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Vabariigi sünnipäeva eel
jagati tunnustusi
Valga kultuurikeskuse teatrisaalis
toimunud Eesti Vabariigi 103.
sünnipäevale pühendatud
kontsertaktusel anti üle
aastaringi auhinnad ja tunnustati
silmapaistvaid abipolitseinikke.
Auhinnaga «Valga valla aastaring» avaldatakse tunnustust aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud,
samuti oma tegevusega vallaelanike heaolu
parandanud isikutele või kollektiividele. Tunnustusele esitati kaheksa nominenti, auhindu
anti välja neli.
Vabatahtlikkus ja heategevus tõid
tunnustuse
Laureaat Kristi Põldvee on mitmel aastal
andnud suure panuse Valga-Valka kohvikutepäeva ettevalmistamisse ja läbiviimisse.
Eriti väärib tunnustamist aastal 2020 korraldatud kohvikupäev, mis vaatamata raskele
aastale õnnestus suurepäraselt. „Tema tehtud
eelteavitustöö ja kajastus sündmusele olid
nii kaasatõmbavad, et rahvast oli 8. augustil
kohvikuid külastamas üle ootuste palju – nii
oma valla inimesi kui ka palju kaugemalt," oli
kirjas Põldvee iseloomustuses. Kristi Põldvee
on inimene, kes mõtleb alati positiivselt ja
kui midagi vaja teha, siis võtab kätte ja teeb
ära. Nii on ka kohvikutepäevaga, mida ta on
eest vedanud kahel aastal ja kus kohvikupidajana osalenud neljal aastal. Veel märgiti
ära, et Kristi Põldvee on ka muus osas olnud
tore, abivalmis ja hooliv kogukonnaliige ning
alati püüdnud nõu ja jõuga abiks olla või häid
algatusi luua.
Mõisa arendamine on andnud uue
hingamise kogu külale
MTÜ Kaagjärve Mõis eestvedaja Maritta Pillaroo pälvis tunnustuse tegevuse eest Kaagjärve mõisas. „Tänu tema ja ta pere tegevusele
on veel vaid viis aastat tagasi tühjana seisnud
ja mahajäetud moega Kaagjärve mõis tundmatuseni muutunud. Sellest on kujunenud
nii vallale oluline turismiatraktsioon, mitme
sündmuse toimumispaik kui ka kogukonnakeskus," märgiti tunnustuses.
Pillaroo eestvedamisel on korrastatud
mõisa ümbritsev haljasala, rajatud uus lipuväljak, teerajad ja lillepeenrad, nii et kujunenud
on uhke mõisaaed. „Arengud Kaagjärve mõisas on andnud uue hingamise kogu Kaagjärve
külale, aidanud tõsta Valga valla tuntust ning
mõjunud positiivselt kogu piirkonnale. Maritta

Kristi Põldveed tunnusti vabatahtliku tegevuse eest
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Pillaroo aktiivsus ja ettevõtlikkus on eeskujuks
kohalikule kogukonnale, väikeste laste kasvatamise kõrvalt on Pillaroo taaselustanud ühe
meie kandi olulisema sümboli ja tõstnud piirkonna atraktiivsust nii turismisihtpunkti kui
elupaigana," tõstis nomineerija esile olulisima.
Staažikad arstid said tunnustuse
hea töö eest pandeemia ajal
Aastaringi auhinna pälvisid ka Valga haigla
kaks kauaaegset arsti: reumatoloog Merike
Salumäe ja neuroloog ning siseosakonna juhataja Riina Urbanik.
„2020. aastal tabas meid Covid-19 pandeemia. Haiglate ja arstide töö sai kevadel oluliselt
häiritud. Uudsena Eesti tervishoiusüsteemis
käivitas haigekassa patsientide teenindamiseks kaugvastuvõtuteenuse. Kaugvastuvõtu

korral suhtleb ja määrab arst patsiendile
ravi telefoni või videosilla vahendusel. Valga
haigla arstidest asusid esimestena kaugvastuvõtu-teenust kasutama doktorid Salumäe
ja Urbanik. Detsembri lõpuks oli Salumäe
teinud 794 ja Urbanik 217 kaugvastuvõttu.
Taolise teenuse käivitamisega on rahul nii
arstid ise kui ka patsiendid, sest raviteenuse
osutamine ei katkenud. Kaugvastuvõtuteenus võeti väga soojalt vastu patsientide poolt
just seetõttu, sest nad ei pea haiglasse kohale
pöörduma ning väljaspoolt Valga linna ei kulu
arsti vastuvõtule tulekuks tervet tööpäeva," on
kandidaatide esitaja rõhutanud.
Hoolimata Covid-19 haiguse levikust on
Merike Salumäe ja Riina Urbanik olnud avatud
uuele teenusele ning leidnud võimaluse oma
patsientidele võimaliku parima ravi leidmiseks.

Valga haigla arst Merike Salumäe paistis silma
tegevusega viirusepuhangu ajal

Auhinna «Valga valla aastaring»
nominendid olid:
• Vents Armands Krauklis / Kalev Härk /
Margus Lepik –
Valga-Valka linnasüdame arendamine;
• Maritta Pillaroo –
Kaagjärve mõis eestvedaja / perenaine;
• Merike Salumäe –
AS Valga Haigla reumatoloog;
• Riina Urbanik –
AS Valga Haigla neuroloog/siseosakonna
juhataja;
• Marina Krotova –
endine Priimetsa kooli direktor;
• Mikk Gaškov kogukonna arendaja;
• Lions klubi LC Valga Säde,
• Kristi Põldvee –
kohvikute päeva korraldaja.
Valga Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati
ka tublisid abipolitseinikke. Tänukirja panuse
eest eriolukorra lahendamisel ja aktiivselt patrulltegevuses osalemise eest pälvisid Kairina
Kikas, Karel Simson, Karel Kullamaa, Mati
Ukkur, Anton Dontsov, Riin Margus, Janis
Briedis, Andrus Poola, Toomas Duvin, Aivar
Püvi, Janek Kets, Danvar Lendre.
Pidulik sündmus oli jälgitav otseülekandena. Peo muusikalises osas astusid üles
maestro Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo ja
Lauri Liiv.

Valga valla eelarve on paindlik ja
inimesekeskne
Veebruari lõpus toimunud volikogu istungil
võeti vastu Valga valla 2021. aasta eelarve,
mis peab teenima valda ja selle valla elanikke
parimal võimalikul viisil ning edendama
vallavalitsuse eesmärke. Liialdamata võib
öelda, et saavutus on juba seegi, et vaatamata
koroonakriisile saime hakkama ilma valdkondlike palgakärbeteta. Lisan kohe juurde,
et ära jäi ka avaliku sektori palgatõus. Tuleb
tänada valla inimesi, kes oma tööga on eelarvesse panustanud, aga samuti eelmist ja
praegust riigivõimu toetavate meetmete eest.
Rohkem olulisi investeeringuid
Valga valla tänavuste investeeringute aluseks
on lisaks omafi nantseeringutele ka COVID19 investeeringutoetuste projektid, aga samuti
valla arengukavas ja eelarvestrateegias püstitatud eesmärgid – kokku on investeerimistegevusi ligemale nelja miljoni euro eest.
Kõige mahukamad investeeringud puudutavad Tartu ja Pika tänava ringristmiku
ehitust, Ramsi vesiveski rekonstrueerimist,
Valga bussipaviljonide soetamist ja paviljonide rekonstrueerimist. Kui aga vaadelda
investeeringuid piirkondade põhiselt, siis
on näha, et eelarves jagub vahendeid valla
erinevatesse paikadesse. Näitena võiks tuua
teede pindamistööd kogu valla territooriumil, mida teostatakse enam kui 100 tuhande
eu ro eest. Ku i ü k s piirkond pea k sk i
tänavu saama eraldisi vähem kui teine, siis
tuleb kindlasti vaadata pikemat perioodi,
sealhulgas eelarvestrateegiat. Piirkondade
tasakaalustatud areng on kogu valla jaoks
jätkuvalt oluline.
Mainiksin siinkohal mõningaid kavandatavaid töid nagu Sooru kergliiklustee ehitus
ja Jaanikese Motokompleksi arendamine,
samuti Tsirguliina korvpalliväljaku rajamine,
Õru Kultuurikeskuse ja Tsirguliina Rahvamaja ehitustööd, Lüllemäe Põhikooli köögi ja
õpperuumide remont, Hargla kooli sisetööd ja
tänavavalgustus.
Edasi peatuksin lähemalt palju kõneainet
pakkunud Valga Põhikooli ujula laiendusel
ehk veekeskuse rajamisel. Ma ei väsi rõhutamast, et veekeskuse rajamine on ülioluline
samm, mille oleme kindlalt võtnud nõuks
astuda ja mitte ainult – kavatseme selle suure
ja kuluka projekti ka lõplikult ellu viia. Juba
2017. aasta kohalike valimiste ajal inimestega
suheldes veendusin, et veeprotseduure pakkuvat veemõnulat on valda juba pikki aastaid oodatud. Vajadus kaasaegse veekeskuse
järgi, mis teenindab kogu valda, sealhulgas
kaksiklinna teisel pool piiri elavaid elanikke,
on seega ilmselge. Veelgi enam vajavad meie
valla lapsed ja noored seda veekeskust koos
korraliku ujulaga, kus saab korraldada heal
tasemel ujumisõpetust. Olemasolev ujulakompleks oma vananeva tehnikaga poleks
enam kaua vastu pidanud ja vajas nii või
teisiti põhjalikke ümberkorraldusi. Samal
ajal ei pane me pausile koolivõimla rajamist
kesklinnas, vaid otsime pingsalt võimalusi
spordisaali projektiga jätkamiseks järgmisel
aastal.
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Vajame inimestega avatud suhtlust, ehkki
see on olnud arusaadavatel põhjustel raskendatud. Üht-teist saab siiski kogukondade kaasamiseks ja suurema usalduse loomiseks ette
võtta. Pean silmas kaasavat eelarvet, mille
teostamiseks on ülim aeg. Veel märtsikuu
jooksul tutvustame volikogule kaasava eelarve määrust, mis peaks saama toetuse ja lõpliku kinnituse. Sellele järgneb juba komisjoni
moodustamine ja elanike teavitamine.
Kaasava eelarve puhul lähtume suuresti
piirkondlikust põhimõttest, seejuures jaotatakse kogusumma 50 000 eurot rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepanekute
vahel. Nagu mõnes teiseski omavalitsuses, saavad valla elanikud esitada määratud
summa kasutamise kohta ideesid, näiteks

investeeringute ja detailplaneeringute kohta
avalikult kasutatavatesse objektidesse – sellistesse, mida rahva enamus peab olulisteks.
Kindel on see, et saame algust teha levinud praktikaga, et rahvas saaks valitsemises
otseselt kaasa rääkida. Inimestel on võimalus
osaleda kohaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel, nii võiks see toimuda igal
järgneval aastal. Eesmärgiks on suurendada
inimeste heaolu, just see ongi kogu eelarve
peamine mõte.

Ester Karuse, Valga vallavanem
(lühendatult 15. märtsi artiklist LõunaEesti Postimehes)
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Lisaeelarve toob täiendusi
ja rahvas saab kaasa
rääkida.
Kuigi eelarve vastuvõtmisega
on pea mi ne raa mist i k pa igas, kavatseme volikogule lisaeelarve esitamist, mis toob aasta
lõikes kaasa mõningaid täiendusi.
Näiteks on maksutulude parema
laekumise korral edaspidi võimalik pakkuda tasuta hommikusööki valla lasteaedades. Samuti
loodame edasi liikuda uudsete
teenusmajade rajamisega, sellised
elamud pakuksid nii majutust,
kogukondlikke tegevusi kui ka
sotsiaal- ja terviseteenuseid.
Nagu varemgi, kuulub suur
osa eelarvest haridusvaldkonnale,
ümmarguselt 10, 2 miljonit eurot,
võrreldes eelmise aasta eelarvega
on tõus 2%. Huvihariduse toetus
on võrreldes 2020. aastaga tõusnud veelgi enam - 27,5 tuhande
euro võrra, lisaks on üle toodud
kasutamata huvitegevuse rahad
summas 80,7 tuhat eurot. Spordiürituste läbiviimiseks on arvestatud 29,5 tuhat eurot ning kultuuriürituste korraldamiseks 164,5
tuhat eurot.
Need arvud peaksid tagama
selle, et sel suvel saame pakkuda
vallarahvale mitmeid kvaliteetseid üritusi ja pidustusi, mis on
viimasel ajal viiruse tõttu edasi
lükkunud. Loodame siiralt, et
pandeemia levik on selleks ajaks
pidurdunud ja planeeritud kultuuriüritused saavad meie kõigi
rõõmuks teoks. Unustada ei saa
ka Tartu kultuuripealinn 2024
raames korraldatavate ürituste
kulude katteks lisanduvat 15,5
tuhat eurot, mis tähendab lisaüritusi ja arendusprojektide läbiviimist kogu vallas.
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Valga vallas toimub
keskkonnateadlikkuse festival
„Loo(d)tus on!“
Keskkond on kõikjal meie ümber – loodus- ja
elukeskkond, töö- ja õpikeskkond, kodu- ja
avalik keskkond. Seetõttu kuuluvad keskkonnateemad tänapäeva elu juurde igal ajahetkel
ja kõigi tegevuste puhul. Keskkonna kaitsmisesse ja hoidmisesse panustamine ei tähenda
enam ammu ainult enda kettidega puu külge
sidumist. Suured muutused algavad väikestest
asjadest ja tegelikult saab igaüks meist oma
käitumise, teadlikkuse, oskuste, väärtuste ja
hoiakutega aidata luua keskkonda, kus kõigil
on parem elada. Nii kodus kui väljaspool seda,
nii praeguses hetkes kui tulevikule mõeldes.
Tegelikkus on muidugi mõnevõrra keerulisem. Ühelt poolt ootame majanduskasvu,
rohkem töökohti ja suuremat palka, mille eest
saame omakorda rohkem osta. Teiselt poolt
vaatab meile vastu tohutu ületarbimine ja ressursside raiskamine, jäätmete hulga kasv ning
mure puhta looduse säilimise pärast. Kuidas
sellest nõiaringist siis välja pääseda?
Lihtsaid lahendusi, kuidas ühelt poolt säästa
oma raskelt teenitud raha ja teisalt anda sellega panus ümbritseva keskkonna heaks, on
väga palju. Iga inimese ja perekonna tasandil
on kõige lihtsam alustada mõistlike tarbimisharjumuste kujundamisest. Loomulikult vajab
inimene toitu, riideid ja kodukaupu, seega asju
ostma me ikka peame, iseküsimus, kui palju
ja milliseid asju meil päriselt vaja on? Kui
läbimõeldud on meie ostud? Kas ostetud asju
saab vajadusel parandada? Kui pikk on ostetud eseme eluiga? Kui oma ostud läbi mõelda
- toitu osta niipalju, kui ära tarbid, riiete puhul
eelistada neid, mis paari kuuga moest ei lähe,
ja hinnata toodete vastupidavust – oledki juba
väikese panuse andnud! Siinkohal võib-olla
ei mõeldagi esimeses järjekorras keskkonna
säästmisele, vaid need otsused on kasulikud ka
isiklikule rahakotile. Niisiis on tegemist võitvõit situatsiooniga.
Samm edasi on toodete lõpuni kasutamine,

neile uue otstarbe või uue omaniku leidmine.
Sinu vana riideese või kodukaup võib kellelegi
teisele olla tõeline aare! Valgas on märgata
hästi toredat trendi, et inimesed viivad prügikasti kõrvale asju, mida nad enam ei vaja,
ja keegi teine saab need sealt siis omale võtta.
Ise olen nii saanud näiteks ühe armsa potilille
ja vaasi omanikuks. Sama eesmärki täidavad
sotsiaalmeedia grupid ja taaskasutuspoed, kus
asjad omanikke vahetavad, selle asemel, et prügimäele sattuda.
Olen kuulnud, et Valgat hüütakse kaltsupealinnaks, kuna siin on palju kasutatud riiete
poode. See ei ole häbiasi! Tegelikult peaksime
selle üle väga rõõmsad olema! Milline valik riideid, mööblit ja kodukaupu uskumatult soodsate hindadega! Uskuge, nii mõnegi uhke suurlinna inimesed käivad siin kasutatud asjade
poodides “aardejahil”.
Meie unistus on, et Valga oleks väike, puhas
ja roheline linn. Et keskkonnateadlikud käitumismustrid leviksid, juurduksid ja saaksid meie
igapäevaelu loomulikuks osaks, soovime vallaelanike teadlikkust tõsta. Nii otsustaski Valga vald
korraldada keskkonnafestivali “Loo(d)tus on!”,
mille märksõnadeks on tarbimise vähendamine,
mõistlikud ostuotsused ja korduvkasutamine.
Festival toimub 17.-23. maini. Nädala igasse
päeva on kavandatud õpitoad, teemakohvikud või loengud, mis keskenduvad tarbimise

vähendamisele, teadlikumate otsuste tegemisele,
asjade parandamisele ja neile uue elu andmisele.
Töötoad ja loengud on osalejatele tasuta.
Laupäeval, 22. mail tähistame rahvusvahelist elurikkuse päeva Urmas Tartese ülipõneva ettekandega ning nädala lõpetab 23. mail
toimuv Suvistepüha laat ja väga eksklusiivne
ansambli Trad.Attack! kontsert! Kavas on veel
mitmeid üllatusi.
Et kõige toimuvaga kursis olla, jälgige ürituse Facebooki lehte “Loodus on,” kus hakkame jagama täpsemat informatsiooni kõige
toimuva kohta. Samuti jagame lehel näpunäiteid mõistlikuma ja soodsama tarbimise,
taaskasutuse ja isetegemise ning loodussõbralikuma käitumise osas. Loodame, et viirus
taandub ja saame festivali maikuus nautida
täiel rinnal!
• Festivali toimumist toetavad Keskkonnainvesteeringute keskus ja Valga vald
• Loo(d)tust on!
Lea Vutt,
Valga valla välisprojektide
juhtivspetsialist ja keskkonnafestivali
koordinaator
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Kunstiteosed leidsid uue kodu Lüllemäe koolis
Veebruari lõpus oli Lüllemäe Põhikoolis üheks
põgusaks hetkeks üleval Reet Sepa maalide
näitus „Lüllemäe kool aastal 1983“. Väljapanekul olid kogukonna ja heade inimeste kaasabil
korrastatud kunstiteosed, mis edaspidi leiavad
koha kooli ja lasteaia ruumide seintel.
Nelikümmend ilmekat kuivpastellmaali
jutustavad loo toonasest Lüllemäe koolimajast
ja selle lähiümbrusest. Maalide emotsionaalne
väärtus koolile on mõõtmatu ja Reet Sepa 1983.
aastal sündinud loomingu näitusele eelnenud
sündmuste ahelat võib nimetada suisa õnnestumiste jadaks.
Põhikooli direktor Jana Tiits meenutas üht
koolipäeva enam kui aasta tagasi, mil mapitäis
Lüllemäelt pärit kunstniku Reet Sepa töid koolimajja jõudis. Maalid kinkis oma erakogust
koolile endine õpetaja Vilma Ventšikova. „Kui
me siis õpetajatega vahetunnis seda mappi sirvisime, olime kohe lummatud. Mõistsime, et
neid pilte tuleb kindlasti näidata suuremale
ringkonnale. Need jäädvustused hoonetest
ja kohtadest, millest mõne kohta ei ole isegi
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fotosid säilinud, tekitasid häid ja sooje emotsioone. Otsustasime, et peame need teosed
konserveerima ja raamima, et kooli ja selle
ümbruse elu-olu kujutavad värviküllased pildid säiliksid ajaloolise tõe allikatena. Niisiis,
võtsime selle töö ette,“ rääkis Jana Tiits näituse
avamisel.
Võetud hinnapakkumine näitas, et maalide kinnitamine ja raamimine läheks maksma
umbes 3300 eurot. "Loomulikult koolil sellist
raha ei olnud, kuid meil on väga head suhted
meie vilistlastega, kes on ka varasemalt kooli

toetanud, seetõttu otsustasime pöörduda oma
abipalvega vilistlaste poole,“ rääkis Tiits. Vahepeal õnnestus koolijuhil saada kontakti Tartus
Annelinnas elava kunstniku endaga. „Rääkisime
pikalt. Kahtlemata oli ta väga rõõmus, et tema
töid hinnatakse ja soovitakse säilitada pikemaks
ajaks“. Reet Sepp oli valmis töötlema maalid ja
uuesti initsialiseerima, selle eest tasu soovimata.
Jana Tiits sõnas, et vaatamata koroona tõttu
põgusaks jäänud kohtumisele, jättis Reet Sepp
temale sügava mulje. „Soe ja armas inimene,
pigem tagasihoidlik,“ meenutades Tiits.
Peale konserveerimist viidi maalid Rahvusarhiivi digiteerimisele, seejärel Raamikotta
raamimisele. „Jõuludeks saime tööd kätte,“
märkis Jana Tiits. „Need on väga kaunid. Valge
paspartuu ja valge kitsas puitraam toovad esile
kogu värvikülluse, mis nendes töödes on.“ Tiits
mainis, et kokkuvõttes läksid tööd maksma
arvatust vähem ja püsiti koguni eelarve piires,
ehk annetajatelt kogunenud 1103 eurost kulus
100 eurot digiteerimisele ja 992 raamimisele.
Näituse avamisel meenutas Lüllemäe kooli

kauaaegne õpetaja Eha Saan Reet Seppa nii,
nagu ta oli majanaabrina ja kunstnikuna, leides
kunstniku kohta hulgaliselt häid sõnu. Ka Jana
Tiits väljendas kooli nimel tänutunnet: „Reet
on loonud 38 aastat tagasi midagi, mis on väga
oluline kild meie kooli ajaloos. See on hindamatu väärtus. Tänan väga ka Vilmat, kes on
otsustanud pildid meie koolile kinkida. Samuti
tänan häid Lüllemäe kooli vilistlasi.“
Näitusel oli väljas ka Enn Põldroosi maal
„Vanalinn“, mis kevadise "koroonaremondi“
ajal tuli välja ühest tolmusest riiuliotsast ja mille
renoveerimiseks kulunud 300 eurot tuli Valga
vallalt. See teos leiab koha õpetajate toa seinal.
Siinkohal tasub meenutada, et mõned aastad
tagasi taastati samuti Lüllemäe kooli seintel juba
aastakümneid rippunud hinnalised Elmar Kitse
„Karula maastik“ ja Artur Loki „Rebasejärv“,
suuremõõtmelised maalid, mille väärtusest
teadlikud ei oldudki. Mõlemad maalid on pärit
1964. aastast ja jõudsid kooli selle avamisel.
Lea Margus, meediaspetsialist
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Toomas Peterson:
millest sõltub Valga tulevik?
Ameerika leiutaja ja paljude patentide omanik
Charles Kettering on öelnud: „Hästi defineeritud probleem on poolenisti lahendatud probleem.” Nii peame meiegi Valga vallas kõigepealt probleemid täpselt määratlema ning siis
valima nende lahendamiseks vahendid.
Aga enne kui kirjeldada valla tulevikuvaateid, teen lühikese ekskursi maailma ning Eesti
kui terviku tasandile, et püüda kirjeldada praegust majanduslikku keskkonda.
Peaksime nagu valmistama kolmekihilist
Napoleoni kooki, kus tasakaalus oleksid ja üksteist täiendaksid kolm kihti: Valga vald, Eesti
riik ja maailma makromajanduslik seisund.
Samas peab Valga vallas valitsema vastutustunne kodupaiga ees, vastastikune lugupidamine ja tärkav, muule maailmale tunnetatav
identiteet.
Majanduskriiside 10–12-aastane intervall
tundub olevat vankumatu seaduspärasus. Siiski
ei ole nii, et iga järgmine fi nantskriis on analoogne varasematega. Mõni majandusteadlane
on 2007.–2008. aasta kriisi nimetanud suurimaks pärast 1930ndate suurt depressiooni.
Iga järgnev kriis peaks olema mastaapsem kui
kunagi varem, sest raha on kolinud enamjaolt
virtuaalmaailma ning finantssüsteemid muutunud järjest enam hoomamatuteks.
Nüüd siis lahendame koroonapandeemiast
ajendatud uut majanduskriisi, saades teha
järeldusi alles mõne aasta pärast. Üht-teist
võime aga siiski järeldada juba praegu.
Maailma majanduse iseloom on kiiresti
muutumas. Üha enam suurenevad vastuolud
USA, Euroopa Liidu ja Hiina vahel. Demograafi liste trendide ja maavarade olemasolu tulemusena hakkavad tõusma Aafrika ja Lähis-Ida
riigid.
Globaliseeruv majandus, tehnoloogiate
areng, uute energiaallikate kasutuselevõtt ja
uus kliimapoliitika muudavad tarbimisstruktuuri, töökohtade olemust, jõukuse tähendust
ja mõõtmise meetodeid ning hariduse struktuure. Muutub jõuvahekord maailma riikide
ja nende liitude vahel.
Tulles järgmise Napoleoni koogi kihi juurde
ehk meie riigi tasandile, tuleb küsida: kuidas
toimida Eestis, et mitte tegeleda mineviku
parandamisega, vaid maailma uues korralduses tulevikku vaatava konkurentsivõime loomisega? Oleme Euroopa Liidu liige ning peame
targalt talupojamõistusega oma maakamaral
edasi toimetama. Aga selle üle, kui targalt
tegutseme, otsustavad juba teised. Üldisemalt
sõnastades tähendab see elu edasi viiva heaolu
suurendamist, mis ilmtingimata ei pea tähendama statistilist majanduskasvu.
Majanduskasvu saame luua üksnes tootlikkuse, tööviljakuse ja elanike arvu suurenemise
kaudu. Paraku meie riigi elanike arv kahaneb, seega saab tarbijate hulk kasvada ainult
immigrantide arvelt.
Kohti, kuhu targalt investeerida, on meil
palju. Kui soovime oma riiklikku suveräänsust
säilitada, on vältimatud investeeringud uude
tehnoloogiasse, teadusesse, haridusse, loomulikult ka teedevõrku ja kogu riiki katva kiire
interneti loomisse.
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Majanduskasvu saame luua üksnes tootlikkuse, tööviljakuse ja elanike arvu suurenemise
kaudu. Paraku meie riigi elanike arv kahaneb, seega saab tarbijate hulk kasvada ainult
immigrantide arvelt.
Turumajandusega riikide ja riikide gruppide majandusstruktuurides on toimunud
kiired muutused. Majandus on üleilmastunud ning järjest rohkem siirdumas virtuaalmaailma. Kaupade ja teenuste väärindamise
iseloom on seega muutunud ning nende liikumine ja vahendamine märgatavalt kiirenenud.
Kõik see esitab uued väljakutsed tootlikkuse
tõusule: kuidas uudsete lahenduste ja vähemate
inimestega ehk väiksemate kuludega luua rohkem tooteid ja teenuseid, mis oleksid konkurentsivõimelised nii globaalselt kui ka lähiregioonide turgudel.
Uute meetodite rakendamine eeldab väga
head koostööd ettevõtjate ja teadlaste vahel,
mis omakorda tähendab, et peame rohkem
suunama raha haridusse ja teadusesse. Uue
ilminguna lisandub kliimapoliitika, mis märgatavalt tõstab arenenud riikide kulusid.
Napoleoni koogi viimast ehk Valga valla
kihti kirjeldades tuleb kirjeldada volikogu ja
vallavalitsuse missiooni. Meie ülesanne on luua
elanikele toimetulekuks ja heaoluks parimad
eeldused, kasvatades valla konkurentsivõimet
ja kestlikkust avatud valitsemise põhimõtetest
lähtuvalt.
Selleks tuleb luua väikelinna ja maapiirkonna ühtne võrgustik ning saavutada nende
vahel tasakaal. Samuti tuleb luua elamisväärne
ja kvaliteetne elukeskkond ning tõsta elanike
elatustaset. Omavalitsustele tuleb aga taotleda
suuremaid õigusi. Kõige selle elluviimiseks on
kaks vahendit: raha ehk eelarve ja töötajad ehk

struktuur. Peamine, et kõik tegevused oleksid
suunatud valla elanike teenindamisele.
Valga valla 2021. eelarve maht on üle 25
miljoni euro, kusjuures investeeritakse umbes
3,8 miljonit eurot. Need suured summad nõuavad tulemustele orienteeritud ja läbipaistvat
juhtimist. Just läbipaistvat juhtimist, mis on
olnud uudne ja tulnud suure üllatusena siinset
poliitilist elu suunanud vallakodanikele.
Investeerime sel aastal Valga põhikooli
ujula laiendusse ning Tartu ja Pika tänava
ringristmikku, remondime Ramsi vesiveski ja
rajame uusi bussipaviljone, kui mainida üksnes
suuremaid objekte Valga linnas. Maaregioonides rajame muu hulgas Sooru kergliiklustee,
remondime Õru ja Tsirguliina rahvamaju,

Hargla ja Tsirguliina koolide ümbrusesse
lisame valgusteid.
Samuti tuleb luua tingimusi ettevõtluse
arendamiseks. Konkreetsed abinõud võivad
olla raudteeühenduse parandamine, kruntide
hoonestusõiguste andmine ja eraldamine ettevõtluseks ning kapitali koostöö uute objektide
rajamiseks. Muu hulgas tuleb parandada ka
ühendusteid ja interneti kättesaadavust, samuti
koolide ja lasteaedade kvaliteeti.
Meie ülesanne on luua elanikele toimetulekuks ja heaoluks parimad eeldused, kasvatades
valla konkurentsivõimet ja kestlikkust avatud
valitsemise põhimõtetest lähtuvalt.
Eesmärgid on elamisväärse keskkonna loomine ja valla tulude – füüsilise isiku tulumaksu
ja muude omatulude – suurendamine.
Kui soovid võita, pead puudused pöörama
voorusteks. Meie puudus on vaesus, kuid tänu
sellele on meid ümbritsev keskkond puhas.
Tänapäevases globaliseerunud maailmas on
eristumine ainuke võimalus riigina ellu jääda.
Kui matkime vananeva ja laisa Euroopa seni
edu toonud tegevusi, ei jõua me ei Euroopa
keskmisele tasemele ega püsi koos temaga ülemaailmses konkurentsis. Ei tohiks kirjanik
Samuel Becketti näidendi peategelaste kombel
arutledes Godot’d oodata, vaid midagi teha
kohe ja praegu.
Meie ühiskond vananeb ja selle tulemusena
on varsti ülalpeetavaid rohkem kui ülalpidajaid. Vanemate inimeste elu- ja loodusetarkust
saaks kasutada mahetootmises. Majandustegevuse elavnemisel pidurdub siit lahkujate hulga
kasv. Loota, et meie külma kliima ja rahvusliku
omapäraga ühiskonda tulevad sisserändajate
laviinid, on illusioon.
Püüame üheskoos valmistada suupärase ja
toitva ning esteetiliselt nauditava Napoleoni
koogi.
Toomas Peterson, asevallavanem
(avaldatud 1. märts 2021 Lõuna-Eesti
Postimehes)

Vallateedel kehtestati ajutine
koormuspiirang
Arvestades Valga valla avalikult kasutatavate teede seisundi halvenemist lume sulamise tõttu,
kehtestatakse teede kahjustamise vältimiseks liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal
on üle 7 tonni. Valga Vallavalitsus on andnud korralduse:
• Kehtestada teede kahjustamise vältimiseks Valga valla kohalikel teedel koormuspiirang
7 tonni.
• Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele ja korraldatud jäätmevedu korraldavatele
sõidukitele.
• Koormuspiirang kehtib 15. aprillini 2021 või kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni.
• Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 7 tonni, võivad liigelda Valga valla kohalikel teedel
Valga Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.
Lisainfo: liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, tel 502 1670 , e-post toomas.klein@valga.ee
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VALGA-VALKA KAKSIKLINNA ÜHISE
PUHKEALA KORRASTAMINE JA
ARENDAMINE
Pedeli jõele on rajatud paisjärved, eesmärgiga
mitmekesistada ning parandada elanike puhketingimusi. Pedeli paisjärved Valgas ja Valkas ning seda ümbritsev ala (edaspidi Pedeli
virgestusala) on Valga-Valka elanike seas väga
hinnatud. See pakub mitmekülgseid võimalusi
veeta kvaliteetselt vaba aega – võimalust veeta
aega koos perega, harrastada tervisesporti,
nautida loodust, kogeda häid kontserdielamusi jne. Rohkelt kasutatakse Pedeli puhkeala
kergliiklusteid ning puhkekohti, mis on varustatud pinkidega. On oluline Pedeli virgestusala
väärtustada ning edasi arendada, et see vastaks
elanike vajadustele ning ootustele. On paratamatu, et täita elanike ja külastajate ootusi ja
vajadusi, tuleb piirkonda järjepidevalt korrastada ja arendada. Kvaliteetne ning täisväärtuslik elukeskkond on üks olulisem tegur, mis
tekitab inimestes rahulolu tunde ning tahtmise
selles kohas elada ja sinna tagasi tulla.
Eesti-Läti programmi toel valmis Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti esimeses
etapis kahe linna uus ühine avalik linnaruum,
mis on elanike poolt hästi vastu võetud. Projekti raames teostati laiaulatuslikud ehitustööd, mille hulgas rajati Valka uus keskväljak,
puhastati üks osa Konnaojast setetest, rajati
uusi jalg- ja jalgrattateid, loodi uus jalakäijate
tänav Sõpruse/Raina tänavale, mis ühendab
kaksiklinna keskväljakuid, skatepark noortele
ja eakate spordiväljak seenioritele ja teistele.
Esimene etapp on varsti lõppemas ning paralleelselt astutakse juba järgmisi samme, loomaks terviklikku ja kvaliteetset linnaruumi.

Valga ja Valka ühise linnaruumi arendamise
järgmise etapina on kavas korrastada vastvalminud linnasüdame vahetus ümbruses asuvad
alad – Pedeli jõe puhkeala kahel pool Ramsi
silda ja Konnaoja ümbrus Sõpruse tänavast
Sepa tänavani. Atraktiivne ja kvaliteetne avalik
ruum loob uusi võimalusi vaba aja veetmiseks
ja sporditegemiseks nii Valga ja Valka elanikele
kui kaksiklinna külalistele. Piirialade elanike
jaoks on linnaruumi korrastamine ja kaasajastamine ka emotsionaalselt tähtis – see tekitab
uhkustunnet oma kodukoha üle ning lootust, et
elu ääremaal ei ole lõplikult hääbumas.
Kavandatav tegevus Valga poolel
Valga poolel on suurimaks tööks neljast Pedeli
jõe keskjooksul asuva kahe esimese paisjärve
puhastamine, sest paisjärvede halb keskkonnaseisund on pikka aega nii ametnikele kui linnaelanikele murekohaks olnud. Paisjärved puhastatakse üleliigsest taimestikust ja aja jooksul
kogunenud setetest. Tänu paisjärvede puhastamisele on võimalik pidurdada veekogude progresseeruvat kinnikasvamist ning tagada ka jätkuv visuaalne atraktiivsus piirkonnas.
Lisaks panustatakse ka paisjärvi ümbritsevasse linnaruumi – seni pimeduses olnud kohtadesse paigaldatakse tänavavalgustus (Pedeli
esimese paisjärve ümbrusesse), korrastatakse
puhkealad ja mänguväljakud ning luuakse uusi
võimalusi vaba aja veetmiseks. Alale lisatakse
hubasust haljastuse ja värske linnamööbli abil.
Tööde täpsem ulatus ja maht selgub pärast projekteerimisetappi.

Vaade Pedelile Ramsi sillalt

Kavandatav tegevus Valka poolel
Valka poolel korrastatakse muu hulgas Pudrumäe ümbrus ning paisjärve ümbritsevad
vanad amortiseerunud jalgrajad asendatakse
uute jalgratta- ja jalgteedega ning paigaldatakse tänavavalgustus kohtadesse, kus seda
seni ei ole. Samuti luuakse juurde puhkekohti
ning värskendatakse haljastust ja paigaldatakse
Pedeli paisjärvele purskkaev.
Lisaks korrastatakse endise Seminara
tänava piirikontrollipunkti hoonet ümbritsev
ala ja rajatakse Konnaoja kaldale jalgtee, mis
ühendab Seminara/Sepa tänava Raina tänava
ja valminud keskväljakuga. Kahe omavalitsuse ühise jõupingutusena tehakse korda Sepa
tänava sild ja puhastatakse piirioja Sepa tänava
sillast jalakäijate tänavani Sõruse tänaval.
Käesolev projekt on järgmine samm,

saavutamaks Valga ja Valka strateegilist eesmärki
tuua kaksiklinna elu tagasi ajaloolisesse linnasüdamesse ja selle ümbrusse. Kavandatavad tegevused on plaanis ellu viia 2021.- 2022. aastal. Pedeli
esimese ja Pedeli teise paisjärve puhastamine on
planeeritud läbi viia 2022. aastal.
Projekti „Valga-Valka kaksiklinna puhkeala
uuendamine” kogumaksumus on 926 137, 34
eurot, millest Eesti-Läti koostööprogrammi
toetus on 787 216, 73 eurot. Valga ja Valka
omavalitsused panustavad kumbki ligikaudu
70 000 eurot.
See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle
eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.
Anni Teetsmann,
keskkonnaspetsialist

Kevad toob nähtavale heakorraprobleemid
Lume sulamine on toonud kaasa uued mured.
Imeilusa talve järel saabunud soojus ja päikesepaistelised ilmad näitavad meile uut reaalsust,
ja see on nukker pilt. Nimelt on kiirelt sulanud
lumi linna parkides ja haljasaladel lisaks tärkavale rohelusele nähtavale toonud kõikvõimalikku prügi ning mis seal salata, ka hulgaliselt
koerte väljaheiteid. Kusjuures viimaseid leidub
kõikjal - laste mänguväljakuil, muruplatsidel,
terviseradadel, Pedeli virgestusalal ...
Kõik see vajab nüüd loomulikult koristamist
ning vallahoolduse meeskonnal on käed-jalad
tööd täis. Siinkohal soovib vallavalitsus kodanikele südamele panna, et prügi koht on ikka
prügikastides, ja neid on meie avalikus ruumis piisavalt. Sama kehtib koeraga jalutajatele – lemmiku järelt koristatu koht on samuti
prügikastis.
Peame jälle rääkima prügist
Igaüks meist saab endalt küsida: mida mina
olen teinud ja kas olen teinud kõik, et minu
koduümbrus oleks puhtam. Et linn oleks puhtam. Koduvalla heakorra eest seismine on
meie kõigi ühine asi. Algab see iseendast ja
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neid sesoonselt väikese erinevusega ja vastavalt vajadusele tühjendatakse. Ent seegi pole
kõikjal soovitud tulemust andnud. On pelgalt
suhtumise küsimus, kui pargipingil suitsu
tehes visatakse koni maha, mitte lähedalolevasse prügikasti ja kotitäis olmeprügi poetatakse majadevahelisele haljasalale või lähedasse
metsatukka, kust siis linnud loomad selle omakorda laiali tassivad.

pealehakkamisest sekkuda, kui näeme kedagi
suitsukoni maha viskamas või pargialust prügistamas. Arusaamine, et prügi ei kuulu loodusesse ja linnaruumi, võiks aga kaasa tulla juba
varasest lapseeast.
Ka kinnistuvaldaja, olgu era- või juriidiline
isik, peab järgima kehtivaid heakorra reegleid.
Seetõttu peavad ka kinnistuomanikud andma
oma panuse üldise heakorra jaoks ning aastaringi kandma hoolt, et prügi oleks koristatud
ja jäätmed nõuetekohaselt hoiustatud.
Et valla avalik ruum oleks puhtam, on
paigaldatud prügikastid käidavamatesse avalikesse kohtadesse ja bussipeatustesse, kus

Ole hooliv koeraomanik ja pea
puhtust!
Tähtis ongi just lugupidav suhtumine meid
ümbritsevasse. Siin ei saa kuidagi mööda
minna lemmikloomaomanikest, õigemini küll
sellest, mille nende hoolealused maha jätavad.
On raske uskuda, et täna on koeraomanikke,
kes pole kuulnud nõudest lemmiklooma järelt
koristada ega ka sellest, et koristamata jätmise
eest on võimalik trahvida. Õnneks on hooletute lemmikloomaomanike kõrval küllalt neid,
kel ei teki küsimustki, kas ja miks peaks oma
looma tekitatud jäätmed üles korjama.
Et koeraomanikud saaksid puhke- ja haljasalasid sõbralikult kaaslinlastega jagada, oleks

tarvis nii spetsiaalselt koerte väljaheidete
jaoks mõeldud prügikaste kui veel rohkem
avalikkusele suunatud selgitustööd. Omavalitsus on mitmed aastad tagasi paigaldanud
prügikastid loomade väljaheidete tarvis, kuid
kahjuks on need kiirelt vandaalide poolt lõhutud. Spetsiaalse prügikasti puudumine aga ei
õigusta looma järelt mittekoristamist.
Kuigi soovitatakse kasutada spetsiaalseid
biolagunevad kilekotte, kasutavad paljud siiski
parasjagu kättesaadavat kilekotti. Ka see on
parem kui mittekoristamine.
Hoiame ikka oma linna- ja vallaruumi puhtana, nii hoolime kaaskodanikest ning väärtustame nende tööd, kes iga päev meie ilusama
ümbruse nimel vaeva näevad. Heakorra eest
seismine on meie ühine asi
Valga vallas on hetkel uuendamisel Valga
valla heakorra eeskiri ja kuni uue eeskirja kehtestamiseni kehtivad ühinenud piirkondade Valga linna, Õru, Taheva, Karula ja Tõlliste
valdade – vastavad eeskirjad. Nimetatud korrad ning Valga valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri on leitavad valla kodulehelt: https://
www.valga.ee/heakord-ja-haljastus
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25 aastat keelekümblust Valgas
Keelekümblus on õppimise
viis, mis toetab mitmekeelsuse
kujunemist - keelekümbluse toel
omandab laps võõrkeele ilma oma
emakeelt kahjustamata. Keelt
õpitakse läbi erinevate tegevuste,
viibides võõrkeelses keskkonnas.
Keelekümbluse programmis
võetakse arvesse rahvusvaheline
kogemus, parimad pedagoogilised
praktikad ja õppija kultuuritaust.
Keelekümblusega alustati Eestis 2000. aastal,
programmis osales siis neli kooli. Kui 2012.
aasta kevadel lõpetas gümnaasiumi esimene
lend varase keelekümblusprogrammi õpilasi,
siis 82 õpilasest 25 protsenti lõpetas kooli kuldvõi hõbemedaliga. 2017. aasta lõpuks oli keelekümblusprogrammiga liitunud 63 lasteaeda
ja 37 kooli ning programmis osales üle 10 000
õpilase.
Keelekümbluse rakendamisel on tähtis roll
asutuse direktoril. Oluline on, kuivõrd direktor usub programmi ning kui oskuslikult on
valitud pedagoogid. Pedagoogid peavad olema
avatud koostööle ja uuendustele. Õpetajad keelekümbluse rühmas peavad olema läbinud keelekümblusprogrammi koolitused, kasutama SA
Innove metoodikaid.
Eestis on kasvamas tendents, et muukeelsed lapsevanemad panevad oma lapsed eesti
lasteaedadesse või koolidesse õppima, kasutades keelekümblusklasse justkui hüppelauana
lapse kvaliteetse konkurentsivõimelise eestikeelse haridustee jätkamiseks. Valga lasteaed
ja kool omab suurt teadmistepagasit ja ressurssi
keelekümblusmetoodikate kasutamisel.
Varane ja hiline keelekümblus.
Kahesuunaline keelekümblus
Lasteaedades rakendatakse täielikku või osalist keelekümblust, Mõistlik on alustada keelekümblusega võimalikult varakult. Lasteaias
Pääsuke alustati keelekümbluse metoodikaga
2005. aastal. Varane keelekümblus lasteaias
Pääsuke alustab alates 3. eluaastast osalise keelekümblusega, kus õppe- ja kasvatustegevused
toimuvad 50% ulatuses eesti keeles ning võib
kasvada tasapisi. Täielikult keelekümblusrühmas toimuvad tegevused 100% eesti keeles.
Priimetsa Koolis toimib keelekümblusklassides täielik keelekümblus. Kõiki õppeaineid õpitakse vaid eesti keeles. Esialgu läbi mängulisuse,
vanemates klassides aga kasutatakse keeleõppes
juba teisigi metoodikaid. Kahesuunaline keelekümblusrühm komplekteeritakse eesti ja vene
kodukeelega lastest, kus mõlemad kodukeeled
on võrdsed. Selles rühmas toimuvad õppe-ja
kasvatustegevused nii vene kui eesti keeles ning
õpetajad on kahe keele kandjad.
Kuidas valida lasteaiarühm või kool?
Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, kus
avaldatakse soov, kas laps osaleb tava,- kahesuunalises või keelekümblusrühmas. Koostöö
vanematega on pedagoogide jaoks väga tähtis, sest perekond kaasatakse õppeprotsessi.
Lapse areng ja õpitulemused avalduvad kõige
paremini õigesti valitud rühmas ja vanema
panustamisel. Lapsevanemaid nõustatakse
pedagoogide poolt, on võimalik osaleda
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Pääsukese lasteaias kasutatakse keeleõppeks erinevaid võimalusi

lahtiste uste päeval ning pakutakse osalemist
nii seminaridel kui suvekoolis.
Peale lasteaia keelekümblusrühma lõpetamist on mõistlik lapsel edasi õppida kooli
keelekümblusklassis. Siis on selged ootused
temale ja vanemale ning ka õppimise-õpetamise viisid. Kui siiski juhtub, et laps pole keelekümblusrühmas käinud, kuid vanem otsustab keelekümblusklassi kasuks, ollakse koolis
õppivale lapsele keele õpetamisel-arendamisel
igakülgselt abiks. Koostöö ja vanema panus on
vajalik sellegipoolest, sest õppetöö keelekümblusklassides toimub samade õppematerjalide ja
põhimõtete järgi nagu eesti koolides ning õpilane vajab igakülgset tuge nii kodust kui koolist. Sest konkurentsivõimeline ja kvaliteetne
haridus on prioriteet.
Keelekümbluse kogemus koolis
Valga Priimetsa Koolil on pikaajaline keelekümbluse õpetamise kogemus. Esimesest eestikeelsest süvaõppeklassist alates 1997/1998 on
kasvanud keelekümbluse metoodikate kasutamine ning saavutatud on tase, kus kooli õpilased tunnevad end hästi, mõistes, et koolist
saadud teadmised on väga head ning edasiõppimise võimalused on tänu keelekümblusele
võimalikud.
Keelekümbluse tõhususest räägivad tasemetööde ja põhikooli eesti keele eksami tulemused ning õpingute jätkamine peale 9. klassi
lõpetamist gümnaasiumis. Viimastel aastatel
suunduvad ligi 70% lõpetajatest õppima gümnaasiumisse, nendest pooled 100% eestikeelsele

õppele. Meie põhikooli lõpetajate eksami - eesti
keel teise keelena - tulemused on aastaid olnud
kõrgemaid vabariigis.
Koos keeleõppega toimub integreerumine
mitmekultuurilisse ühiskonda, see on järjepidev töö, mis nõuab pidevalt uute ja huvitavate
keeleõppe võimaluste otsinguid. Lisaks keelekümblusele rakendatakse projektipõhist õpet,
osaletakse õppeekskursioonidel, konkurssidel, keelelaagrites ning viibitakse vahetult
keelekeskkonnas, mis aitab kaasa keeleoskuse
omandamisele.
Integreerimisel on koolil välja tuua head
näited: õpilastel on julgus osaleda võrdsetel
tingimustel eesti lastega õppeprojektis, omaloomingu- või etluskonkursil. See räägib vaid
üht, keelekümblusklassi õpilased on enesekindlad ja valmis õppima. Väljunditeks kasutada riigikeelt on teisigi. Näiteks kaitsevad 7.-8.
klassi õpilased oma loovtööd eesti keeles. Oma
kogukonna traditsioonide ja kultuuri säilitamise kõrval on tähtsal kohal eesti riigi ja ajaloo
tundmaõppimine. Selleks lõimitakse ainekavad ja viiakse läbi projektõpet.
Valga Priimetsa Kooli edulugu ja
arengusuunad
Oleme uhked ja õnnelikud, et esimene Digipöörde projekti võit tuli meie kooli. Saime
juurde uusi võimalusi ja oskusi õppemeetodite täiendamiseks. Kaasaegsed digitehnikad
võimaldavad rakendada uusi ja huvitavaid
metoodikaid keeleõppes. Meie õpetajad on
õpihimulised ja innovaatilised. Õpetajad ja

õpilased loovad uusi äppe ja õppematerjale,
mida jagatakse õpetajalt õpetajale, õpilaselt
õpilasele. Digitehnika võimaldab viia õppetööd väljaspool klassi- ja kooliruume. Õpetajad
koostavad töölehti ja materjale ning õpilased
koostavad vastused nutitehnikat kasutades. Nii
saab lõimida erinevaid õppeaineid, muuta tunnid huvitavamateks ning motiveerida õpilasi.
Eelmisel aastal uude koolihoonesse kolimisega
laienesid meie võimalused läbi viia huvitavaid
tunde kooli õues. Õpime nüüd kesklinnas, kus
muuseum, raamatukogu ja kultuurikeskus on
kohe meie lähedal.
Kooli edasises arenguplaanis on kavas
rakendada veelgi tõhusamat keeleõpet, kasutades hilist keelekümblust alates 6. klassist.
Samuti kahesuunalist keelekümblust, kus
sihtkeelteks on eesti ja vene keel. On olnud
mõtteid ka teiste võõrkeelte (saksa, prantsuse)
õpetamise osas.
Meie vilistlaste edulood on suureks eeskujuks praegustele õppijatele. Vilistlased külastavad sageli oma kooli, annavad külalistunde ja
tänavad õpetajaid. See innustab meie noori ja
lapsevanemaid rohkem panustama keeleõppele
ja tähtsustama keeleoskust.
Soovime kõikidele soovijatele tulla õpiretkele Valga lasteaeda Pääsuke ja Valga Priimetsa
Kooli!
Nadežda Amossova, Pilvi Pindma,
Pille Raudam
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Karula Muinsuskaitse Selts on
tegutsenud üle kolme aastakümne
1988. aastal loodi Eesti Muinsuskaitse Selts,
mille üks iseseisev osa on ka Karula Muinsuskaitse Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts oli üks
esimesi organiseeritud kodanikualgatusi uues
Eestis ning seetõttu on ta kandnud olulist rolli
nii aktiivsete kodanike kui ka poliitikute kasvulavana.
Olulisemad algusaja tegevused olid järgmised. Karula Muinsuskaitse Seltsi asutamiskoosolek toimus 10. juunil 1989. aastal, selts
registreeriti 24. oktoobril 1989. aastal. Esimeseks eesmärgiks oli taastada Vabadussõja
ausammas Karula-Lüllemäel. Samal aastal
alustasime Vabadussõja ausamba asukoha,
kiriku varemete ümbruse ja vana kalmistu
korrastustöödega. 1991. aastal taastati seltsi
eestvõttel EELK Karula kogudus.
Muude tegevustena võtsid Karula MKS-i
liikmed 1989. aastal aktiivselt osa Kodanike
Komiteede liikumisest. Karula oma Kodanike
Komitee liikmed - Kaido Kama, Kalle Eller,
Juhannes Kraav, Rein Puudersell, Etna Ansi,
Eduard Õunapuu, Sirje Tann – teostasid EV
kodanike registreerimist. Eesti Kongressi saadikuteks 1990. aastal valiti Rein Puudersell ja
Alfred Käärmann. Selts võttis osa Balti ketist,
Vabadussõja ausammaste taastamisest Otepääl, Põlvas, Sännas, Antslas, organiseeriti
jõulujumalateenistust.
1992. aastal 23. juunil avati Karulas Lüllemäel seltsi eestvõttel taastatud Vabadussõja
ausammas. Töö teostas Karulast pärit kiviraidur
Silver Visnapuu, suurim toetaja oli Eesti Põlevkivi eesotsas Väino Viilupiga. Samast ajast on
Karulas seltsi poolt sisse viidud lipu heiskamise
traditsioon Vabadussõja ausamba juures Eesti
Vabariigi aastapäeval ja võidupühal.
2008. aastal andis selts välja raamatu „Võru
Karula ajalugu I“ – toetasid KERA programm
ja Karula vallavalitsus. Vahepealsetel aastatel
anti välja erinevaid brošüüre ning tegeleti väiksemate projektidega.
Kuigi muinsuste muinsus – Eesti riik – on
taastatud ning peale on kasvanud põlvkond, kes
on elanud vaid iseseisvas Eesti riigis, on Muinsuskaitse Seltsi töö jätkunud. Tegevused on küll
nüüd teist laadi. Teeme muinsuskaitsealast selgitustööd, aitame kaasa mälestiste hooldamisele
ja ennistamisele, kogume ja säilitame rahvapärimusi ning mälestusi, anname välja ajalooteemalisi trükiseid. Korraldame kokkutulekuid,
muinsuskaitsepäevi ja –näitusi, mälestiste ja
mälestusväärsete paikade tähistamist, ajalooliste isikute ja sündmuste mälestamist.
Seltsi ülesehitus on aga endiselt samasugune. Nimelt koosneb selts maakonnaseltsidest, erialaühendustest ja üksikliikmetest.
Algüksusi on (2006. aasta seisuga) 53, lisaks
veel ca 700-800 üksikisikust liiget. Meenutuseks, et 1988. aasta lõpuks oli algüksusi loodud
185, umbes 6000 liikmega. Viimastel aastatel
on seltsi liikmeskond järjekindlalt kasvanud.
Näiteks tulevad seltsi tagasi inimesed, kes on
ennast ettevõtluses tõestanud ning tahavad
nüüd jälle panustada.
Valga maakonnas on alles 2 algüksust: Helme-Tõrva Muinsuskaitse Klubi ning Karula
Muinsuskaitse Selts.
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Mälupanga ruumid valmisid aasta tagasi

Karula Muinsuskaitse Seltsi tänased
tegemised
• 1992. aastast alates oleme kogunud kohalikku ajalugu puudutavat materjali ajaloolisi andmeid Karula kihelkonna
territooriumil asunud talude, kolhooside,
sovhooside, asutuste, ettevõtete ja külanõukogude kohta. Soovime säilitada ja
jäädvustada tulevastele põlvedele ka lähiminevikku. Just seda aega, kus ise oleme
elanud ja elame ka käesoleval ajal. Ka praegune aeg on huvitav ja vajab säilitamist.
• 2018. aastal avanes meil võimalus tegevuse laiendamiseks. Suureks eesmärgiks
on luua nn mälupank, mis koosneb kohalikku ajalugu tutvustavast püsinäitusest
ja arhiivist. Tänu valdade ühinemisel
saadud rahastusele võeti kasutusele Lüllemäe teeninduskeskuse hoone. Saime selles
hoones Valga vallalt rendile 2 ruumi, kogupinnaga 99m 2 . Paraku olid need ruumid
remontimata. Paigaldatud olid vaid põrandaküte ja vahetatud aknad, puudus ka
elektrivarustus.
• 2018.-2019. aasta kulusid remondi ja sisustamise peale. Põhitöö tegid Ahti Veidemann
ja Siiri Raamets ning teised seltsi liikmed
oma jõududega vabatahtlikus korras.

Materjalide ostuks saime toetust erinevate
projektide kaudu Kohaliku Omaalgatuse
Programmilt ja Valga vallalt.
Mälupank on saanud toetust Valga valla kogukonna arengu taotlusvoorust. Valga vald toetas
meid ka projektide omaosaluse rahastamisega.
Antud projektitoetusega oleme soetanud erinevaid tegevuseks vajalikke esemeid ja ka ruumide korrashoiuks vajaliku pesuri.
Mälupanga avasime 30. jaanuaril 2020. Üritust kajastati ajalehes Lõuna-Eesti Postimees.
Tänu lehes ilmunud artiklile tundis meie tegemiste vastu huvi ETV ja meie lugu oli eetris 1.
märtsil 2020 saates „Prillitoos”. Kellel huvi, siis
saade on ka veebis järelevaadatav.
Mälupanga eesmärgiks on koguda ja talletada piirkonna esemelist ja vaimset pärandit
ning seeläbi säilitada kohalikku kultuuri ja
identiteeti. Panka on kõik oodatud annetama
Karulaga seotud esemeid, nii igapäevaseid tarbeasju kui vanu fotosid ja dokumente.
See on koht, kus esitleme Karula kihelkonna
ajalugu kuni tänapäevani välja. Kui keegi tahab
oma talu või esivanema kohta infot, saab ta
meie poole pöörduda. Meil on arhiiv, kus on
palju fotosid ning muid materjale, ja kogume
neid järjest juurde. Karula Mälupangast on

sugupuu-uurijatel ja talude (asutuste) ajaloost
huvitatutel võimalik saada vajalikku infot, piltide koopiaid ja kuulda kohaga seotud lugusid.
Samuti näiteks saada teada, millised näevad
välja Karula rahvariided.
Siinkohal üleskutse rahvale: kui kellelgi
leidub kodus fotosid, esemeid või muid materjale endiseaegse Karula kihelkonna talude või
inimeste kohta, mida te enam ei vaja, võiksite
need meile annetada, et tagada nende säilimine
ja kättesaadavus järeltulevatele põlvedele. Kui
teil on vanu fotosid, mida ei soovi meile annetada, oleks hea kui võimaldaksite meil nendest
koopiaid teha (digitaliseerida). Väga oodatud
on ka lood, legendid, memuaarid jne.
Ka noorte huvi oma kodukandi ajaloo
vastu on väga suur. Oleme abiks olnud mitmetele kooliõpilastele ajalooteemaliste uurimistööde jms. koostamises. Lüllemäe Põhikooli
õpilased on ajalootundide raames külastanud
meie näitusi, oleme pidanud neile ajalooteemalisi loenguid. Plaanis on koostöös kooliga
avada lastele ajalooring.
Tihe koostöö on Kaitseliidu Valgamaa
maleva Valga kompanii, Lüllemäe Põhikooli,
Karula Rahvuspargi, Valga muuseumi, Lüllemäe kultuurimaja, Lüllemäe raamatukogu ja
Valga vallaga. Tellimisel korraldame ekskursioone ja matku Karula loodusesse ning ajaloolistesse kohtadesse koos giidiga.
Tänu aktiivsemale tegutsemisele on tulnud
väga palju positiivset tagasisidet, oleme saanud
kinnitust, et Karula kihelkonna ajaloo säilitamine on oluline väga paljudele.
• Karula Muinsuskaitse Seltsi tegevuse toetamiseks saab teha annetuse pangakontole
EE461010202000097005. Kontakti saab
meiega:
• Vaike-Hele Puudersell tel. 521 6386; Siiri
Raamets tel. 510 9435;
e-post: karulamks@gmail.com
• Aadress: Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla,
Valga vald, Valgamaa 68116.

Haridusspetsialistina alustas tööd Kermo Küün
Alates 1. märtsist on Valga valla kultuuri- ja
haridusteenistuses haridusspetsialistina ametis Kermo Küün. Kermo Küün on lõpetanud
Valga Gümnaasiumi, Tartu Ülikoolis on ta
omandanud ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala.
„Olen sündinud Valgas ja Valgamaal on
minu südames olnud alati väga oluline koht.
Väärtustan oma kodulinna ajalugu ning soovin anda oma panuse valla arengusse. Seetõttu on mul väga hea meel, kui saan oma
isiklikke väärtusi kanda edasi ka oma töö
kaudu," rõhutab Küün ja lisab, et tema jaoks
on oluline, et töökoha väärtused ühtiksid
isiklike väärtushinnangutega. „Haridusvaldkond on mulle alati südamelähedane olnud.
Olen olnud Valga Gümnaasiumi arendusmeeskonna liige ja seisnud kooli käekäigu
eest juba gümnaasiumis õppides."

Küüni varasem töökogemus seisneb muuhulgas mitmete valdkondade tegevuse koordineerimises ja arendamises. Lühiajaline
töötamine Valga Linnavalitsuses ühinemiskoordinaatori assistendina ja kommunikatsioonipraktikandina andis teadmised omavalitsussüsteemi toimimisest.
Oma ametis peab haridusspetsialist olulisteks väärtusteks usaldust ja avatust. „Olen
igati avatud uuenduslikele hariduslahendustele. Olen usaldusväärne koostööpartner ja
hea meeskonnamängija, samas suudan edukalt toime tulla ka iseseisvalt töötades. Mulle
meeldib töötada mitmel rindel korraga ning
suhelda erinevate inimestega. Olen orienteeritud eesmärkidele, kuid suudan vajadusel
jõuda ka kompromissideni."
Soovime haridusspetsialistile edu uues ametis!
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Välisvabatahtlikud tunnetavad
Eestit erilise paigana
Juba mõnda aega toimetavad Valga valla noortekeskustes välisvabatahtlikud Victoria, Xaver ja Matviy. Noored on siia tulnud projekti ”Muudame
noortega töö nähtavaks” kaudu, projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programm. Millisena näevad välisnoored
Eestit ja keskmist eestlast ning mis neid siin üllatab? Mida nad maailmas muudaks, kui vaid saaksid…? Läbi üheteistkümne küsimuse ja vastuse saame
nendega tuttavamaks.

Tõlliste noortekeskuse vabatahtlik
Victoria

1. Mis riigist oled pärit?
Austriast.
2. Miks otsustasid hakata vabatahtlikuks?
Tahtsin teha pausi enne ülikooli minekut ja
saada uusi kogemusi. Välisvabatahtliku teenistus tundus olevat ideaalne võimalus veetmaks
aega kasulikult, samal ajal tutvudes uue riigiga
ja selle kultuuriga.
3. Miks valisid Eesti vabatahtlikuks teenistuseks?
Tegelikult oli minu algne plaan olla vabatahtlik
Armeenias, kuid sõja puhkemise tõttu pidin oma
lennu tühistama ja uusi võimalusi otsima. Kuidagi pälvis mu tähelepanu Eesti, kuna see oli riik,
millest ma veel ei teadnud eriti, kuid nägi väga
ilus välja ja pakkus lahedaid projekte. Nii kirjutasin oma avalduse ja õnneks - siin ma nüüd olen.
4. Mis on seni huvitavaim kogemus Eestis?
Sellele on raske vastata, sest kogu olukord
- elada võõras riigis kedagi tundmata, keelt
mõistmata ja uuel alal töötada - on minu jaoks
tõesti huvitav. Sellegipoolest oli üsna ebatavaline ja põnev kogemus kindlasti jääsuplemine
Kaitseliidu õppepäeval.
5. Mida tegid enne vabatahtlikku teenistust kodumaal?
Lõpetasin gümnaasumi.
6. Milliseid eestlaste kombeid ja traditsioone võtaksid endaga kaasa kodumaale?
Järgmisel veebruaril küpsetan kindlasti vastlakukleid ja tähistan valentinipäeva asemel sõbrapäeva, sest minu jaoks on see palju tähendusrikkam. Lisaks on mul suur motivatsioon oma
murdmaasuusatamise oskusi Austrias täiendada, kuna ka meil on seal palju radu. Naljakal
kombel, kuigi see spordiala on mägipiirkondades üsna populaarne, proovisin ma seda esimest
korda just Eestis, ja see meeldis mulle väga.
7. Kuidas kirjeldaksid keskmist eestlast?
Minu silmis on keskmine eestlane viisakas
inimene, kes võib-olla esimesel korral hoiab
natukene distantsi, kuid muutub peale paari
kohtumist väga toredaks kaaslaseks. Ta käib
peaaegu igal nädalavahetusel saunas, tal on
sugulased kusagil keset tühjust maakohas ja ta
naudib looduses üksi ajaveetmist. Lõpuks on ta

8 Valga Teataja

ilmselt väga isamaaline, hindab Eesti muusika
kuulamist ning armastab kartulit, majoneesi ja
jõulude ajal muidugi verivorsti süüa.
8. Kuidas kirjeldaksid iseennast?
Ma kirjeldaksin ennast uudishimulikuna, avatuna, suhtlemisalti, loomingulisena ja natuke
hullumeelsena (kuid kes poleks?) Minu suured
kired on lugeda, kokata ja küpsetada; lisaks
armastan ka reisimist, looduses olemist ja sõpradega ajaveetmist.
9. Mis on sinu suurim unistus?
Elada head elu, palju reisida ja elada rahumeelses maailmas ilma sotsiaalse ebaõigluse ja kliimaprobleemideta (noh, sellepärast nimetataksegi seda unistuseks).
10. Mida tahaksid Eestis veel teha ja näha?
Ohh … minu nimekirjas on palju asju: külastada Tallinna, näha Kaali kraatrit, kogeda
vana kultuuri Setomaal ja Kihnus, osta Peipsi
ääres kasvatatud sibulat, leida eestlastest sõpru,
osaleda laulupeol ja palju muud… Ja muidugi
tahan palju matkata läbi metsade ja käia kõigis
kaunites rahvusparkides.
11. Kui saaksid maailmas midagi muuta,
siis mis see oleks?
Ma muudaksin inimeste mõtteid, et inimkond
oleks empaatilisem ja ennast analüüsivam.
Usun, et paljusid probleeme ei tekiks üldse või
saaksid need hõlpsamini lahendada, kui kõik
mõtleksid oma tegude ja nende tagajärgedega
üle enne, kui tegutsevad.

telekommunikatsiooniettevõtte vanemanalüütikuni.
6. Milliseid Eesti kombeid ja traditsioone
võtaksid endaga kaasa kodumaale?
Tasuta maakondlikud bussid tunduvad head.
Sama lugu on kirikutega, mis on rohkem kultuurihoidjad, mitte lihtsalt tavalised kirikud.
Nüüd tähistan ka valentinipäeva asemel sõbrapäeva.
7. Kuidas kirjeldaksid keskmist eestlast?
Ma ei oska kirjeldada. Eestlasega rääkides inglise ja vene keeles on vahe. Enamik
inimesi on lahked, kuid mitte kogu Eestis.
Kuuldavasti armastavad eestlased enamasti
üksi aega veeta. Kuid praegu ei saa ma seda
öelda. Teisi keskmise eestlase kriteeriume ja
kombeid ei tea.
8. Kuidas kirjeldaksid iseennast?
Kirjeldaksin ennast kui inimest, kes on avatud
uutele kogemustele.
9. Mis on sinu suurim unistus?
Osta juustutehas Okhtyrkasse ja parandada selle
infrastruktuuri. Siis saada Okhtyrka linnapeaks.
10. Mida tahaksid Eestis veel teha ja näha?
Ma ei tea. Tulin siia mõttega külastada Linnahalli, kuid see pole ainuke koht, mida ma
tahan külastada. Ma lihtsalt ei ole veel leidnud
huvitavaid sihtkohti.
11. Kui saaksid maailmas midagi muuta siis
mis see oleks?
Keel. Ma muudaks selle igal pool samaks.

Karula noortekeskuse vabatahtlik
Matviy

Taheva noortekeskuse vabatahtlik
Xaver

1. Mis riigist oled pärit?
Ukrainast
2. Miks otsustasid hakata vabatahtlikuks?
Sest ma arvasin, et see oleks põnev kogemus.
3. Miks valisid Eesti vabatahtlikuks teenistuseks?
Kandideerisin kolmele erinevale kohale, kuid
vaid sellest projektist sain positiivse vastuse ja
seega tulin Eestisse.
4. Mis on seni huvitavaim kogemus Eestis?
Tasuta maakonna liiklus.
5. Mida tegid enne vabatahtliku teenistust
kodumaal?
Erinevaid asju: alates lihatööstusest kuni

1. Mis riigist oled pärit?
Saksamaalt
2. Miks otsustasid hakata vabatahtlikuks?
Pärast keskkooli polnud ma kindel, mida ma
tahan teha. Teadsin lihtsalt, et ei taha kohe
uuesti hakata õppima ega minna tööle. Rääkisin enda sõbranna Floraga, kes oli enne mind
vabatahtlik Harglas, ja tema soovitas tulla Eestisse, ja siin ma nüüd olen.
3. Miks valisid Eesti vabatahtlikuks teenistuseks?
Nagu vastasin ka eelnevalt, siis sain idee Flora
käest.
4. Mis on seni huvitavaim kogemus Eestis?

Elamine väikses kohas nagu Hargla. Sellega
kaasnevad paljud väljakutsed, näiteks enda
ostukorvi planeerimist terveks nädalaks.
5. Mida tegid enne vabatahtliku teenistust
kodumaal?
Lõpetasin väga edukalt keskkooli. Lisaks mängisin ka palju jalgpalli ning õpetasin ka noori
mängima.
6. Milliseid Eesti kombeid ja traditsioone
võtaksid endaga kaasa kodumaale?
Kindlasti saunas käimise ja lisaks ehitaks suure
saunamaja hoovi.
7. Kuidas kirjeldaksid keskmist eestlast?
Viisakad, võõraste inimestega sõbralikud ja
Saksamaast väga huvitatud. Üldiselt kirjeldaksin neid kui lääne hõnguga venelasi.
8. Kuidas kirjeldaksid iseennast?
Hmm, tõenäoliselt laisk üldiselt, aga ka motiveeritud, kui on vaja midagi teha. Ma pole kindel, kuid mulle tundub, et grupis olles võtan
tihtipeale juhtiva rolli.
9. Mis on sinu suurim unistus?
Praegu on suurim unistus enda kallimaga
taas kokku saada. Pikaaegne unistus on elada
koos kallimaga armsas majas looduses, kus on
tohutu tagaaed (+saun).
10. Mida tahaksid Eestis veel teha ja näha?
Tahaks noortele selgitada, milline oli teine
maailmasõda tegelikult. Minu jaoks oleks see
väga huvitav, sest mul on selle kohta tohutult
teadmisi. Samuti tahaksin korraldada suure
jalgalliturniiri ja kindlasti tahaks külastada
Rummu veealust vanglat.
11.Kui saaksid maailmas midagi muuta, siis
mis see oleks?
Tahaksin muuta poliitikute ja ettevõtete omanike üldist mõtteviisi. Nad peaksid keskenduma rohkem kliimakriisile, mitte kasumi
teenimisele, et luua maailm, kus järgmised
põlvkonnad saavad ka elada.
Valga Avatud Noortekeskuse
tegevused märtsis 2021
Koroonasse nakatumine on taas tõusuteel
ning noorsootöö tegevused on sunnitud
kolima internetti. Märtsiks on Valga Avatud
Noortekeskus planeerinud erinevaid tegevusi
sotsiaalmeedias, enda kursis hoidmiseks jälgi
meie Instagrami, Youtube’i ning Facebooki
kanaleid. Instagramis toimuvad erinevate
ametite tutvustamised, Facebookis jagame
teiega olulist informatsiooni haridusest ja
karjääri võimalustest. Lisaks on tulemas kogu
märtsi jooksul huvitavaid väljakutseid ning
algamas on noorsootöötaja Vallo kokakool.
Hoia ennast kursis ning võta aktiivselt osa.
Häid ideid saab esitada Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötajatele.

Maarja Mägi, Valga ANK juhataja
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Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala
detailplaneering
Valga Vallavolikogu 26.02.2021. a otsusega
nr 212 kehtestati Valga linna Viljandi tn 82c
krundi ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata
ehitusõigus tootmisettevõtte hoonete rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha
määramiseks. Detailplaneeringuga tehakse
planeerimisettepanek Viljandi tn 82c krundile hoonestusala ja juurdepääsutee asukoha
määramiseks. Viljandi tn 82c hoonestusala piires võib püstitada hooneid järgmise
ehitusõiguse järgi:
• krundi kasutamise sihtotstarve – tootmishoone maa,
• hoonete suurim lubatud arv – 5,

• hoonete suurim lubatud ehitusalune pind
6500 m2,
• hoonete maksimaalne kõrgus – 14 m.
Viljandi tn 82c krundile kavandatakse juurdepääs Viljandi tänavalt üle Viljandi tn 82
maaüksuse. Mootorsõidukite parkimine on
lahendatud Viljandi tn 82c krundil. Planeeringuga on lahendatud ka tehnovõrkudega
ühendamine ja võrkude põhimõttelised asukohad. Viljandi tn 82d krunt on kavandatud
alajaama teenindamiseks ja määratud selleks
ka ehitusõigus. Detailplaneeringu kehtestamisega jõustus planeerimisettepanek Kelli
oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Kelli oja kalda ehituskeeluvööndit vähendatakse 25 meetrilt 10 meetrile planeeringuala
piires. Samal teemal ja ulatuses tehakse muudatus Valga linna üldplaneeringus.
Detailplaneeringu elluviimisega võib eeldada, et kaasneb mõningane positiivne mõju
majandusele. Planeeringulahendus parandab
ühe ettevõtte juurdepääsu võimalusi oma
krundile ning tagab selle krundi otstarbekama kasutamise oma tegevuste korraldamiseks. Eeldatav mõju looduskeskkonnale
on analüüsitud Kelli oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamisel. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et ehituskeeluvööndi
vähendamine on võimalik, kuna kavandatud

tegevused ei muuda oluliselt olemasolevat
olukorda kaldal ega suurenda inimtegevuse
kahjulikku mõju. Detailplaneeringu elluviimisel ei ole täheldatavat mõju sotsiaalsele ja
kultuurilisele keskkonnale. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnanguga leiti, et detailplaneeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi.
Kehtestatud detailplaneeringuga ja kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda
Valga valla veebilehel https://www.valga.ee/238
ja Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga
linn, Valga vald).
Täpsem info: Lenna Hingla, lenna.hingla@
valga.ee; tel 5860 1234.

Detailplaneeringu eelnõu avalik
väljapanek

Koroonaviiruse leviku tõkestamise
piirangutest

Valminud on Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneering. Valga Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku väljapaneku alates 29.03.2021. a
30 päeva jooksul. Planeering avalikustatakse
Valga Vallavalitsuse 1. korruse stendil, Raavita küla infotahvlil (Riisali küla bussipeatus)
ja Valga valla veebilehel https://www.valga.
ee/238. Tulenevalt COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikest meetmetest ja piirangutest soovitame detailplaneeringuga tutvuda eelkõige veebilehel. Valga Vallavalitsuses
materjalidega tutvumiseks tuleb eelnevalt aeg
kokku leppida.
Detailplaneeringu koostamine algatati
Valga Vallavolikogu 30.10.2020. a otsusega
nr 199 ning sama otsusega jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
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.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,27
ha. Planeeringuala asub Raavitsa küla suvilate
piirkonnas. Krundi naabruses on väikeelamud
ja suvilad. Põhja küljelt piirneb krunt metsaga
(riigiomand) ja lõuna küljelt kohaliku teega
(Valga-Suurekõrtsi-Kesk-Valga tee).
Detailplaneeringuga tehakse planeerimisettepanek hoonestusala määramiseks veekogu ja

Alates 11. märtsist kuni 11.
aprillini kehtivad üle Eesti
uued rangemad piirangud.
Piiranguid leevendatakse siis,
kui koroonaviiruse levik Eestis on
langenud tasemele, mis ei ohusta
meditsiinisüsteemi toimepidevust.

elektripaigaldise vahelisele alale. Hoonestusala
piirides on lubatud püstitada kuni 4 hoonet,
mille lubatud maksimaalne ehitisealune pind
on 800 m2, hoonete suurim lubatud kõrgus on
9 m (2 korrust). Ehitusõiguse järgi on lubatud
krunti kasutada üksikelamumaa (50%) ja tehisveekogu (50%) sihtotstarbel. Lisaks on kuni 20
% ulatuses lubatud krundile äriline kõrvalfunktsioon. Kõrvalfunktsiooni rakendamine
ei tohi tuua kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale (müra, lõhn, tolm, vibratsioon, autoliikluse oluline suurenemine jms).
Detailplaneering sisaldab Karula valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Priimetsa
2. veehoidla (Riissali järved) ehituskeeluvööndi
vähendamisega planeeringuala piires. Mõjud looduskeskkonnale on kaalutud detailplaneeringu
seletuskirjas ja puudutavad veehoidla kalda kaitse
eesmärke. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek on 25 meetrilt 10 meetrile.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu
kohta arvamust. Teie arvamusi ootame kuni
27.04.2021. a Valga Vallavalitsuse e-posti
aadressile valga@valga.ee või postiaadressile
Puiestee tn 8, 68203 Valga linn, Valga vald,
Valgamaa.
Lenna Hingla,
lenna.hingla@valga.ee
5860 1234

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA
JÄRGIMA KA ÕUES
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda
kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma
kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik
täita.
HARIDUS
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia
lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.
Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes
viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti
ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas
nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
SPORTIMINE, TREENIMINE,
NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS
Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud
kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades.

Foto: Maa-ameti fotoladu
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ujulad.
TOITLUSTUSETTEVÕTTED
Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult
toidu kaasamüük.
POED JA KAUBANDUSKESKUSED
Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud.
Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele,
kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja
meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele.
Tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.
Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb
arvestada ruumi kuni 25- protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.
Muudel juhtudel on lubatud üksnes niinimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse
kliendile ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük
ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama,
et kliendid omavahel kokku ei puutuks.
TEENINDUSETTEVÕTTED
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse
piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt kuni
25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit,
maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Lähemalt piirangute kohta kriis.ee

ÜRITUSED, KULTUUR,
MEELELAHUTUS, SPAAD,
BASSEINID, SAUNAD
On keelatud ka välitingimustes avalike
ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete
istekohtadega toimumiskohtades. Peavad
olema suletud spaad, basseinid, saunad,
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Vallavalitsuse veerg

Vallavolikogu veerg

Valga Vallavalitsusel toimus
ajavahemikus 3. veebruarist kuni 3.
märtsini 2021 (k.a) kaks korralist ja
kaks erakorralist istungit. Tähtsamad
otsused olid:

Valga Vallavolikogu I koosseisu 42. istung
toimus 26. veebruaril 2021 algusega kell 13
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn
1, Valga). Hääletati umbusaldusavaldusi vallavanem Ester Karuse, asevallavanem Mati
Kikkase, asevallavanem Toomas Petersoni
ning vallavalitsuse liikme Madis Grossi
vastu. Volikogu otsustas 14 häälega 27st vallavalitsuse liikmeid mitte umbusaldada.

Väljastada kasutusluba:
• Valga vallas Õruste külas Epre kinnistul
asuvale rekonstrueeritud kauplus-kohvikule (ehitisregistri kood 111026838);
• Valga linn, Transpordi tn 2 kinnistule ja
Valga linn, Tartu tänav T3 maaüksusele
rajatud parklale, jalakäijate teele ja sõiduteele (ehitisregistri kood 220843209) ning
samadele kinnistutele rajatud sademeveetorustikule (ehitisregistri kood 220843208);
• Valga linna territooriumil seoses ValgaValka kaksiklinna ühise keskuse ja jalakäijate ala väljaehitamisega järgmistel
objektidele:
• lammutatud laohoone (ehitisregistri
kood 111019828);
• jalakäijate sild (ehitisregistri kood
220822212);
• vee-, reovee- ja sadeveetorustik (ehitisregistri kood 220822170);
• v ä l j a k u d (e h i t i s r e g i s t r i k o o d
220822213);
• sõidu- ja jalgteed ning parklad (ehitisregistri kood 220822175);
• r u l a p a r k (e h i t i s r e g i s t r i k o o d
221335734);
• Valga vallas Jaanikese külas Kelli 5 kinnistule (katastritunnus 82001:003:0611)
püstitatud 2x50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood
221350635);
• Valga vallas Kallikülas Kalli kinnistule
(katastritunnus 77901:005:0521) püstitatud
50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale
(ehitisregistri kood 221349801);
• Valga linnas Toogi tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:016:0520) püstitatud 10 kW
võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221353517);
• Unikülas Kirpu kinnistule (katastritunnus
94301:001:0067) püstitatud 12 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri
kood 221356213).
Võtta vastu:
• eraisikult kinkena kinnistu Köie tn 10
(registriosa nr 72440), Valga linn, Valga
vald;
• eraisiku pärandvara, kelle viimane elukoht
oli E. Enno tn 30-7, Valga linn, Valga vald.
Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine Valga vallale kuuluv vara:
• korteriomand Võru tn 15-8 (registriosa nr
2070240; asukoht Valga vald, Valga linn)
alghinnaga 500 eurot;
• korteriomand Võru tn 34-1 (registriosa nr
2067040; asukoht Valga vald, Valga linn)
alghinnaga 500 eurot;
• korteriomand J. Kuperjanovi tn 42-3
(registriosa nr 1773940; asukoht Valga vald,
Valga linn) alghinnaga 1000 eurot.
Anda otsustuskorras kasutusse MTÜ
Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusele
(äriregistrikood 80224133) Valga vallale kuuluv rajamasin Pistebully.
Kinnitada hinnad Hargla Kooli söögisaali
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ja teise korruse saali üürimiseks järgmistel
tingimustel:
• Hind:
• üks tund 5 eurot;
• üks ööpäev 100 eurot.
• Soodustuse taotlemine Hargla Kooli
ruumide kasutamiseks toimub taotluse
alusel. Soodustuse andmise otsustab Valga
Vallavalitsus korraldusega.
• Valga Vallavalitsuse teenistustele ja Valga
vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, kelle tegevust vallavalitsus oma eelarvest toetab, on nende poolt korraldatavatel
üritustel nimetatud vara kasutamine tasuta.
Määrata mittetulundusühingus Paju Pansionaadid (registrikood 80030357) Valga valla
liikmeõiguste teostajaks asevallavanem Mati
Kikkas.
Võtta vastu määrus «Va lga Priimetsa
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise kord».
Eraldada toetust Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Karula Kogudusele 2 111 eurot
Muinsuskaitseameti poolt rahastatud projekti
„Karula kiriku varemete konserveerimise I
etapp» omafinantseeringu katmiseks.
Kehtestada Valga valla eelarvest makstava
huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks:
• endises Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva
piirkonnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis
ühe noore kohta kuni 150 eurot;
• lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub
Valga linnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis
ühe noore kohta kuni 45 eurot.
Kinnitada Valga valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastaks:
• Valga valla üldhariduskoolide õpilaskoha
tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta on:
• statsionaarses õppes 2623,45 eurot
aastas, 218,62 eurot kuus;
• mittestatsionaarses õppes (Valga
Kaugõppegümnaasium) 1073,32 eurot
aastas, 89,44 eurot kuus.
• Valga valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik
maksumus ühe lapse kohta on 5139,22 eurot
aastas, 428,27 eurot kuus.
• Valga Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase
kohta on 2523,94 eurot aastas, 210,33 eurot
kuus.
Anda nõusolek su ndva lduse sead miseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857)
sundvalduse seadmiseks Hämariku tänava
(katastritunnus 85401:017:0024) kinnistule
maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks.
Sundvalduse ala suurus on 159 m2. Sundvaldus
seatakse tähtajatult ja tasuta.
Rohkem infot Valga Vallavalitsuse
istungite kohta saab Valga valla
kodulehelt.

Toimus Valga valla eelarve 2.
lugemine.
Valga Vallavolikogu 26.02.2021
istungil otsustati:
Kehtestada Valga valla 2021. aasta eelarve
määrus. Määrus kehtestati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1
ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018
määrusega nr 55 „Valga valla fi nantsjuhtimise
kord". Määrusega on:
• kinnitatud Valga valla 2021. aasta eelarve
kogumahus 25 319 226 eurot;
• lubatud vallavalitsusel lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve)
omalaekumised (sponsorite annetused,
sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt
jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised
laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon
üks kord kvartalis ning kinnitamisega
eelarveaasta lõppedes;
• lubatud vallavalitsusel võtta 2021. aasta
investeeringute ja põhivara soetuseks
antava sihtfinantseerimise katteks laenu
mahus kuni 800 000 eurot tähtajaga kuni 10
aastat ning volitada vallavanemat sõlmima
vastavat lepingut;
• lubatud vallavalitsusel investeeringute
tegemisel otsustada investeeringu eelarves planeeritud üldsumma piires, millises
ulatuses tehakse investeeringuid ja millises
ulatuses kaetakse majandamiskulusid.
Lubada Valga Vallavalitsusel sõlmida leping
mittetulundusühingu Stuudio JOY tegevuse
toetamiseks 2021. aastal 39 000 euro suuruses
summas Valga valla 2021. aasta eelarvest.
Kehtestada Valga linna Viljandi tn 82c krundi
ja selle lähiala detailplaneering. Kehtestatav
detailplaneering koos menetlusdokumentidega on avalikustatud Valga valla kodulehel

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

http://www.valga.ee/238.
Muuta Valga Vallavolikogu 2. veebruari 2018
määrusega nr 15 kinnitatud „Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
2018−2029» ning kinnitada „Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
2018−2029» uues redaktsioonis.
Tuvastada peremehetus järgmiste objektide
puhul:
• Valga vallas Laatre alevikus Uus tn 4 asuva
kortermaja (ehitisregistri kood 111037347);
• Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa
tee 14a reformimata riigimaal (katastritunnus 85501:001:0737) asuvate ehitiste:
BIO-50 puhasti, aeratsiooni- ja mudamahuti, puhurihoone, liivakogumisrennid ja
võrekaev.
Lõpetada Valga valla ametiasutuse, Valga
Va l lavoli kog u Ka ntselei (reg ist ri kood
75000940) tegevus 1. aprillist 2021. Sellega
seoses:
• Valga Vallavolikogu Kantselei varad, asjaajamine ja arhiiv anda üle vallavalitsuse
kantseleile ja moodustada selleks komisjon
koosseisus:
• Alar Nääme – vallavolikogu esimees;
• Diana Asi – vallasekretär;
• Ene Elango – vallavolikogu kantselei
juhataja-referent.
• Vallavalitsusel korraldada Valga Vallavolikogu Kantselei tegevuse lõpetamine ning
registrist kustutamine.
• Vallavalitsusel viia 31. märtsiks 2021 vallakantselei põhimäärusesse muudatused, mis
sätestavad vallavolikogu tehnilise teenindamise ja asjaajamise korraldamise.
• Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga
valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" lisa osas,
millega on kinnitatud Valga Vallavolikogu
Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade
koosseis.
• Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu
1. detsembri 2017 määrus nr 2 „Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus".
Muuta Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017
otsusega nr 20 kinnitatud sotsiaalkomisjoni
koosseisu järgmiselt: ar vata komisjoni
koosseisust välja Külliki Siilak.
Rohkem infot Valga Vallavolikogu
istungite kohta leiab Valga valla
kodulehelt

Seoses töömahusuurenemisega
otsime
Soome ehitustöötajaid. Eelnev
kogemus ehitusel vajalik. Lisainfo
telefonil: 5117429

Ehitus-, remont- ja renoveerimistööd.
Kõik vajalikud tööd kodule ilusa ilme
loomiseks ühest kohast.
Sisetööd, välitööd,
abi -ja kõrvalhoonete ehitus.
Tel. 56726823
www.teenustööd.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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Avaneb KaguEesti spetsialistide
eluasemetoetuse
taotlusvoor

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

Valga Tuletõrjeühing
Alates 5. aprillist 2021 saavad isikud,
kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus või töö- või ametikohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus
ja kes töötavad piirkonnas tegutsevas ettevõttes või on piirkonnas
tegutseva äriühingu juhatuse liikmed või on piirkonnas tegutsevad
füüsilisest isikust ettevõtjad, esitada
taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete parendamise toetusvooru.
Toetusmeede on välja töötatud ning
viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumiga. Käesoleva aasta
vooru rahaline maht Valga vallas on
kokku 66 492 eurot, millest poole
moodustab riigipoolne toetus. Toetus ühe spetsialisti eluruumi kohta
on kuni 67% projekti abikõlblikest
kuludest, minimaalselt 2000 eurot ja
maksimaalselt 10 000 eurot. Taotluse
esitaja omafinantseering peab olema
rahaline ja katma vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Toetuse andmise eesmärk on
parandada vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi
kaasa piirkonna majandusarenguks
oluliste spetsialistide jäämisele ja
tulemisele piirkonda. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate
eluruumide soetamise ja ehitamisega
kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et

tagada spetsialistile paremad elamistingimused.
Toetatakse eluasemete ostmist
või renoveerimist, mis asuvad Valga
valla territooriumil. Töötada võib
spetsialist mistahes Kagu-Eesti
maakonnas, kuid toetuse saamisel
peab toetusalune eluruum vähemalt
kolm aastat projekti abikõlblikkuse
perioodi lõppemisest arvates olema
spetsialisti rahvastikuregistrijärgne
ja ka tegelik elukoht Valga vallas.
Tähele tuleb panna ka seda, et abikõlblikud on vaid panga vahendusel
ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.
Valga valla 2021. aasta taotlusvoor on avatud 5. aprillist kuni 3.
maini 2021 (k.a). Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik,
mille kestel tehakse projekti tegevusi
ja tekivad projekti kulud, aga mitte
hilisem kui august 2022.
Taotlusvooru avamise info ja
nõuetekohased taotlusvormid avaldatakse Valga valla veebilehel: www.
valga.ee. Jälgi reklaami!

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

Metsakeskus.ee

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

www.metsatervenduse.ee

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

Lisainfo:
Ma re Ra id, Va lga va l la et tev õ t lu s - j a a r e n g u s p e t s i a l i s t
tel 5349 8683, e-post
mare.raid@valga.ee

Kaasav eelarve on tulekul
Vallavalitsus rakendab 2021. aastal
kaasavat eelarvet ja vastav määrus
on väljatöötamisel. Kaasava eelarve
menetlemise protsessi kohta hakkab
vallavalitsuse kommunikatsiooniteenistus andma järjepidevalt teavet
ja täpsemaid selgitusi.
Eesmärgiks on suurendada elanike kodanikuaktiivsust, sidusust
ja kogukonnatunnet, aga ka teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse
majandamine toimub. Omavalitsus
saab seeläbi ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata.
„Kaasav eelarve tähendab seda,
et rahvas saab valitsemises otseselt
kaasa rääkida, kuna inimestel on
võimalus osaleda kohaliku raha
kasutamise planeerimisel ja jaotamisel. See peaks tekitama elanikes
huvi omavalitsuse tegemiste vastu ja
annab meile vahetut tagasisidet elanike soovidest,“ selgitas vallavanem
Ester Karuse.
Kaasava eelarve puhul lähtutakse
suuresti piirkondlikust põhimõttest
ja eelarve maht määratakse Valga
valla eelarvestrateegias. Sel aastal
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on kogusumma 50 000 eurot, mis
jaotatakse rahvahääletusel kõige
rohkem hääli saanud ettepanekute
vahel. Omavalitsus eraldab tüki eelarvest, mille osas antakse otsustusõigus üle kohalikule kogukonnale.
Nagu mõnes teiseski omavalitsuses, saavad kõik inimesed esitada
määratud summa kasutamise kohta
ideid. Nendeks on investeeringud
avalikult kasutatavatesse objektidesse - kõikide ideede üle hääletavad samuti kohalikud elanikud ning
tulemus on omavalitsusele siduv.
Volikogu ja vallavalitsus projektide valikusse ei sekku – analüüsi
käigus sõelutakse vaid välja objektid, mis ei vasta määruses nimetatud
nõuetele.
Seega on olemas tahe ja valmisolek oma inimestega avatult suhelda,
tõsta kulude läbipaistvust ja suurendada usaldust kohalikus kogukonnas.
Lõuna-Eestis alustas kaasava eelarve
mudeliga Tartu linn, mõned omavalitsused on Tartu eeskuju järginud
ning nüüd seda tegemas Valga vald.

PAIGALDAME SEPTIKUID,BIOPUHASTEID,
EHITAME VEE- JA KANALISATSIOONITRASSE,
E
PAIGALDAME MAAKÜTTE SÜSTEEME.
AITAME KA HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TOETUSTE TAOTLEMISEL.
HIND SÕBRALIK!
TTSR EHITUS OÜ
TTelefon 53025570 Tanel Niidumaa
EE-mail: tanel.tsr@gmail.com
Koduleht: www.tsrehitus.com
K
FFacebook: TSR Ehitus OÜ
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Valgamaal asuv puitliiste valmistav ettevõte
Combiwood OÜ otsib enda meeskonda

PUIDUPINGI TÖÖLIST
TÕSTUKIJUHTI

PUITLIISTUDE PARANDAJAT
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
- tasustamist tükitöö alusel
- tööd E-R kahes vahetuses (6:00-14:30 / 14:30-23:00)
- transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi
Töökoht: Möldre küla, Tõrva vald, Valgamaa
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile
mikko@combiwood.ee. Lisainfo telefonil 5198 3360.
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