pst 12, Valga linn, Eesti-India koostööfilmi võtete
tegemiseks kahe päeva jooksul käesoleval aastal.
Väljastada kasutusluba:
• Valga vallas Korijärve külas Koosa kinnistule (katastritunnus 82002:005:0012)
püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale;
• Valga vallas Korijärve külas Koosakalda
kinnistule (katastritunnus 85501:001:1082)
püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale.
Lammutada Valga vallas Lüllemäe külas
Kirikumõisa tee 15 kinnistul (katastritunnus
8 55 01: 0 01: 019 7) a s u v l a g u n e nu d j a
varisemisohtlik abihoone.

Vallavolikogu veerg
Valga Vallavolikogu I koosseisu
korraline istung toimus 28. mail 2021
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
ning Zoom keskkonnas.
Enne päevakorras olevate punktide arutelu
said sõna volinik S. Reiljan Valga linnas Tähe
tn 31 asuva korterelamu lammutamise teemal
ja volinik I. Jallai koroonaviiruse Covid-19
leviku teemal. Volikogu liige Ester Karuse
edastas seisukoha kodanikualgatuse korras
teda puudutava petitsiooni algatamise osas
ning andis üle arupärimised volikogu esimees
L. Drubinšile, vallavanem M. Rogenbaumile ja
asevallavanem M. Tuubelile.
Volikogu istungil otsustati:
Kutsuda tagasi Valga valla esindajad ning
nimetada uued esindajad:
1. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult Valga valla esindajad Alar Nääme ja
tema asendaja Allain Karuse, Ester Karuse
ja tema asendaja Toomas Peterson, Mati
Kikkas ja tema asendaja Karl Kirt ning
nimetada Valga valla esindajana Valgamaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Monika
Rogenbaum ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Dubinš ja tema asendajaks Põim
Kama, Andres Illak ja tema asendajaks Enno
Kase.
2. Eesti Linnade ja Valdade üldkoosolekult

Valga valla esindajad Külliki Siilak ja tema
asendaja Allain Karuse, Margus Lepik ja
tema asendaja Kalmer Sarv ning Alar Nääme
asendaja Vilju Arna ning nimetada Valga
valla esindajana Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule Monika Rogenbaum
ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Drubinš ja tema asendajaks Põim Kama, Viktor
Mägi ja tema asendajaks Viljar Schmidt.
3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust
Valga valla esindajad Külliki Siilak ja tema
asendaja Alar Nääme, Margus Lepik ja tema
asendaja Kalmer Sarv ning nimetada Valga
valla esindajana Eesti Linnade ja Valdade Liidu
volikogusse Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Drubinš ja tema
asendajaks Põim Kama.
Muuta:
1. Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr
36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine"
ja määrata Valga Vallavolikogu esindajatena
järgmistesse komisjonidesse:
• planeeringute komisjon − Andres Illak;
• kogukonnakomisjoni – Kalmer Sarv.
2. Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017
otsusega nr 20 kinnitatud kultuuri-, spordija noorsootöökomisjoni koosseisu järgnevalt:
arvata komisjoni koosseisust välja Meelis Kivi
ja kinnitada komisjoni liikmeks Maarja Mägi.

Omistada Valga linna aukodaniku nimetus ja
sellega kaasnev Raemedal Aina Päärole ning
kanda aukodanik Aina Pääro nimi Valga linna
auraamatusse.
Tunnistada kehtetuks Õru Vallavolikogu
9. mai 2008. a otsus nr 12 „Väikekoha
määramine».
Anda luba kinnistu omandamiseks Maaelu
Edendamise Sihtasutusele (90000245) Valga
vallas Tagula külas Pelsi (1050740) Sänna
Põllumees OÜ›lt (10936286).
Katkestada Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (kogumahus 916 003 eurot) 2. lugemine
ja suunata see juunis 2021 toimuvale volikogu
istungile.
Muuta Valga Vallavalitsuse struktuuri järgmiselt:
• lisada vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu haljastustöölise teenistuskoht;
• viia vallavanema alluvuses olev korrakaitseametniku ametikoht üle kantselei alluvusse;
• muuta volikogu sekretäri ametinimetus,
uus nimetus on kantselei juhtivspetsialist;
• jätta vallavalitsuse struktuurist välja juristi
ametikoht.
Mitte avaldada umbusaldust vallavalitsuse
liikmele Enno Kasele. Enno Kase jätkamist
asevallavanemana toetas 14 volikogu liiget.
Rohkem infot Valga valla kodulehel.

Võõrandada avaliku enampakkumise
korras:
• Valga vallale kuuluv sõiduauto Renault
M e g a n e S c e n i c (v ä l j a l a s k e a a s t a
2008, läbisõit 336 670 km, VIN kood
VF1J0JD637648852, registreerimismärk
165MLP) alghinnaga 500 eurot;
• Valga vallale kuuluv korteriomand Allika
tn 5-36, asukohaga Valga vald, Valga linn
(registriosa nr 384740) alghinnaga 6000
eurot, tagatisraha 600 eurot.
Võõrandada AS-le VALGA VESI (registrikood
10210129) otsustuskorras tasuta Valga vallale
kuuluvad järgmised kinnistud, millistel asuvad
puurkaevud:
• Iigaste mnt 2a (registriosa nr 6251750, pindala
3359 m2, asukoht Laatre alevik, Valga vald);
• Tiirikese tee 3a (registriosa nr 6310850, pindala 1744 m2, asukoht Sooru küla, Valga vald);
• Pumbamaja (registriosa nr 2534140, pindala
2230 m2, asukoht Kaagjärve küla, Valga vald).
Algatada menetlus Valga vallas Karula külas
Kõomäe katastriüksusel (katastritunnus
85501:001:0714) asuva ehitise (puurkaev)
peremehetuse tuvastamiseks.
Eraldada reservfondist:
• hajaasustuse programmi laekunud projektide rahastamiseks täiendavalt 1390 eurot;
• massivaktsineerimise korraldamiseks (eraldussirmide rent) 2897 eurot.
Rohkem infot Valga valla kodulehel

SA Valga Jaani
Kiriku Renoveerimine
tänuavaldus
Sihtasutuse juhatus tänab kõiki annetajaid, kes olid mures kiriku peatrepi
saatuse pärast. Tänu teie kõigi abile
saame me nüüd 5. juulil remondiga
alustada. Loodame väga, et kiriku
205. juubeliks septembris saame töödega lõpule.
Kokku annetati 3 915 eurot, millele
lisandus Valga Vallavalitsuse toetusena 3 000 eurot. Toetajaid oli kokku
78, lisaks asutused ja ettevõtted: A.
Karuse AS, MPEÕK Valga Vladimiri
Jumalaema kirik ning ehitusmaterjaliga toetab taastamist AS Valga
Betoon.
Kirikul on vaja uuendada ka invatreppi ja selleks on kõigile soovijail
anda oma panus, annetades numbrile
EE622200221026108231.
SA Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juhatuse nimel
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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

Ehitus-, remont- ja
renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule
ilusa ilme loomiseks ühest
kohast.
Sisetööd, välitööd, abi -ja
kõrvalhoonete ehitus.

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

Tel. 56726823
www.teenustööd.ee

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

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

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.

Tehnikahuviline ostaks
OÜ Mulgi Lihakarn avab
juuli keskpaigas Valga turul,
aadressil Vabaduse 39 korraliku
tootevalikuga lihakaupluse
Otsime oma meeskonda
lihakaupluse juhatajat-müüjat ja
kahte müüjat

KAUPLUSE JUHATAJA-MÜÜJA
(1 töökoht),
MÜÜJA (1 töökoht)
ja
MÜÜJA (0,5 töökoht)

Eeldame eelnevat töökogemust
toidukaupade müüjana.

neljarattalise sõbra! Uus

Pakume tööd tegusas kollektiivis ja
konkurentsivõimelist töötasu.

terve, auto või traktor.

Kandideerimiseks saada oma CV
e-mailile annika@mulgilihakarn.ee
hiljemalt 05.07.2021.a.
Lisainfo telefonilt 56828183
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või vana, katkine või
Kõik pakkumised oodatud!
Ümbervormistamine kohe!
5356 1164
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instru.ee

NÜÜD
AVATUD!
AVAMISE PUHUL
KÕIK PRILLID

%
-40

VALGA

Täpsed tingimused kauplusest.

Instru Valga Raja 5, tel 764 1359, valga@instru.ee

Lisainfo +372 673 7811 | www.terviseabi.ee

Sinu tervise heaks

Rendi abivahendeid Tervise Abi
Valga kauplusest!

Miks meid valida?

ABIVAHENDITE
RENT JA MÜÜK

Tervise Abil on kogemusi juba üle 16 aasta - meie spetsialistid
aitavad sind õigete abivahendite valikul
Meie kauplustest saab osta abivahendeid riigipoolse soodustusega teeme koostööd Sotsiaalkindlustusameti ja Haigekassaga
Pakume väga laia tootevalikut - meie juurest leiab tooteid
nii beebidele, lastele, täiskasvanutele ja eakatele!
Tervise Abi Valga teeninduspunkt

Ratastoolid

Hooldusvoodid

Kargud

Rulaatorid,
käimisraamid

Elektriravi
aparaadid

Kuulmisabivahendid
ja häirevahendid
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Valga Haigla
Peetri 2, Valga
E-R 9.00-17.00
tel 5669 6657
valga@terviseabi.ee
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