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Valga Valka kaksiklinna ühise
Valga-Valka
puhkeala uuendamise tööd on täies hoos

kõige uuemad uudised siin

Pedeli-äärne on Valgas parim koht
jalutamiseks, rattaga sõitmiseks,
rulluisutamiseks, ujumiseks ja niisama vaba aja veetmiseks. Raja äärde jäävad laste mänguväljakud, välijõusaalid, suvitusrand ja istepingid.
Nii polegi imestada, et inimesi on
Pedeli ääres liikumas igal ajal üsna
hulgaliselt ja puhkeala meeldib nii
kohalikele elanikele, linna külalistele kui fotograafidele, kes ilusaid
vaateid püüavad.
Pedeli paisjärved valmisid peaaegu 20 aastat tagasi. Paraku on aeg
teinud oma töö ja paisjärvede halb
keskkonnaseisund on juba pikka
aega murekohaks olnud nii vallakodanikele kui ametnikele. Juba 2013.
aastal läbi viidud uuring tõdes, et Pedeli paisjärvede keskkonnaseisund on
halb – veekogude põhja aja jooksul
settinud muda on kaasa toonud toitainete hulga tõusu, mis omakorda on
põhjustanud aktiivse veetaimestiku
vohamise ja kiirendanud seega paisjärvede eutrofeerumise e kinnikasvamise protsessi.
2020. aasta detsembris valmis Interreg Eesti-Läti programmi toel Valga-Valka keskväljak, mille ehitamise
käigus puhastati projektialale jääv osa
Konnaojast ja korrastati Ramsi vesiveski ümbrusesse jääv ala. Vallavalitsuse toel sai konserveeritud ka vesiveski ise. Nüüd paistsid Pedeli räämas
ümbrus ja kinnikasvavad paisjärved
veelgi rohkem silma. Paralleelselt
uue linnasüdame ehitusega otsis
vallavalitsus aktiivselt võimalusi ka
paisjärvede puhastamiseks. Läbirääkimised rahastajaga, ühisosa leidmine projektipartner Valkaga, projekti
vajalikkuse põhjenduste kirjeldamine
ning vajalike dokumentide ja taotluse
ettevalmistamine võtsid aega rohkem
kui aasta. Pika eeltöö tulemusena õnnestus jõuda niikaugele, et koostatud
projektiidee kanti Eesti-Läti programmi eeldefineeritud projektide nimekirja. Eelmise, 2021. aasta alguses tuli
rõõmusõnum, et taotlus rahuldati ja
Eesti-Läti programm toetab Pedeli
puhkeala korrastamist 787 216 euroga.
Tööd juba käivad
Tegemist on Valga ja Valka ühise linnaruumi arendamise järgmise etapiga, kahe omavalitsuse koostöös korrastatakse vastvalminud kaksiklinna
keskuse vahetus ümbruses asuvad
alad – Pedeli jõe puhkeala kahel pool
Ramsi silda ja Konnaoja ümbrus Sõpruse tänavast Sepa tänavani. Peamiseks eesmärgiks on muuta kaksiklinna keskus veelgi atraktiivsemaks vaba
aja veetmise kohaks ja edendada jalgsi
või rattaga liiklemist.
Kui 2021. aasta kulus valdavalt

Pedeli paisjärv. Foto autor: Lea Vutt

vajalike dokumentide koostamisele
(keskkonnamõju hindamine ja projekteerimine), siis praeguseks hetkeks
on planeeritud tööd hoogsalt käimas.
Mahukad ehitustööd on ka vallaelanike tähelepanu köitnud ja soovitakse
oodatava tulemuse kohta rohkem teada. Anname siinkohal ülevaate juba
tehtud ja veel oma järge ootavatest
töödest ning oodatavast tulemusest.
Valga poolel on peamiseks tööks
kahe Pedeli paisjärve – Veskijärve ja
Jõekääru järve puhastamine setetest
ja üleliigsest taimestikust. Selleks rajati rahva seas Tivoli platsina tuntud
alale settebassein, kus paisjärvedest
eemaldatud muda taheneb, kuni see
on võimalik vedada ladestusalale.
Tahkunud setteid on hiljem võimalik
taaskasutada täitematerjalina. Pärast
tööde teostamist taastatakse Tivoli
platsi endine seisukord. Praeguseks
on setete eemaldamine Veskijärvest
lõppenud, järve kaldad on puhasta-

tud ja planeeritud. Lõpusirgel on ka
Jõekääru järve puhastamine. Töid
teostab OÜ Vändra MP.
Lisaks paisjärvede puhastamisele
paigaldati Veskijärve ümbrusesse tänavavalgustus. Sellega on viimane lõik Pedeli virgestusala kergliiklusteid valgustatud ja kogu alal on edaspidi võimalik
pimeduse saabudes turvaliselt liikuda.
Kuna Valka poole puhkealal saab
jalgtee nüüdsest samuti asfaltkatte ja
pikeneb Tartu tänavani, rajatakse Tartu
tänavale uus valgustatud jalakäijate ülekäigurada, mis kahe linna puhkealad
loogiliselt ja turvaliselt ühendab.
Kahe omavalitsuse koostöös puhastati veel üks lõik piiriojast – Konnaoja ja selle kaldad Sõpruse sillast
Sepa tänava sillani. Samale lõigule
rajatakse ka valgustatud jalgtee, mis
lihtsustab ligipääsu linnasüdamele. Varasemalt väga amortiseerunud
Sepa tänava sild on rekonstrueeritud
ja ootab nüüd veel vaid asfaltkatte

paigaldamist, mis on planeeritud oktoobrisse. Silda on võimalik siiski juba
ületada.
Naaberomavalitsus Valka poolel
on ehitustööd mahukamad
Seminara tänavale endise piiripunkti
ümbrusesse ehitatakse parkla nii autodele kui bussidele ja rajatakse väli-WC. Samasse rajatakse piiritemaatikast inspireeritud minigolfi väljak ja
korrastatakse kogu ümbrus, et tulevikus saaks vanasse piirihoonesse kolida
turismiinfo punkt.
Suuremad tööd on käimas Pedele
paisjärve ääres, kus pinnas drenaažitakse ja rajatakse uus asfaltkattega
jalg- ja jalgrattatee. Kogu Pudrumäe
ümbrus korrastatakse ja ehitatakse
uued trepid ning puhkekohad. Järve
teisel küljel olnud vana ja lagunenud
puidust teerada lammutati ja selle
asemele tuleb uus, tänapäevastest materjalidest valmistatud vastupidav tee.

Pedele jõele on rajatud vaateplatvorm
ja samasse paigaldatakse ka purskkaev. Kogu ala saab uue maastikukujunduse ning haljastatakse kaasaegsete
põhimõtete järgi, lisatakse valgustus ja
istekohad.
Kokkuvõttes laieneb kahe linna koostöös kvaliteetse ja kaasaegse lahendusega
avalik linnaruum ning tekib uusi võimalusi vaba aja veetmiseks. Loodame, et
korrastatud linnaruum tekitab kaksiklinna elanikes uhkust oma kodukoha üle ja
lootust, et elu ääremaal ei ole hääbumas.
Kokku läheb kogu projekt maksma üle 3 miljoni euro, millest Eesti-Läti
programmi 2014-2021 toetus on 787 216
eurot.
See artikkel väljendab autori vaateid.
Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse
kasutada.
Lea Vutt,
välisprojektide juhtivspetsialist
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Valga valla uue eelarvestrateegia
koostamine on lõpusirgel
Valga vald uuendab eelarvestrateegiat ja teeb prognoose 2027. aastani.
Eelarvestrateegia eelnõu läbis avaliku väljapaneku, menetlusprotsessi
osana kutsuti kokku avalik arutelukoosolek ning arengustrateegiate
juhtrühma koosolek.
Valga valla eelarvestrateegia on
selgitustega finantsplaan, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse
eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel,
investeeringute kavandamisel ning
investeeringuteks toetuste taotlemisel.
Eelarvestrateegia viib kooskõlla valla
vajadused ja prognoosidest tulenevad
rahalised võimalused. Eelarvestrateegia koostamisel on juhindutud
Valga valla arengukavast aastateks
2021−2035 ning Valga valla eelarvestrateegiast aastateks 2021−2025.
Üldist majanduskeskkonda puudutavad eeldused põhinevad rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadisel majandusprognoosil. Kasutatud on veel
Rahandusministeeriumi, Statistikaameti, rahvastikuregistri ja Eesti Töötukassa poolt kogutud andmeid ning
Valga valla ja tema sõltuvate äriühingute raamatupidamise andmeid.
Kahjuks tuleb tõdeda, et kohalike
omavalitsuste kulud kasvavad 2022.
aastal ja ilmselt ka lähiaastatel olulisemalt kiiremini kui tulud. Pikk pandeemiaperiood ja sõda Ukrainas on
jõudnud oma mõjudega omavalitsuste
argipäeva: kõrged hinnad, pikaaegsed
tarneajad, eelarvelisi võimalusi kordades ületavad hanked jms on argielu
igapäevaseks osaks saanud.
Kuna kohaliku omavalitsuse eelarves on suur osatähtsus üksikisiku
tulumaksul, siis on iga valla huvi, et
võimalikult palju elanikke oleks aktiivselt tööga hõivatud, töötute arv püsiks
madal ning töötuks jäänud naaseksid
kiiresti tagasi tööturule. Registreeritud
töötute arv oli Eesti Töötukassa statistika andmetel Valga vallas 01.01.2022
seisuga 777, moodustades ca 8,7%
tööealistest elanikest (riigis keskmiselt
oli 2022. aasta töötus 6,8%).
Valga valla palgatöötaja keskmine
brutotulu on endiselt üks madalamaid
Eestis – 2021. aastal oli see Statistikaameti andmetel 1120 eurot kuus. Ehkki kasv aastaga on olnud 3,6 %, moodustab see Eesti keskmisest (s.o 1 475
eurot kuus) 76%.
Omavalitsus ise on piirkonnas oluline tööandja – Valga valla konsolideerimisgrupis töötab ligi kümnendik
kogu valla tööealisest elanikkonnast.
Piirkonna suurimad tööandjad ja tööjõumaksude maksjad on veel Valga
Haigla AS, Atria Eesti AS, Gomab OÜ,
M.A.S.I Company AS, Keil M.A OÜ,
Laatre Piim AS, Valgamaa Kutseõppekeskus, Valga Depoo AS, Aclima Baltic AS ja Otolux AS4. Statistikaameti
2021. aasta andmetel on peamised
ettevõtluse tegevusvaldkonnad Valga vallas hulgi- ja jaekaubandus (20%
majandusüksustest), põllu- ja metsamajandus (17%), ehitus (12%), muud
teenindavad tegevused (10%) ja töötlev tööstus (8%). Valga valla eelarve
on Eesti keskmisest väiksem – 2021.
aastal kulutas vald arvutuslikult ühes
kalendrikuus ca 132 eurot elaniku
kohta (samal ajal Eestis keskmisena
167 eurot kuus), sellest 113 eurot läks
jooksvateks tegevusteks ja 19 eurot

investeeringuteks. Kulumahukaimad
valdkonnad olid haridus (58 eurot kuus
inimese kohta), sotsiaalne kaitse (17
eurot kuus inimese kohta) ja vaba aeg
(16 eurot kuus inimese kohta), laenude
tagasimakseteks kulus 5 eurot inimese
kohta kuus.
Nagu teistegi kohalike omavalitsusüksuste puhul, on ka Valga valla probleemiks väike finantsautonoomia. Põhitegevuse tuludest moodustas 2021.
aastal üksikisiku tulumaks 43,9% ja
1,7% maamaks. Kohalikest maksudest
on Valga vallas kehtestatud vaid reklaamimaks ja selle osakaal põhitegevuse
tuludest jäi alla 0,1%. Saadud toetused
moodustasid eelarve tuludest 48,2%
(valdav enamus sellest olid tasandusja toetusfondi vahendid) ning 5,9%
laekus eelarvesse kaupade ja teenuste
müügist.
Investeeringute kavandamise aluseks on Valga valla arengukava ja kohalike omavalitsuste ühinemislepingu
lisa. Investeeringute kava täitmiseks
ei piisa ainult valla oma eelarvelistest
vahenditest. Lisavahendeid on kavas
kaasata võõrkapitali näol (projektitoetused ja laenud). Laenude kavandamine toimub kooskõlas seadusega ja valla
finantsvõimekusega. Senine Valga valla
praktika projektitoetuste taotlemisel on
olnud positiivne, v.a üks Valga-Valka
kaksiklinna keskuse arendust puudutav
projekt, millega seoses on esitatud Valga vallale tagasinõue suurusjärgus 340
000 eurot. Valga vald planeerib nõude vaidlustada kohtus. Euroopa Liidu
struktuurfondide 2021–2027 taotlusperioodi prioriteete silmas pidades on
planeeritud ka lähiaastate investeeringute elluviimiseks võimalikult palju
kaasata erinevaid toetusmeetmeid.
Valga valla netovõlakoormus 2022.
aasta lõpul kujuneb prognoosi kohaselt
36,1% ja aasta hiljem 34,8%-ni. Võlakohustised kokku 2022. aasta lõpu seisuga
on prognoositult 12 780 714 eurot.
Investeeringud on eelarvestrateegia perioodil suunatud peamiselt majanduse (39%), vaba aja, kultuuri ja
religiooni (25%) ning hariduse (27%)
valdkondadesse. Aastaks 2022 planeeritud investeeringute arvestuses on
prioriteetsemad tegevusvaldkonnad
vaba aeg, haridus, keskkonnakaitse ja
sotsiaalne kaitse, kuhu on kavas investeerida vastavalt 38%, 17%, 16% ja 15%
aastasest investeeringute kogumahust.
Investeeringutest on muuhulgas eelarvestrateegias kavandatud E. Enno
15 spordihoone ehitus, Valga linnas
Vahtra tänava pikendus ja Tambre tee
rekonstrueerimine, Valga linnas Tartu
tänava kõnnitee ehitus, Valga ujula rekonstrueerimine, kergliiklusteede ehitus, Jaanikese motokompleksi arendus,
mitmete hallatavate asutuste hoonete
rekonstrueerimine.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et Valga valla väga suur väljakutse on toime
tulla hüppeliselt kasvanud energiahindadega ning üleüldise hinnatõusuga,
samuti pideva palgasurvega. Eelarvelise toimetuleku tagamiseks on vajalik
vähendada koosseisusid ja maju ning
tõhusamalt kasutada vallale kuuluvat
taristut, investeeringuteks aga tuleb
püüda võimalikult palju abi saada projektitoetuste näol.
Monika Rogenbaum,
Valga vallavanem

Värskesse Videviku Akadeemiasse
astus üle poolesaja õppuri

Videviku Akadeemia tugimeeskond (vasakult paremale) Triinu Jänes, Valdek Rohtma ja Airi
Poola. Foto autor: Kaidi Loos

Valgamaa Kutseõppekeskus käivitas tänavu uue õppesuuna, mis pakub kõigile
võimaluse omandada kaugõppes põhivõi keskharidust. Kooliperes hellitavalt
Videviku Akadeemiaks nimetatud suunal alustas septembris 57 õppurit.
Vastuvõtt ületas meie ootusi, kevadel
suunda käivitades ei julgenud loota, et
see nii populaarseks osutub. Kõige rohkem õpilasi astus 10. klassi, kuid õppijaid
on kõikides klassides alates kaheksandast kuni kaheteistkümnendani. Meie
sihiks on pakkuda õppijast lähtuvat haridust, mis tähendab paindlikkust ning
õppija võimalustega arvestamist. Iga õppija leiab koostöös kooliga omale sobiva

aja, tempo ja koha õppimiseks. Sageli on
selleks õhtune aeg, mistõttu kutsume õppesuunda naljatamisi Videviku Akadeemiaks.
Kool arvestab, et õppuritel on teisigi
kohustusi, nagu töö või pere, mistõttu
pandi õppekorralduse põhirõhk kooli ja
õpilase vahelisel tihedale suhtlusele, et
võimalikke takistusi ja probleeme juba
eos ennetada. Kuna varasemate õpingute
katkemise põhjused võivad igaühel erineda, on oluline, et iga õpilane leiaks oma
isikliku õpitee, mis arvestab tema huvide
ja senise elukogemusega.
Juba praegu hindab kool vastuvõetud
õppijate varasemate õpitulemuste põhjal,

et nii mõnigi saab edasi liikuda ennaktempos. Kui õppuril on näiteks 11. klassi
kursusest vaid kaks läbimata, saame tema
kursuseplaani lisada juba ka 12. klassi
aineid ning õppija saab võimaluse kiiremini edasi liikuda. Ennekõike on meile
kui haridusrätsepatele oluline, et õppija
oma teekonnal püsiks ja toime tuleks. Kui
tempo osutub liiga kiireks ja koormavaks,
saame hoogu rahulikumaks võtta – peaasi,
et kõik gümnaasiumihariduse omandamiseks vajalikud 72 kursust omandatud
saaksid. Mõistame, et õppijal võib olla keeruline uue rütmiga kohaneda, kuid oleme
oma kolmeliikmelise tugitiimi ja 13 õpetajaga igati toeks.
Uus õppesüsteem ehitati Valgmaa
Kutseõppekeskuses üles vaid mõne kuu
jooksul. See sai võimalikuks nii tugeva
meeskonna kui heade partnerite toel.
Valikkursusi pakutakse koostöös Edumusega ning õpetajaskonna värbamisel
aitas kooli MTÜ-ga Digiõps, mille kaudu
pakutakse õpilastele veebitunde. Digiõpsi meeskond on alanud koostööga rahul
ning usub, et koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega luuakse innovaatiline õppevorm, mis on tulnud, et jääda.
Valgamaa Kutseõppekeskuse Videviku Akadeemias alustas septembri alguse
seisuga 57 õppurit, neist mehi 17 ja naisi
40. Kõige noorem õppur on 17-aastane,
kõige vanem 50-aastane. Koolis tervikuna on täna 796 õpilast, aasta tagasi oli
neid 586. Valgamaa Kutseõppekeskus
tänab kõiki koostööpartnereid ning eriti
õppijaid, kellega ühiselt luuakse, kohandatakse ja arendatakse uudset üldhariduse süsteemi ning tava.
Videviku Akadeemia ootab kõiki soovijaid liituma ka käimasoleva õppeaasta
vältel. Täpsema info sisseastumise kohta
leiab kooli kodulehelt http://vkok.ee/.
Kõigi küsimustega võib pöörduda õppedirektor Valdek Rohtma poole (tel: 5349
6837, e-post: valdek.rohtma@vkok.ee).
Valdek Rohtma, Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor

Alustatakse Valga ujula
rekonstrueerimisega
Valga ujula asub Valga põhikooli hoone
ühes tiivas. Hoone tiib on kahekorruseline, ujula asub esimesel korrusel, teisel
korrusel on kooli võimla. Koolihoone
on ehitatud nõukogude ajal tüüpprojektina ning rekonstrueeritud ja soojustatud 2013. aastal. Selle rekonstrueerimise
jooksul ujula hoonetiiva piirdekonstruktsioone soojustati, kuid ujula tehnovõrkudes ja siseviimistluses tehti vaid
marginaalseid muudatusi. Ujula bassein on vana tüüpi ehk ilma ülevooluta,
mis raskendab uppumise ohu korral
inimeste päästmist veest. Basseini vanni
raudbetoonist konstruktsioon lekib ja
basseini tehnoloogia on madala efektiivsusega, osaliselt amortiseeritud ning
torustikes esinevad lekked. Välja vahetamist vajavad tehnosüsteemi osad.
Basseini rekonstrueerimine on I
etapp töödest, mis olemasolevas ujulas
on vajalik teha. Ehitusluba on väljastatud, töövõtuleping ehitajaga sõlmitud
ning ujula rekonstrueerimisega saab
alustada 2022. aasta sügisel. Ehitustööd

kestavad pool aastat. Töödega polnud
võimalik varem alustada, kuna projekteerimistööd ja hange olid ajamahukad
protsessid. Varem oli projekteeritud
küll ujula laiendusena veekeskus, kuid
olemasolev amortiseerunud basseini
rekonstrueerimist planeeritud ja projekteeritud ei olnud. Siiski on basseini
olukord niivõrd halb, et just sellest tööst
tuleb ujulas alustada. 25 m basseini rekonstrueerimine koos basseini muutmisega ülevooluga basseiniks on vajalik,
et tagada kasutajatele turvalisus, bassei-

ni tehnosüsteemide ning tehnoloogia
kaasajastamine aitab tagada nõutava
kvaliteedi ja temperatuuriga basseinivee.
Ujulas teostatavate esimese etapi tööde maksumus on 772 080 eurot, millele
lisanduvad kulud omanikujärelevalvele.
Töid rahastatakse riigieelarvelisest toetusest, maakondliku arengustrateegiate
toetusmeetmest ja Valga valla vahenditest.
Monika Rogenbaum,
Valga vallavanem

Ajalehte Valga Teataja annab välja Valga Vallavalitsus
E-post: teataja@valga.ee
Reklaam: 5373 6992
Toimetus: 766 9902 või 5307 4109
Küljendus, kujundus, teostus:
South OÜ/ OÜ Paul Meedia
Trükk: AS Kroonpress
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Tervitame uusi kolleege!
Kommunikatsioonijuhina alustas Elisabeth Tõnisson
1. septembril asus Valga Vallavalitsuses kommunikatsioonijuhi ülesandeid täitma Elisabeth Tõnisson.
Elisabeth on kasvanud üles Valga
linnas. Nüüdseks on ta lõpetanud Tallinna Majanduskooli ja sammud tagasi Valga poole seadnud. Varasemalt
on Elisabeth töötanud Valga Vallavalitsuses projektijuhi assistendina ja
sõnab, et kodukohas on ikka hea olla.
„Mõni aasta tagasi nägin oma tulevikku suurlinnas, kuid nüüd olen taas
leidnud koduse Valga ilu ning soovin
anda oma panuse kohaliku elu parendamisse."
Elisabethiga saab ühendust võtta e-posti aadressil elisabeth.tonisson@valga.ee.
Tõlliste hooldusspetsialist on
Vallo Virnas
Alates 5. septembrist on Tõlliste piirkonna hooldusspetsialistina ametis
Vallo Virnas.
Vallo on lõpetanud päästemeeskonna juhi, päästja ja korstnapühkija erialad, ta on töötanud päästja ja
noorsootöötajana. „Leian, et minu
varasemad töökogemused ja pädevused sobivad suurepäraselt vallavalitsuse ootustega inimesele, keda sellesse ametisse otsiti. Olen orienteeritud
koostööle ja meeskonna liikmena on
minu tugevus korrektsus ja detailitäpsus, mida hindavad minu kolleegid
nii päästeametis kui noortekeskuses,"
ütleb Vallo ise.
Hooldusspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on Valga vallas Tõlliste
piirkonnas valla heakorra- ja koristustööde korraldamine ning täitmise
tagamine.
Valga Vallavalitsus soovib liitunud
kolleegidele edu uues ametis!

HUGO.legal pakub tasuta õigusabi
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.
Millises mahus tasuta õigusabi
saab? Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi. Kui kahest tunnist jääb väheks,
saab juurde veel 3 tundi soodushinnaga
45 €/h ning lapse õigusi puudutavates
perekonnaasjades saab soodushinnaga
õigusabi kuni 10 tundi.
Kuidas tasuta õigusabi saab? Tasuta
või soodustingimustel 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. Õigusabi saamiseks
tuleb aeg juristi vastuvõtule registreerida
aadressil www.hugo.legal või helistades

telefonile 688 0400.
Millistes valdkondades õigusabi
saab? HUGO pakub esmatasandi nõustamise raames õigusabi kõikides üldlevinud tsiviilõiguslikes valdkondades.
Esmatasandi nõustamine tähendab nii
õiguste selgitamist kui ka abi lihtsamate
dokumentide koostamisel.
Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele
HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka Ukraina sõja tõttu Eestisse saabunud isikutele. Muuhulgas pakub HUGO
abi ka üleüldiste õiguste selgitamisel,
nagu isiku põhiõigused, sotsiaaltoetused
jms - julgustame seeläbi ka KOVe meie
poole suunama isikuid, kellel ehk konkreetset õigusmure pole, kuid on huvi
orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie
juristid räägivad eesti, vene ja inglise
keeles ning Ukraina kodanikud saavad
ühendust võtta ka läbi
Viber, Whatsapp või Telegram keskkonna, kirjutades sõnumi oma broneerimissooviga mobiilinumbril +372 5551
0340.
Lisainfo saamiseks võib helistada
HUGO klienditeeninduse telefonile
numbril 688 0400.

Valga keskväljakul sai õppeaasta
taas stardi suure peoga
1. september tõi kooliaasta alguses
Valga keskväljakule taaskord traditsioonilise ülevallalise “Tere, Kool!”
ürituse.
Peomelu avasid Bruno ja Lotte,
kes haarasid endaga mängima kõik
väiksemad ja suuremad sõbrad. Põnevust pakkusid nii mustkunstietendus
kui ka Nuti-Võluri robootika töötuba. Loomingulistele meeltele sai käeharjutuseks kleepse valmistada ning
energilise etteaste tegid JJ-Street’i
Valga ja Tõrva filiaali tantsunoored.
Platsilt ei puudunud ka igakordsed
hitid – batuut, näomaalingud ja meie
koostööpartnerite-sõprade tegevuspunktid.
Peole andis meeleoluka lõpunoodi Hunt, kes hoidis energia platsil nii
positiivse, et vihmgi ootas naasmisega
peo lõpuni.

Kõhutäite eest hoolitsesid säravad
LC Säde naised, kes ka seekord pakkusid oma imemaitsvaid pannukaid
moosiga. Pannkookide kõrvalt korraldasid LC Säde naised võimalust osaleda õnneloosis ja toetada noorte vaimset tervist puuviljatopside müügiga.
Lisaks toimetas meie noorsootöötajate ja MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla koostöös kohvik Tankur,

Valgas alustab taas väärikate ülikool
Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis algab uus õppeaasta ja tänavu
on väärikate ülikooli programmid
laienenud juba 15 piirkonda. Traditsiooniliselt toimuvad kõigis piirkondades auditoorsed loenguprogrammid. Lisaks saab vaadata Tartu
Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid.
Tartu Ülikooli väärikate ülikool
alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus,
Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles),
Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal. Sellest sügisest
toimub väärikate ülikooli programm
taas ka Viimsis ning uued programmid avatakse Põltsamaal ja Sauel.
Loengutel ja seminaridel käsitletakse

silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid
teemasid. Osalema on oodatud kõik
avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad
Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.
19. oktoobril kell 13 kohtub veebipolitseinik Janar Koemets väärikatega
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja
räägib internetis peituvatest ohtudest.
Kõik, kes soovivad sellel õppeaastal
osaleda Valgas Tartu Ülikooli väärikate
ülikooli loengutel, palun anda sellest
teada e-posti aadressile marika.muru@
valga.ee või telefonile 5304 9805. Registreerumiseks vajalik info: ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress,
kontakttelefon ja/või e-posti aadress.
Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

kust sai nii kohvi, kergema eine kui
magusa ampsu.
Valga Avatud Noortekeskuse
meeskond tänab uusi ja pikaajalisi
sõpru-koostööpartnereid, kes ka seekord õla alla panid, et õppeaasta alguse pidu saaks meeleolukas ja nii palju
südamesoojust täis, et kohatine hoovihm külma ei teeks.
Aitäh teile,
Valga Avatud Noortekeskuse noored vabatahtlikud (Kirsika Koitla,
Annabell Rääk, Carlos Pikk, Margus
Karulin, Raul Karulin, Mark Laar),
Valga vald, Valgamaa Noored Kotkad
ja Kodutütred, Valga Politsei, LC Säde,
Valga Keskraamatukogu, Ülla Tamm,
Triini Surri, Helina Saega. JJ-Street,
MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla.
Valga Avatud Noortekeskus

Õnnitleme septembrikuus
sündinud auväärses eas
sünnipäevalapsi!
98. sünnipäeva tähistab
Ellen-Morris Mets
94. sünnipäeva tähistavad
Luule-Vaike Undla
Valentina Zubkova
Õie Vähi
93. sünnipäeva tähistavad
Uno Aab
Juta Pütsepp
Vaike Königsberg
92. sünnipäeva tähistavad
Alma Vinne
Helju Solnask
91. sünnipäeva tähistavad
Silvi-Astrid Kaiss
Tatjana Frolova
90. sünnipäeva tähistavad
Mikhail Nikitin
Aleksander Sale
Silvi Marmor
Laine Puusepp
85. sünnipäeva tähistavad
Valve Lord
Merike Rebane
Viive-Helve Verte
Viktor Petukhov
Era Virnas
Rita Aramaa
Helbe Asso
Liia Podiradt
Arno Kitsing
80. sünnipäeva tähistavad
Elve Karu
Viive Junolainen
Raisa Voss
Aino Lillipuu
Ivan Pastushenko
Lembit Kelgumäe
Valve Kiis
Maie Tambaum
Nadežda Sakajeva
Kustas Uhtjärv
Ants Kasuk
Südamlikud õnnesoovid!
Oktoobrikuu juubilarid, kes
mingil põhjusel ei soovi äramärkimist ajalehes, palume
sellest teada anda hiljemalt
10. oktoobriks tel: 5474 0282
või e-kiri: elisabeth.tonisson@
valga.ee.
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Metsavendade teemalisel konverentsil
esitleti aastaraamatut

MilFesti kavas olnud vabaõhuetenduski oli metsavendluse teeemal. Foto: VIKP

XIV Valga rahvusvahelise militaarajaloo festivali avapäeval, 19. augustil toimus Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuse
ovaalsaalis metsavendade tegevust käsitlev ajalookonverents. Sellega tähistati Eesti Endiste Metsavendade Liidu
30. aastapäeva. MilFesti ja konverentsi
avasõnad ütlesid Valga vallavanem
Monika Rogenbaum ja SA VIKP tegevjuht Meelis Kivi ning tervituseks astus ette Riigikogu riigikaitsekomisjoni
liige Anneli Ott. Konverentsil jagati
mitme ametkonna tunnustusi oma tegevusega silma paistnud inimestele.
Konverentsi moderaator ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi
juhataja Erkki Koort juhatas sisse esimese esineja Mauri Kiudsoo teemal „1944.
a. sügise suured punkrikompleksid“.
Juttu tuli 2013 a. mais moodustatud uurimisrühma tööst eesmärgiga dokumenteerida ja uurida metsavendade kunagisi
elupaiku. Põhjuseks see, et väga vähe teame metsavendade igapäevaelust: hügieenist, ravimitest, toitumisharjumustest
jne, aga samuti ka punkriarhitektuurist ja
-kaitsest. Senised erinevad uurimistööd
ja artiklid/raamatud tuginevad peamiselt arhiivmaterjalidele ja mälestustele.
Arheoloogiline uurimisvõimalus oli seni
pea täielikult kasutamata. Metsavendade
punkrite kaevamisel kogutud leiumaterjal ja uuringute aruandlus säilitatakse
tulevaste põlvede jaoks Eesti Sõjamuuseumis.
Peeter Kaasik sai sõna teemal „1941.
aasta Suvesõja kaja Teise maailmasõja
järgse vastupanuliikumise kontekstis“.
Esineja rõhutas, et väikerahvaste vabadus riiakate suurriikide vahel sõltub suuresti juhusest. Kindlast tahtest ja selle nimel tegutsemisest jääb sel puhul väheks
- kaasa peab aitama mingi suurem kataklüsm ja XX saj I poolel oli neid koguni kaks: esimene maailmasõda tõi Eestile
iseseisvuse, II maailmasõda aga viis selle.
Aga iseseisvusest ja vabadusest ei loobutud kergekäeliselt. Nii tekkis II maailmasõja algul propagandakirjandusse ja
ajalookirjutusse veel kaks „vabadussõda“.
Kui 1944. aasta kaitselahingud olid seda
tinglikult, siis 1941. aasta Suvesõda oli
juba selgepiiriline „oma sõda“.
Pearu Kuusk esines teemal „Tšekistide signaalaparatuur „Trevoga BIS ja selle
kasutamine võitluses metsavendlusega“.
Esialgu kasutati tšekistide poolt metsavendluse mahasurumiseks peamiselt
sõjalisi operatsioone, kuid aja jooksul
mindi üle ka sügavamale luurealasele
tööle. Intensiivistus agentuuri värbamine
ja erivahendite kasutamine. Eesti metsavendlust käsitlevas ajalookirjanduses on
seni pea tähelepanuta jäänud raadiotehnilised erivahendid, mis tulid kasutusele

1940. aastate lõpul ja põhjustasid mitmete metsavendade surma ja salgaliikmete
sissekukkumise. Julgeoleku Viljandimaa
osakonna arhiivmaterjalide hulgas on
säilinud signaalaparatuuri toonase kasutamise täpne kava. Sellise aparatuuri
kasutuselevõtt oli oma ajas uuenduslik ja
enamik metsavendi ei osanud isegi kahtlustada taolise tehnika olemasolu.
Martin Andreller rõhutas oma ettekandes „Metsavendade organiseerumine
Relvastatud Võitluse Liidu näitel“, II maailmasõja järgne relvastatud vastupanu
Eestis ei olnud organiseeritud tegevus.
Puudus keskne juhtorgan ja side Eesti
Vabariigi valitsusega eksiilis. 1941. a suvel nõukogudevastaste lahingute ajalgi
polnud veel ühtegi vastupanuorganisatsiooni. Aegki oli selleks liiga napp. 1944. a
sügisel vahetus Eestis Saksa okupatsioon
Nõukogude omaga. Tuhanded metsadesse või rabasaartele peitunud inimesed ei uskunud, et see kord võiks kaua
kesta. Loodeti, et II maailmasõjaga lõpeb
ka nõukogude võim siinmail. Siin-seal
Eestis leidus siiski ärksamaid noori, kes
pidasid vajalikuks luua ülemaaline vastupanuvõrgustik nõukogude võimu hirmutamiseks ja sobival hetkel ka Eestist
väljaajamiseks või likvideerimiseks. Kuid
4-5 katsest osutus kõige elujõulisemaks ja
laiahaardelisemaks vaid üks. See oli 1946.
aasta suvel tolleaegsel Läänemaal Vigalas
Soona talus loodud metsavendade ühendus – Relvastatud Võitluse Liit ehk RVL.
Ettevõtmise vedajaiks olid peamiselt kohalikud noormehed, endised noorkotkad
ja kaitseliitlased, 1947. a talveks kuulus
RVLi umbes 350 liiget.
Arnold Undi ülevaates „Ludvig Kiviloo-ohvitser, kaitseliitlane, metsavend“
selgitati, et Ludvig Kivilo kuulus Eesti
ohvitserkonna n-ö esimesse suurde põlvkonda, mis tekkis I maailmasõja ajal.
Vabadussõja ajal teenis L. Kivilo Kindralstaabi luureosakonnas käsundusohvitserina. Sõja lõppedes lahkus ta kaitseväest,
lõpetas Tallinna Kaubanduskooli ning
töötas Tallinnas raamatupidaja ja prokuristina. 1933. aastast asus ta surnud venna
asemel pidama perekonna talu Harjumaal Paunkülas. Siin astus ta Kaitseliidu
kohalikku kompaniisse ja tegutses ülema
abina. 1941 sai temast Ardu Omakaitse
ülem ja pärast Eesti taasokupeerimist viis
tee loomulikult metsa. Metsavennaelu
kestis natuke üle aasta. 4. nov 1945 tehti
reetmise tulemusena rünnak punkrile,
kus L. Kivilo end kolme kaaslasega varjas. L. Kivilo sai rünnaku käigus surmavalt haavata.
Meelis Kivi ettekande teemaks oli
„Eesti piirivalve kujunemislugu ja piirivalvurite osalemine Suvesõjas 1941“.
Teema valik on oluline, sest lisaks EEMLi

juubelile tähistame sel aastal ka Eesti Piirivalve 100. aastapäeva. Piirivalve Valitsus
moodustati 20. sept 1922 ja piirivalve juhiks määrati alates 1. nov 1922 Vabadussõjas tuntud väejuht kolonelleitnant Ants
Kurvits. Seda päeva loetakse Eesti piirivalve sünnipäevaks. Vastloodud piirivalve tegi oma arengus suure töö Eesti piiri
füüsilisel ülesehitamisel, isikkoosseisu
väljaõppel kui ka kogu majanduslik-tehnilise baasi tugevdamisel.
Iseseisva Eesti piirivalve tegevuse katkestas Nõukogude sõjaväebaaside tulek ja
1940. aasta juunipööre. Ida - ja merepiiri
valvamise lõppemisel jäid Nõukogude
okupatsiooni tingimustes Eesti piirivalvurid edasi teenistusse Eesti-Läti piirile,
nende töö tõhusust käisid kontrollimas
NKVD ohvitserid.
Tiina Tojak käsitles ettekandes „Metsavendade matmispaikadest, ümbermatmistest ja tähistamistest Pärnumaal 19922012“. kahe suurearvulise metsavendade
grupi säilmete ümbermatmiste korraldamist ja matmispaikade tähistamist Pärnumaal 1992-2002. Seda korraldas algul
Pärnu Muinsuskaitse Selts, seejärel Eesti
Sõjahaudade Hoolde Liit.
Heiki Magnus andis tõhusa ülevaate teemal „Eesti Endiste Metsavendade
Liit 30“. Endised metsavennad moodustasid 1992. a oma õiguste kaitseks ja
tegevuse toetuseks Eesti Endiste Metsa-

vendade Liidu (EEML). Algaastail said
liitu astuda vaid metsavennad või nende
väga lähedased abilised. Aja möödudes
metsavendade read hõrenesid. Seetõttu
muudeti EEML põhikirja nii, et liikmeks
said astuda ka metsavendade järglased,
metsavendade toetajad ja kõik need
EV kodanikud, kes ei ole teinud koostööd Nõukogude okupantide ega repressiivorganitega. EEML tegevuskavas
on ajaloopäevad, konverentsid, endiste
lahingupaikade külastamine ja nende
tähistamine, metsavendade hukkumispaikade tähistamine, vastupanuvõitluse
päeva korraldamine. Koostöös Murtud
Rukkilille Ühinguga, Eesti Sõjahaudade

Hoolde Liidu, Kaitseliidu malevate ning
Naiskodukaitse ringkondade ning Eesti
Memento Liiduga korraldatakse küüditamise, 1944. a paadipõgenike jm mälestussündmusi. 22. augustil 2022 avati
mälestussammas metsavendadele ja nende toetajatele Eesti Kodu Mälestuskompleksis Mõnistes. Alates 2021. a on EEML
Valga MilFesti koostööpartner.
Konverentsi päevaks sai valmis trükisoe Valga sõjamuuseumi esimene aastaraamat, kus ülal tutvustatud teemadega
saab lähemalt tutvuda. Raamat on müügis muuseumi kassas ja maksab 10 eurot.
Esta Mets, SA VIKP spetsialist

Ajalookonverents Valga kultuurikeskuse ovaalsaalis Autor: Esta Mets, SA VIKP spetsialist

XIV Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo festivali peakorraldaja tänab toetajaid:
• Valga Vallavalitsus
• Valga Sõjamuuseum
• Siseministeerium
• Kaitseministeerium
• Eesti Sõjamuuseum
• Eesti Endiste Metsavendade
Liit MTÜ
• Eesti Kaitsevägi
• Eesti Õhuvägi
• 1. Jalaväebrigaad
• 2. Jalaväebrigaad
• Kuperjanovi Jalaväepataljon
• 2. Jalaväebrigaadi
Tagalapataljon
• Kaitseliidu Valgamaa Malev
• Kaitseliidu Tartu Maleva
Põhja-Tartumaa Malevkond
• Naiskodukaitse Valga
Ringkond
• Noorte Kotkaste Valgamaa
Malev
• Kodutütarde Valgamaa
Ringkond
• Kaitsepolitseiamet
• Politsei- Ja Piirivalveamet
• Ppa Lõuna Prefektuur
• Ppa Valga Piirkonnagrupp
• Lõuna – Eesti Pommigrupp
• Viljandi-Valgamaa
Päästepiirkond

• Valga Päästekomando
• Kaitseressursside Amet
• Eesti Nato Ühing
• Riigimetsa Majandamise
Keskus
• Valga Puu OÜ
• Hummuli Agro OÜ
• Rain AS
• Atria Eesti AS
• Eha Rauatööd OÜ
• Cramo Estonia AS
• Valga Kultuuri - Ja
Huvialakeskus
• Vanamõisa Toitlustus OÜ
• Sangaste Linnas AS
• Conspirator OÜ
• Bacula AS
• K-Rauta Valga
• Rõngu Pagar OÜ
• Barclay De Tolly Mausoleum
• Ruﬀus Event Solutions OÜ
• Astormat OÜ
• Rock Music OÜ
• Valga Muuseum
• Valga Sport
• Eesti Punane Rist Valgamaa Selts
• Murtud Rukkilille Ühing MTÜ
• Valga Haigla AS
• Valga Vesi AS
• Valgamaa Arenguagentuur

• Elukutsar OÜ
• Valga Muusikakool
• Upruse Talu FIE
• Mehkamaa Kultuuriselts Mtü
• Vaidava MTÜ
• Maailmakoristuspäeva
Meeskond
• Klubi „Carolus Rex
Högkvarter”.
• Klubi “Drakkar Berlin”
• Kris „nortman”
• Klubi „regiment Wied”
• Klubi „his Majesty
Independent Company Of
Foot”
• Klubi „vilenskij
Mushketerskij Polk”
• Klubi „kompania Saperow
Ksiestwa Warszawskiego“
• Klubi „kauno Pavieto
Laisvieji Sauliai”
• Aleksoto Bendruomenes
Centras
• Ühing „baltijos Štormas”
• Ühing „explorers”
• „daugavpils Vesturiskas
Rekonstrukcijas Klubs”
• Klubi „kayserlich RussischDeutsche Legion, Kurland”
• Klubi „komturia-Riga”

• Rigas Vesturiskas
Rekonstrukcijas Klubs
• Klubi „la Victoria“
• Baltijas Kara Vēstures
Asociācija
• Klubi „latviešu Strēlnieks“
• Klubi „latviešu Karavīrs”
• Klubi 2zemgales Strēlnieks”
• Klubi „ordenis“
• Klubi „jr 200”
• Karu Eeslinn MTÜ
• Preobraženski Polk MTÜ
• Sõjaajaloo Klubi Narwa MTÜ
• Sõjaajaloo Klubi „9mm”
• Eesti Sõja-Ajalooline Klubi MTÜ
• Saaremaa Sõjavara Selts MTÜ
• Balti Rahvusvaheline
Sõjaajaloo Klubi
• Erkki Koort
• Martin Andreller
• Mauri Kiudsoo
• Peeter Kaasik
• Pearu Kuusk
• Arnold Unt
• Tiit Noormets
• Heiki Magnus
• Tiina Tojak
• Maria Usk
• Anita Tannenberg
• Janeli Nielson

5 Valga Teataja																	

September 2022

Lugusid Valga
minevikust
septembrikuus
100 aastat tagasi...
9. septembril alustas õppetööd Valga Kunsti Seltsi poolt asutatud Valga Muusikakool. Tegevust alustati
85 õpilase ja 7 õppejõuga. Õpetajaid
leiti nii Riiast kui Tartust. Koolis hakkas tööle lauluklass õpetaja Dmitri
Browkini juhendusel, klaveriklass,
kus õpetajateks olid Mihkel Pehka ja
Felix Petkewitz, ning viiuliklass Isidor
Salmonowitzi juhatusel. Kooli juhatajaks sai Valter Peerna. Teoreetilisi
aineid käis Tartust õpetamas Juhan
Simm, hiljem ka Eduard Oja. Erialatunnid toimusid kaks korda nädalas,
solfedžo ja harmoonia üks kord nädalas. Kool asius endise võõrastemaja
Tsentraal („Säde“ seltsi ärimaja) kolmanda korruse ruumides kuni Nõukogude okupatsioonini. Juba aasta
pärast oli koolis üle 100 õpilase ja 8

Valter Peerna, koorijuht (Allikas: Rahvusarhiiv, EAA.2111.1.10102.1

Helmi Valdmaa (Allikas: Valga Muuseum,
VaM Fp 4231 F 2866:1 fragment)

õpetajat. Kooli esimesed lõpetajad olid
1928. aasta mais Eleonoore Soots ja
Helmi Valdmaa (Valdman). Esimene neist on muuseas tulevase ministri (1990-1991) ja Tallinna linnapea
(1992-1996) Jaak Tamme ema. Helmi
Valdmaa oli 1932-1935 muusikakooli
juhataja ja hilisem pikaaegne õpetaja
samas koolis.
Kool tegutses alguses peamiselt õppemaksudest, annetustest ja tuluõhtutest laekunud raha eest. 1920ndate lõpus saadi ka natuke riiklikku toetust,
kuid kooli majanduslik olukord oli
esimesel kümnel aastal üsnagi keeruline. Korraldati menukaid kontserte, loteriisid ja nii suudeti ikkagi ellu jääda.
1. septembrist 1922 kutsuti
„Säde" teatri uueks juhatajaks Vanemuise teatri näitleja ja näitejuht Carl
Treumundt (aastast 1937 Karl Tarendi). Hooaja avatükina etendati juba 17.

Valga Linna VTÜ pritsimehed Valga raekoja ees (Allikas: Valga Muuseum, VaM F 2183:1/N

septembril näidend „Vana aiamajake".
Tema näitejuhi perioodil 1922-24 valitsesid repertuaaris küll peamiselt
kergesisulised näidendid, kuid nende
hulgas olid ka mõned väärtuslikumad
lavateosed.
4. septembril 1922 suutis lõpuks
linnavolikogu märtsis tagasiastunud
dr Müllersoni asemel linnapeaks valida Artur Karl Kokkulti, kes paraku
sellelt kohalt juba kuu aja pärast tagasi astus. Kokkult oli siiski linnapea ka
hiljem, aastatel 1923-24 ja 1927-28.
Septembris läbi ajaloo
155 aastat tagasi asutati Valga Vabatahtlik Tuletõrjujate Selts. Juba poole aasta pärast märtsis jõudsid kohale
Liivi kubermanguvalitsuselt kaks pritsi (Tartu mehhaanik A. Borkilt) ja aprillis Riia tulekaitse-instruktor Petri,
kelle aktiivsel tegevusel nelja nädalaga

tuletõrjujad riietati ja välja õpetati.
1868. aasta aprillis tehtud fotol oli
44 pritsimeest ja 16 korrapidajat.
1875. aastal koosnes meeskond juba
110 mehest.
150 aastat tagasi 16.09.1872 (vkj)
sündis Peetri ja Luke koguduste õpetaja Richard Georg Alexander Wühner. Ta töötas nimetatud koguduste
õpetajana ja koolides usuõpetajana
Valgas 1897-1919. Tema aktiivse tegutsemisega sai Eesti koguduse kirikumõis ehituse võlast vabaks ja oli
võimalik uue kiriku ehitamisele mõelda. 31. jaanuaril 1919. a (päev enne
Valga vabastamist) võtsid enamlased
ta kinni, viisid Pihkvasse vangistusse
ja tapsid seal. Tema surnukeha toodi
Valka ja maeti 13. juunil 1919. a.
140 aastat tagasi sai paika tulevase
Liivimaa raudtee trass. Raudtee Riiast
Pihkva kavandati u 280 versta pikk.

Esialgsed plaanid ei näinud Valgat ette
raudteesõlmena, sest näiteks Pärnu
haru võinuks alata hoopis Wolmarist
(Valmierast) ja Tartu haru Võrust. Hiljem otsustati sõlmjaamaks teha Valga.
110 aastat tagasi Eesti Nooresoo
Kasvatuse Seltsi Valga osakond astus
suure sammu edasi ja alustas iseseisvana Valga Rahvahariduse Seltsi nime
all. Venestamise ajal seisnes Valga Eesti
Rahvahariduse seltsi tegevus peamiselt
emakeelse algkooli ülalpidamises. Seltsi teeneks võib ka lugeda Valga linna
lasteaia asutamist 1915. aasta mais oma
kooli juures alguses suvise lasteaiana.
Lasteaed tegutses algselt seltsi koolimaja juures Poska 23 (E. Enno tänaval,
hoone hävinud) ja seda võib pidada
Valga lasteaedade eelkäijaks.
Koostanud valgalinn.ee
toimetaja Kalev Härk

Huviringist välja kasvanud näitetrupp on kasvanud tõsisteks tegijateks
Noorel inimesel on koolivälisel ajal Valga
linnas palju võimalusi vaba aja sisustamiseks, ühe sellisena võiks nimetada näitetruppi Prelektronid. Truppi kuuluvad
noored, kellele näitlemine südamelähedane. Hiljutise saavutusena võib nimetada
ülesastumist militaarfestivalil, kus noorte
osalusel esitati lavastus metsavendlusest.
Näitetrupi alged ulatuvad aastasse
2020, kui otsustasin koolis luua huviringi, tegevusalaks näitlemine. Mõte luua
oma näitetrupp tekkis, kui lõppes koostöö kohaliku muusikalitrupiga ja koroona
tõttu läks vett vedama ka näidend, mida
sai hoolega harjutatud ja õpitud Tõrvas.
See jättis hinge tühjusetunde ning sel ajal
tekkinud mõte oma näitetrupi loomisest
tundus olevat ainuõige. Esialgu oli trupis
viis liiget, kuid tänases koosseisus on juba
15 aktiivset noort ning ka järelkasvu paistab olevat. Meie koosseisus on peamiselt
noored Valga Põhikoolist, aga ka Valga
Gümnaasiumist ning teistest Valga valla
koolidest.
Kahe aasta jooksul on näitetrupi tegevus jätkunud koroonapiirangute kiuste
ja distantsõppe ajal proove tehtud isegi
Google Classroomis, mida muidu kasutame tundide läbiviimiseks. Mäletan hetke,

kui kõndisin tänaval - oli parajalt vihmane
ilm - ning pidin oma rolli tõttu rääkima
veidra hääletooniga. Nii mõnedki pilgud
jäid mind saatma - et mis toimub. Kuid
just see ongi tõeline pühendumus: noored
ise pakkusid välja mõtte raskel ajal proove
nii jätkata. Siiski lükkasid koroonapiirangud hoolega edasi meie lavalisi plaane ning
mõnigi näidend ei saanud lõpuks lavaküpseks. Just seetõttu oli vaja motivatsiooniks
pakkuda uusi põnevaid ideid, mida lavale
tuua.
Tänavune aasta on meie näitetrupile
olnud kiire. Üheks kiirendiks võib pidada
Valgamaa kooliteatrite festivali, kus saavutasime põhikoolide arvestuses tugeva teise
koha. Omapärane olukord oli, kui nädal
enne esinemist leidsime ühe osatäitja puudu olevat. Esialgse lahendusena mängis
üks näitleja mitut rolli, kuid peaproovides
sai selgeks, et riiete vahetamise aeg jääb napiks. Tegime kiirotsingu, et leida piisavalt
“hullumeelne”, kes liituks meiega selleks
üheks korraks. Tegelikult läks nii hästi, et
saime endale ühe aktiivse liikme juurde.
Kuni 2022. aasta maini oli tegemist
Valga Põhikooli näiteringiga, kuid elumuutuste tõttu tuli näitetrupile leida uus
katusorganisatsioon. Läbi juhuste sattusin

suhtlema Meelis Kiviga, kes pakkus, et
Valga Militaarmuuseum võiks toeks olla
meie näitetrupile. Sellest ajast peale oleme
kasutanud Valga Militaarmuuseumi ala ja
ruume. Näitetrupp on äärmiselt tänulik
selle võimaluse eest.
Trupi toimimine ja ülesehitus on
aja jooksul hoolega muutunud. Kui alguses toetusime näidenditele, mis olid
varasemalt kellegi poolt loodud, siis aja
möödudes on hakanud domineerima

omalooming ja katsetamine. Peame just
seda meie näiteringi üheks suurimaks tugevuseks. Üheks hooandjaks sel teel võib
pidada näitlejameisterlikkuse koolitusi,
mida viis läbi Merilin Kirbits - armusin
improteatrisse ja hakkasin sealt saadud
mõtteid-võtteid kasutama ka meie näiteringis. Enamus meie noortest on heaks
kiitnud taolise suunamuutuse. Näiteks on
Gerdale meeldinud just impropiltide loomine. Ta küll tõdeb, et see on kohati väga

Prelektronide ehk prootonid ja elektronid. Nimi peegeldab noori loovaid inimesi, kes
tunnevad huvi ka teaduse vastu.. Foto: erakogu

raske, kuid ta arvab et impro tegemine
on väga palju aidanud õppida iseennast
ja emotsioone paremini väljendama ning
tundma end enesekindlamana tundmatutes olukordades. Frenk ja Eke peavad
samuti impropiltide loomist põnevaks
ja vajalikuks ning Laura on tänu sellele
tehnikale vähendandud oluliselt oma lavahirmu. Lisaks tõid Eke ja Sonja välja,
et meie meeskonnatöö on väga hea, sest
omaloomingu puhul ja impropilte luues
tuleb alati kuulata teiste ideid ja muidugi
- neid ise pakkuda.
Praegu hetkel töötame peamiselt
omaloodud näidendi „Depressiivne bussisõit“ kallal. See on oma sisult mõtlik,
kuid seda kõike huumori võtmes. Publikule saame lubada, et naerupisik nakatab
neid igal juhul. Ühel päeval, kui näidend
on saanud lavaküpseks, jagame täpsemat
informatsiooni toimumise kuupäevast ja
asukohast.
Meie näitetrupiga on võimalik liituda
kõigil noortel, kes soovivad oma seniseid
ja olemasolevaid andeid rakendada. Selleks peaks ühendust võtma kas minuga
või kellegagi näitetrupi liikmetest.
Kaidar Kängsepp, näitetrupi juhendaja
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Septembri viimase nädalavahetuse meeleolud
Valga valla maapiirkonnad näitasid maal elamise võlusid, Valgas Säde pargis tehti tutvust
rahvusvähemuste toidu ja kultuuriga
Septembri viimane laupäev pakkus tegevust
nii linnas kui ka maal: kes soovis koos kogenud
mükoloogidega Valga muuseumi seeneretkele
ja -näitusele, kes käis Maal elamise päeva puhul
vaatamas, kuidas maal päriselt elatakse. Valga
linnas pakkus toidu- ja kultuurielamust Valga
keskraamatukogu korraldatud perepäev, mis
pühendatud rahvusvähemuste päevale.
Maal elamise päev kutsus avastama Valga

valda. Üle-eestiline külastussündmus toimus juba
neljandat aastat. Valga vallas võtsid sel päeval
külalisi vastu kolm piirkonda: Tõlliste, Karula ja
Taheva. Säde pargis pakkus laupäevast meelelahutust rahvusvähemuste päevale pühendatud perepäev “Kogu Eesti loeb!”. Külas oli jutuvestja Polina
Tšerkassova, esitleti albumit “Kuula mu loo kõla”
ja Juris Leimanise raamatut "Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel". Jagati ka rahvuslikke
retsepte ja degusteerida ning kaasa osta sai rahvustoite. Töötasid õueraamatukogu ja isetegemise
õpitoad.

Mükoloogide Irma Zettur (pildil) ja Veiko Kastanje juhitud
seeneretkedest sündis Valga muuseumis seenenäitus.

Fotod: Marika Muru, Margit Behrsin, Lea Margus

Jutuvestja Polina Tšerkassova köitis oma lugudega.

Eesti Pagulasabi ja Eesti muusikute albumi “Kuula mu loo
kõla!” esitlus. Pildil paremal mõned aastad Eestis elanud Egiptusest pärit Karim Hossam ja keenialanna Grace Muchir.

Tsirguliinas oli võimalus ponidega sõita.

Lüllemäel mängiti minigolfi.

Harglas kogusid koolilapsed raha, et külastada AHHAA teaduskeskust.

Romade tantsugrupp Shukar Roma muutis kogu ettevõtmise värvikamaks.

Информационная газета волости Валга

O бюджете волости - СТP. 2

СЕНТЯБРЬ 2022.№51

www.valga.ee

Сентябрьские истории из прошлого Валга - СТP. 3

O предложениях по электроэнергии - СТP. 4

Работы по обновлению и развитию общей зоны отдыха
двойного города Валга
Валга-Валка
Валка в полном разгаре
Берег Педели — это лучшее место для прогулки, велопрогулки,
катания на роликах, плавания и
просто проведения досуга в Валга. У тропы есть детские игровые
площадки, уличные тренажеры,
пляж и скамейки. Поэтому неудивительно, что у Педели в любое
время достаточно много людей, и
зона отдыха нравится как местным жителям, гостям города, так
и фотографам, которые пытаются
запечатлеть красивые пейзажи.
Запрудные озера Педели появились почти 20 лет назад. К сожалению, время было беспощадно и
плохое экологическое состояние
запрудных озер уже долгое время
волнует как жителей волости, так
и чиновников. Проведенное уже
в 2013 году исследование показало, что экологическое состояние
запрудных озер Педели плохое —
отложившаяся со временем на дне
водоемов грязь привела к увеличению количества питательных веществ, что в свою очередь вызвало
активное цветение водной растительности и таким образом ускорило эвтрофикацию, т. е. процесс
зарастания запрудных озер.
В декабре 2020 года при поддержке эстонско-латвийской программы Interreg была построена
центральная площадь Валга-Валка,
в ходе строительства которой была
очищена входящая в территорию
проекта часть Коннаоя и приведена в порядок территория в округе водяной мельницы Рамси. При
поддержке волостной управы была
законсервирована и сама водяная
мельница. Теперь неухоженные
окрестности Педели и зарастающие
запрудные озера стали бросаться
в глаза еще больше. Параллельно
со строительством нового центра
города волостная управа активно
искала возможности для очистки
запрудных озер. На переговоры со
спонсорами, поиск общего решения
с партнером по проекту Валка, описание необходимых обоснований
проекта и подготовку необходимых
документов и ходатайства ушло более одного года. В результате долгой предварительной работы удалось продвинуться настолько, что
составленная идея проекта была
занесена в список предварительно
определенных проектов программы
Эстония-Латвия. В начале прошлого, 2021 года пришло радостное известие, что ходатайство было удовлетворено и эстонско-латвийская
программа поддержит приведение
зоны отдыха Педели в порядок на
сумму 787 216 евро.

Река Педели . Фото: Леа Вутт

Речь идет о следующем этапе развития общего городского пространства Валга и Валка, в сотрудничестве двух самоуправлений будут
приведены в порядок ближайшие
территории недавно достроенного
центра города — зона отдыха реки
Педели с двух сторон моста Рамси и
округа Коннаоя от улицы Сыпрузе
до улицы Сепа. Основная цель —
сделать центр двойного города еще
более привлекательным местом для
проведения досуга и содействовать
передвижению пешком или на велосипеде.
Если 2021 год преимущественно
ушел на составление необходимых
документов (оценка воздействия на
окружающую среду и проектирование), то на сегодняшний день запланированные работы идут в полном
разгаре. Масштабные строительные
работы привлекли внимание и жителей волости, которые хотели узнать больше об ожидаемом результате. Поэтому здесь мы даем обзор
об уже проделанных и ожидающих
своего череда работах, а также предполагаемых результатах.
На стороне Валга основной работой является очистка от отложений
и излишней растительности двух
запрудных озер Педели: Вескиярве
и Йыэкяэру. Для этого на площадке,
известной в народе как Тиволи, был

создан бассейн для отложений, где
удаленная из запрудных озер грязь
будет подсыхать, пока ее нельзя
будет перевести на зону складирования. Застывшие отложения позднее можно будет использовать в
качестве материала для наполнения.
После выполнения работ прежнее
состояние площадки Тиволи будет
восстановлено. На сегодняшний
день удаление отложений из Вескиярве завершено, берега озера
очищены и распланированы. К финишной прямой подходит и очистка
озера Йыэкяэру. Работы выполняет
OÜ Vändra MP.
Помимо очистки запрудных озер
в окрестности Вескиярве было установлено уличное освещение. Таким
образом был освещен последний
отрезок тротуаров рекреационной
зоны Педели, и теперь с наступлением темноты на всей территории
можно передвигаться безопасно.
Поскольку на зоне отдыха на стороне Валка тротуар теперь будет с
асфальтовым покрытием и продлится до улицы Тарту, то на улице Тарту
будет построен новый освещенный
пешеходный переход, который логично и безопасно объединит зоны
отдыха двух городов.
В сотрудничестве двух самоуправлений был очищен еще один
отрезок пограничного ручья —

Коннаоя — и его берега от моста
Сыпрузе до моста на улице Сепа. На
том же отрезке будет построен освещенный тротуар, который упростит
доступ к центру города. В прошлом
сильно амортизированный мост на
улице Сепа теперь реконструирован
и ожидает лишь асфальтового покрытия, работы запланированы на
октябрь. Мост все же можно пересечь уже сейчас.
В соседнем самоуправлении на
стороне Валка строительные работы
более масштабные.
На улице Семинара в округе
бывшего пограничного пункта будет построена парковка для автомобилей и автобусов, поставлен
уличный туалет. Там же будет построена площадка для мини-гольфа,
вдохновленная пограничной тематикой, также будет облагорожена
вся окружность, чтобы в будущем
в бывшее пограничное здание смог
переехать туристический инфоцентр.
Масштабные работы проходят у
запрудного озера Педели, где дренажируют почву и строят новую пешеходную и велосипедную дорожку с
асфальтовым покрытием. В порядок
приводится вся округа Пудрумяэ,
будут построены новые лестницы
и места для отдыха. Старую и развалившуюся деревянную тропу на

другой стороне озера ликвидировали, на ее месте появится новая,
изготовленная из современных
материалов долговечная дорога. У
реки Педели построена смотровая
вышка, там же будет установлен
фонтан. На всей территории появится новое ландшафтное оформление и современное озеленение,
добавятся освещение и сидения.
В итоге в сотрудничестве двух
городов общественное городское
пространство будет расширено качественными и современными решениями, также появятся новые
возможности для времяпрепровождения. Мы надеемся, что облагороженное городское пространство
вызовет гордость в жителях двойного города за свой родной край и
надежду, что жизнь на окраине не
угасает.
Общая стоимость проекта составит более 3 миллионов евро, из
которых субсидия программы Эстония-Латвия 2014-2021 составит 787
216 евро.
Эта статья выражает мнение автора. Учреждение-организатор программы не несет ответственности
за то, как может использоваться эта
информация.
Леа Вутт, ведущий специалист по
внешним проектам
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Составление новой бюджетной
стратегии волости Валга
подходит к финишной прямой
Волость Валга обновляет бюджетную стратегию до года и
делает прогнозы до 2027 года.
Проект бюджетной стратегии
прошел публичное выставление,
в ходе процесса производства
была созвана общественная дискуссионная встреча и собрание
ведущей группы по стратегиям
развития.
Бюджетная стратегия волости Валга представляет собой
снабженный объяснениями финансовый план, который является основанием для единицы
местного самоуправления при
составлении бюджета, взятии
обязанностей, проведении сделок с имуществом, планировании инвестиций и ходатайстве о
субсидий для инвестиций. Бюджетная стратегия сопоставляет
потребности волости и исходящие из прогнозов финансовые
возможности. При составлении
бюджетной стратегии руководствовались планом развития волости Валга на 2021–2035 годы и
бюджетной стратегией волости
Валга на 2021–2025 годы. Предположения, касающиеся общей
экономической среды, основаны
на весеннем экономическом прогнозе Министерства финансов
2022 года. Кроме того, использовались данные, собранные Министерством финансов, Департаментом статистики, регистром
народонаселения и Эстонской
кассой по безработице, а также
бухгалтерские данные волости
Валга и зависящих от нее коммерческих организаций.
К сожалению, следует признать, что расходы местных самоуправлений в 2022 году растут
значительно быстрее, чем доходы, как, вероятно, будут расти и в
ближайшие годы. Продолжительная пандемия и война в Украине отразились на повседневной
жизни самоуправлений: высокие
цены, долгие сроки доставки,
значительно превышающие возможности бюджета тендеры и т.
п. стали привычной частью жизни.
Поскольку в бюджете местного самоуправления большее
значение имеет подоходный налог частного лица, то в интересах каждой волости, чтобы как
можно больше жителей работали,
уровень безработицы оставался
низким, а безработные быстро
возвращались на рынок труда. По
данным статистики Эстонской
кассы по безработице количество
зарегистрированных
безработных в волости Валга по состоянию на 01.01 2022 составило 777,
что образует ок. 8,7% жителей
трудоспособного возраста (в 2022
году средний уровень безработицы в стране был 6,8%).
Средний брутто-доход наем-

ного работника в волости Валга
по-прежнему один из самых низких в Эстонии — в 2021 году по
данным Департамента статистики он составил 1120 евро в месяц.
Хотя за год повышение составило
3,6%, от среднего по Эстонии показатель составляет 76% (т. е. 1475
евро в месяц).
Самоуправление является важным работодателем в регионе — в
консолидированной группе волости Валга работает около одной
десятой части всего населения волости трудоспособного возраста.
Крупнейшими
работодателями
и плательщиками налогов на рабочую силу в регионе являются
также Valga Haigla AS, Atria Eesti
AS, Gomab OÜ, M.A.S.I Company
AS, Keil M.A OÜ, Laatre Piim AS,
Валгамааский центр профессионального обучения, Valga Depoo
AS, Aclima Baltic AS и Otolux AS4.
По данным Департамента статистики за 2021 год основными
сферами деятельности предпринимательства в волости Валга
являются оптовая и розничная
торговля (20% хозяйственных
единиц), сельское и лесное хозяйство (17%), строительство (12%),
предоставление прочих видов
услуг (10%) и обрабатывающая
промышленность (8%). Бюджет
волости Валга меньше, чем среднее по Эстонии, — в 2021 году
волость по расчетам тратила за
один календарный месяц ок. 132
евро на жителя (в то же время
среднее по Эстонии — 167 евро),
из этого 113 евро уходило на текущие расходы и 19 евро на инвестиции. Самыми затратными
сферами были образование (58
евро в месяц на чел.), социальная
защита (17 евро в месяц на чел.)
и досуг (16 евро в месяц на чел.),
на выплату по кредитам уходило
5 евро в месяц на человека.
Как и в случае других местных
самоуправлений, так и в волости Валга проблемой является
недостаточная финансовая автономия. В 2021 году из доходов
по основной деятельности подоходный налог частного лица составил 43,9% и земельный налог
— 1,7%. Из местных налогов в
волости Валга установлен лишь
налог на рекламу, и его доля от
доходов по основной деятельности составила менее 0,1%. Полученные субсидии составили из
доходов бюджета 48,2% (большинство из них были средства от
Фонда выравнивания и поддержки), 5,9% поступило в бюджет от
продажи товаров и услуг.
Основанием для планирования
инвестиций является план развития волости Валга и приложение к договору об объединении
местных самоуправлений. Для
реализации плана инвестиций
недостаточно лишь собственных бюджетных средств волости.

Планируется привлечение дополнительных средств в виде привлекаемого капитала (проектные
пособия и кредиты). Планирование кредитов осуществляется
в соответствии с законами и финансовыми возможностями волости. До сих пор практика волости
Валга при ходатайстве о проектных пособиях была положительной, за искл. одного касающегося
развития центра двойного города
Валга-Валка проекта, в связи с которым волости Валга было предъявлено обратное требование на
сумму 340 000 евро. Волость Валга планирует обжаловать требование в суде. Принимая во внимание приоритеты структурных
фондов Европейского союза в
период подачи ходатайств 2021–
2027, для реализации инвестиций
ближайших лет также планируется привлекать как можно больше
различных субсидий.
К концу 2022 года долговая нагрузка (нетто) волости Валга согласно прогнозам составит 36,1%
и год спустя — 34,8%. Долговые
обязательства по состоянию на
конец 2022 года по прогнозам составят 12 780 714 евро.
В период бюджетной стратегии инвестиции в основном
направлены в сферы хозяйства
(39%), досуга, культуры и религии (25%) и образования (27%).
Среди запланированных на 2022
год инвестиций наиболее приоритетными сферами деятельности являются досуг, образование, охрана окружающей среды
и социальная защита, куда планируется инвестировать соответственно 38%, 17%, 16% и 15%
от общего объема инвестиций за
год. Среди инвестиций в бюджетной стратегии запланированы
строительство спортзала на Э.
Энно 15, продление улицы Вахтра в городе Валга и реконструкция Тамбре теэ, строительство
тротуара на улице Тарту в городе
Валга, реконструкция бассейна
Валга, строительство пешеходно-велосипедных дорожек, развитие мотоцентра Яаникезе и реконструкция зданий нескольких
подведомственных учреждений.
В заключение можно сказать,
что перед волостью Валга стоит сложная задача справиться с
резким ростом цен на энергию и
общим повышением цен, а также
постоянным давлением на зарплаты. Для обеспечения функционирования бюджета необходимо сократить составы и здания, а
также более эффективно использовать принадлежащую волости
инфраструктуру, для инвестиций
же необходимо стараться получить как можно помощи в виде
проектных пособий.
Моника Рогенбаум
старейшина волости Валга
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Приветствуем
новых коллег!
К работе руководителем по
связям с общественностью
приступила Элизабет Тыниссон
1 сентября к исполнению обязанностей руководителя по связям с общественностью в Валгаской волостной
управе приступила Элизабет Тыниссон.
Элизабет выросла в городе Валга.
К настоящему времени она окончила
Таллиннскую экономическую школу
и вернулась обратно в Валга. Раньше Элизабет работала в Валгаской
волостной управе ассистентом руководителя проектов. Она считает, что
в родном краю хорошо. «Несколько лет назад я видела свое будущее
в большом городе, однако теперь я
вновь обрела красоту родного Валга
и хочу внести свой вклад в улучшение местной жизни».
Связаться с Элизабет можно по
адресу эл. почты elisabeth.tonisson@
valga.ee.

Специалист по содержанию
Валло Вирнас
Начиная с 5 сентября в должность
специалиста по содержанию в регионе Тыллисте вступил Валло Вирнас.
Валло окончил обучение по
специальностям руководителя спасательной команды, спасателя и трубочиста, работал спасателем и молодежным работником. «Я считаю, что мой
опыт работы и компетенции отлично
соответствуют ожиданиям волостной управы относительно человека,
которого они искали. Я ориентирован на сотрудничество, в качестве
члена команды моими сильными
сторонами являются корректность
и точность в деталях, что ценят мои
коллеги как в Спасательной службе,
так и в молодежном центре», — говорит сам Валло.
Основной целью специалиста по
содержанию является организация
работ по благоустройству и уборке в
регионе Тыллисте волости Валга.
Валгаская волостная управа желает
успехов в работе новым коллегам!

Обращение к
предпринимателям
В волости Валга есть много
предприятий, которые держат
наш флаг высоко и которыми мы можем гордиться. Мы
хотим представить этих предпринимателей жителям, и для
этого для действующих в волости предприятий Валгаская
волостная управа создала возможность опубликовать информацию на нашей домашней
странице.
Публикация
информации
бесплатна, для этого мы просим заполнить ходатайство
(доступно https://www.valga.ee/
ettevotted) и отправить с подписью на адрес эл. почты valga@

valga.ee или отправить заявку на
mare.raid@valga.ee.
Волостная управа бесплатно
опубликует на сайте представленные предпринимателем данные и введет данные или внесет
изменения в течение 5 рабочих
дней после полученного от предпринимателя сообщения. Это не
предполагает никаких дополнительных расходов для предпринимателя, а дает возможность
для дополнительной рекламы и
при подписке на рассылку также
преимущество получать касающуюся предпринимательства
информ

3 Валга Театая

Сентябрьские истории
из прошлого Валга

100 лет назад...
9 сентября учебная работа началась
в учрежденной Валгаским художественным обществом Валгаской музыкальной школе. Работу начали с
85 учениками и 7 преподавателями.
Учителей нашли как из Риги, так и из
Тарту. В школе начались уроки пения
под руководством учителя Дмитрия
Бровкина, уроки игры на фортепиано,
где учителями были Михкель Пехка и
Феликс Петкевич, а также уроки игры
на скрипке под руководством Исидора Салмоновича. Директором школы
стал Валтер Пеэрна. Теоретические
предметы из Тарту приезжал давать
Юхан Симм, позднее также Эдуард
Оя. Предметы по специальности проходили два раза в неделю, сольфеджо и
гармония — один раз в неделю. Школа
находилась в помещениях на третьем этаже бывшей гостиницы «Централ» (коммерческого дома общества
«Сяде») до самой советской оккупации. Уже через год в школе было более
100 учеников и 8 учителей. Первыми
выпускниками школы в мае 1928 года
были Элеонооре Соотс и Хелми Вал-

Валтер Пеэрна, руководитель хора
(Источник: Национальный архив,
EAA.2111.1.10102.1

Пожарные Valga Linna VTÜ перед Валгаской ратушей (Источник: Валгаский музей,
VaM F 2183:1/N

дмаа (Валдман). Первая из них, кстати,
мать будущего министра (1990–1991)
и мэра Таллинна (1992–1996) Яака
Тамма. Хелми Валдмаа была директором музыкальной школы в 1932–1935
годы и позднее долгие годы учителем в
той же школе.
В начале школа в основном работала на учебных взносах, пожертвованиях и средствах, поступавших от
бенефисов. В конце 1920-х получили
небольшую государственную субсидию, однако в первые десять лет
финансовое положение школы было
достаточно тяжелым. Проводили
успешные концерты, лотереи, и таким
образом все же сумели выстоять.
С 1 сентября 1922 года новым директором театра «Сяде» был назначен
актер и постановщик театра «Ванемуйне» Карл Треймундт (с 1937 года
Карл Таренди). В качестве премьеры сезона уже 17 сентября был отыгран «Старый садовый домик» (Vana
aiamajake). В период руководства К.

Треймундта в 1922–24 репертуар в основном состоял из легких спектаклей,
однако среди них были также и некоторые более ценные постановки.
4 сентября 1922 городской совет
наконец-то смог избрать на место
ушедшего в отставку д-р Мюллерсона

Хелми Валдмаа (Источник: Валгаский
музей, VaM Fp 4231 F 2866:1 фрагмент)

HUGO.legal предлагает
бесплатную юридическую помощь
Представительства HUGO находятся в 16
городах по всей Эстонии: В Таллинне, Тарту,
Пярну, Рапла, Вильянди, Валга, Выру, Пылва,
Йыгева, Пайде, Нарве, Йыхви, Раквере, Хаапсалу, Курессааре и Кярдла.
Кто может получить бесплатную
юридическую помощь?

условиям до конца календарного года. Несовершеннолетние освобождены от платы за собственное участие.
Для получения юридической помощи требуется зарегистрироваться на прием к юристу по адресу www.hugo.
legal или по телефону 688 0400.
В каких сферах можно получить
юридическую помощь?

Бесплатную юридическую помощь могут получить все проживающие в Эстонии лица,
средний брутто-доход которых составляет до
1200 евро в месяц. Исключением являются семейные дела, касающиеся прав ребенка, при
которых предел дохода составляет 1700 евро.
В каком объеме можно получить
бесплатную юридическую помощь?

В рамках консультации первого уровня HUGO предлагает юридическую помощь во всех распространенных
гражданско-правовых областях. Консультация первого
уровня означает как объяснение прав, так и помощь при
составлении несложных документов.
Юридическая помощь для военных беженцев
из Украины

Бесплатны два первых часа консультации.
Если двух часов будет недостаточно, можно
получить 3 дополнительных часа по льготной
цене 45 €/час; в семейных делах, касающихся
прав ребенка, по льготной цене можно получить до 10 часов юридической помощи.
Как получить бесплатную
юридическую помощь?
Для получения бесплатной юридической помощи или помощи на льготных условиях следует заключить клиентский договор и уплатить
единовременный взнос за собственное участие
в размере 5 евро, что обеспечит возможность
получать юридическую помощь по льготным

HUGO предлагает юридическую помощь на льготных
условиях также лицам, прибывшим в Эстонию из-за войны в Украине. Среди прочего HUGO предлагает помощь
также при объяснении общих прав, например основных
прав, вопросов социальных пособий и т. п. Поэтому мы
поощряем МСУ направлять к нам и тех людей, у которых
нет конкретных юридических проблем, однако у которых
есть интерес ориентироваться на правовом ландшафте
Эстонии. Наши юристы говорят на эстонском, русском
и английском языках, граждане Украины могут связаться
также через Viber, Whatsapp или Telegram, написав сообщение с желанием зарегистрироваться на номер мобильного +372 5551 0340.
Для дополнительной информации позвоните по номеру
телефона службы обслуживания клиентов HUGO 688 0400.
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мэром города Артура Карла Коккулта, который, к сожалению, уже через
месяц также ушел в отставку. Коккулт
все же был мэром города и позднее, в
1923–24 и 1927–28 годы.
Сентябрь в истории
155 лет назад было учреждено Валгаское Добровольное пожарное общество. Уже через полгода в марте от
Лифляндского губернского правления
на место прибыли два пожарных насоса (от тартуского механика А. Борка), а
в апреле из Риги приехал инструктор
по противопожарной системе Петри,
под активным руководством которого
пожарных обучали и обеспечили формой. На сделанном в апреле 1868 года
снимке было 44 пожарных и 16 дежурных. В 1875 году команда состояла уже
из 110 человек.
150 лет назад 16.09.1872 (по стар.
ст.) родился пастор прихода Св. Петра
и Луки Ричард Георг Александр Вюхнер. Он работал пастором в названном
приходе и учителем Закона божьего в
школах Валга в 1897–1919. Под его активным руководством пасторат эстонского прихода освободился от долгов
за строительство, и можно было начать
думать о строительстве новой церкви.
31 января 1919 г. (за день до освобождения Валга) большевики арестовали его,
отвезли в псковскую тюрьму и там убили. Его тело привезли в Валга и похоронили 13 июня 1919 г.
140 лет назад была установлена
трасса будущей Лифляндской железной дороги. Железная дорога от Риги
до Пскова планировалась примерно
на 280 верст. В первоначальных планах Валга не предусматривалась как
железнодорожный узел, поскольку
пярнуская ветвь могла начаться вовсе
из Вольмара (Валмиера), а тартуская
ветвь из Выру. Позднее узловой станцией было решено сделать город Валга.
110 лет назад валгаский отдел
Эстонского общества поощрения воспитания молодёжи сделал огромный
шаг и начал самостоятельную деятельность под названием Валгаское
общество народного образования.
Во время русификации деятельность

Валгаского общества народного образования Эстонии в основном заключалась в содержании начальной
школы на эстонском языке. Заслугой
общества можно считать также учреждение детского сада города Валга
в качестве сначала летнего детсада рядом со своей школой в мае 1915 года.
Изначально детский сад действовал
у здания школы общества на Поска
23 (на улице Э. Энно, здание уничтожено), и его можно считать предшественником валгаских детских садов.
Составил
редактор
Калев Хярк

valgalinn.ee

Поздравляем
сентябрьских
именинников
почтенного
возраста!
98-й день рождения отмечает
Эллен-Моррис Метс
94-й день рождения отмечают
Лууле-Вайке Ундла
Валентина Зубкова
Ыйэ Вяхи
93-й день рождения отмечают
Уно Ааб
Юта Пютсепп
Вайке Кёнигсберг
92-й день рождения отмечают
Альма Винне
Хелью Солнаск
91-й день рождения отмечают
Силви-Астрид Кайсс
Татьяна Фролова
90-й день рождения отмечают
Михаил Никитин
Александер Сале
Силви Мармор
Лайне Пуусепп
85-й день рождения отмечают
Валве Лорд
Мерике Ребане
Вийве-Хелве Верте
Виктор Петухов
Эра Вирнас
Рита Арамаа
Хелбе Ассо
Лийа Подирадт
Арно Китсинг
80-й день рождения отмечают
Элве Кару
Вийве Юнолайнен
Раиса Восс
Айно Лиллипуу
Иван Пастушенко
Лембит Келгумяэ
Валве Кийс
Майэ Тамбаум
Надежда Сакаева
Кустас Ухтъярв
Антс Касук
Искренние поздравления!
Октябрьских юбиляров, которые
по какой-то причине не
хотят упоминания в газете,
просим сообщить об этом не
позднее 10 октября по тел.:
5474 0282 или по эл. почте
elisabeth.tonisson@valga.ee.
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Уведомление об инициировании
детальной планировки
Распоряжением Валгаской волостной управы № 298 от 15.08.2022
была инициирована детальная
планировка земельной единицы ул. Метса 28 города Валга и ее
окрестности в целях проектирования на производственно-коммерческой зоне Прийметса в городе
Валга на земельной единице ул.
Метса 28 нового квартала производственных и коммерческих зданий, что обеспечит предприятиям
современные условия для производства и предпринимательства.
Площадь территории планировки
составляет около 3,2 га. Территория планировки находится на производственно-коммерческой зоне
Прийметса в городе Валга.
Составление детальной планировки необходимо для планирования новых зданий. Согласно
пункту 1 части 1 статьи 125 Закона о планировании составление
детальной планировки требуется

для строительства в городах зданий, требующих обязательного
наличия разрешения на строительство. Предполагаемое пространственное воздействие квартала
производственных и коммерческих
зданий масштабнее, чем земельная единица, на которой планируется деятельность, исходя из этого
предполагается также больший
общественный интерес. Принцип
привлечения и информирования
общественности, принцип балансирования интересов и интеграции
наилучшим образом обеспечиваются посредством производства по
детальной планировке.
Для составления планировки
необходимо топографо-геодезическое исследование.
С материалами, связанными с
производством по детальной планировке, можно ознакомиться на
домашней странице волости Валга.

Извещение о введении в действие
детальной планировки
06.09.2022 Валгаская волостная
управа ввела в действие детальную
планировку мотоцентра Яаникезе
в деревне Яаникезе. Цель введенной в действие детальной планировки — обеспечить целостное
пространственное решение для
двух участков мотоцентра Яаникезе, что позволит использовать
комплекс как многофункциональный центр спорта, любительского
спорта и досуга, основной фокус в
котором направлен на мотокросс.
Территория детальной планировки мотоцентра Яаникезе
является объектом разработки
с огромным потенциалом стать
многофункциональным центром
спорта и досуга. Настоящей планировкой предоставляется планировочное решение для строительных
работ на двух участках мотоцентра
Яаникезе и запретной для строительства зоне ручья Яаникезе.
Детальной планировкой устанавливается максимальное право на
строительство зданий, которые необходимы для функционирования
комплекса. Кроме того, предлагаются принципиальные решения
для строительства трасс и раз-

личных аттракционов для занятия
спортом и активного движения.
Составление детальной планировки было инициировано в
качестве детальной планировки,
изменяющей общую планировку
волости Тыллисте, чтобы сделать
предложение уменьшить запретную для строительства зону на берегу ручья Яаникезе. В ходе составления планировки выяснилось, что
планировкой можно установить
право на строительство таким образом, что уменьшение запретной
для строительства зоны на ручье
Яаникезе не потребуется и, следуя
предложению о планировке, строительство возможно в соответствии
с целями охраны берега, установленными в Законе об охране природы. Планировка была введена
в действие без изменений общей
планировки волости Тыллисте и с
соблюдением норм производства
детальной планировки, установленных в Законе о планировании.
С материалами, связанными с
введенной в действие детальной
планировкой, можно ознакомиться на домашней странице волости
Валга.

Колонка
волостного
совета

Eesti Energia отвечает: какой
электропакет выбрать и
другие вопросы клиентов

10-е заседание Валгаского волостного совета II состава прошло 24 августа. На заседании
были приняты решения:

Выросшие как никогда цены на
энергию впервые заставили многих
людей вникнуть в свое личное потребление электричества и вынудили принимать решения в вопросах,
в которых может не доставать необходимых знаний и опыта. Руководитель рынка Эстонии Eesti Energia
Даяна Тийтсаар отвечает на пять
самых частых вопросов, с которыми сегодня клиенты обращаются
к специалистам по обслуживанию
клиентов Eesti Energia.
Почему мой последний счет
за электричество такой
огромный?
Биржевая цена электричества в августе была самой высокой за всю
историю — 36,13 центов/кВтч. Это
на 50% выше июльской цены и более
чем на 300% выше, чем цена в августе год назад. У клиентов, выбравших пакет с биржевой ценой, рост
цены отразился непосредственно и
на счетах за электричество.
Причина повышения биржевой
цены заключается в энергокризисе,
который усугубляется войной в Украине. В Европе наблюдается дефицит
природного газа и дешевой возобновляемой энергии, что приводит к
очень высокому уровню цен. Газовые
станции покрывают пиковую нагрузку, однако спрос на электричество
очень высокий.
Две трети клиентов Eesti Energia
снизили для себя риск высокой цены
и выбрали пакет с фиксированной
ценой, поэтому на них более высокие
августовские биржевые цены не повлияли.

1. Утвердить планы развития
валгаских детских садов «Буратино», «Валко» и «Касеке»
на 2022–2024 годы.
2. Начиная с 01.09.2022 изменить уставы валгаских детских садов «Буратино» и
«Касеке» и признать недействительными уставы Валгаской заочной гимназии
и Валгаского детского сада
«Пяэсуке».
3. Дать волостной управе разрешение провести государственный тендер на «Закупку услуги питания для
Валгаской основной школы
на 2023–2028 годы».
4. Принять правила обработки
отходов волости Валга.
5. Установить инструкцию по
зарплатам Валгаской волостной управы.
6. Установить
бесхозность
строения, находящегося на
нереформированной
государственной земле в волости
Валга, деревне Люллемяэ,
Лауда (кадастровый признак
85501:001:0564).
7. Дать разрешение на расширение кладбища Тоогипалу
за счет части земельной единицы Вяйке-Стоке, принадлежащей волости Валга.
8. Изменить решение Валгаского волостного совета № 268 от
15 октября 2021 «Предоставление разрешения на взятие
кредита» и разрешить волостной управе при необходимости брать кредиты также
в 2023 году.
9. Назначить
представителем
совета в попечительском совете Ыруского детского сада-начальной школы Кристел
Орула.
10. Исключить из комиссии по
вопросам общины и безопасности волостного совета
Артура Кёллера и утвердить
новым членом комиссии Вильяра Шмидта.

Мы знаем местный рынок недвижимости и умеем оценить вашу недвижимость!

Arle Leht

оценщик
недвижимости

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk

Hans
Heinjärv

5694 9719

528 0812

маклер

anna.prannitsuk@pindi.ee

Сентябрь 2022

маклер

hans.heinjarv@pindi.ee

Ведущее бюро недвижимости в Эстонии!
Опыт работы с 1995 года!

Когда можно будет выбрать
универсальную услугу?
На сегодня известно, что к универсальной услуге можно подключиться начиная с 1 октября. Цена
на универсальную услугу еще неизвестна. Сразу, как цена станет
известной, мы сообщим об этом
всем клиентам и общественности.
Подходящее ли сейчас время
для фиксирования цены?
Если расходы на электричество составляют для вас большую часть
ежемесячного семейного бюджета,
и вы хотите заранее знать вашу
цену на электричество, то вам подойдет фиксирование цены. Цену
можно зафиксировать на период
от шести месяцев до семи лет. Чем
более длительный период договора
выбрать, тем выгоднее будет предлагаемая цена.

Какая разница между общей
услугой на электричество и
универсальной услугой?
Общей услугой пользуется тот клиент, у которого есть сетевой договор, но который не заключил договора об электроэнергии ни с одним
определенным продавцом электроэнергии. Предложение электричества в таком случае будет задачей
сетевого предпринимателя.
Начиная с 1 октября 2022 принципы
ценообразования общей услуги изменятся, и цена выровняется с начинающей действовать в это же время универсальной услугой. Это означает, что
для клиентов общей услуги начнет действовать цена универсальной услуги.
В отличие от клиента общей услуги
у клиента, выбравшего универсальную
услугу, будет действующий договор об
электроэнергии с выбранным им продавцом электроэнергии.
Какой у меня электропакет?
Какой пакет подойдет мне
лучше всего?
У Eesti Energia есть три разных электропакета:
• Гибкий пакет — цена на электричество полностью зависит от биржевой цены. Цена электроэнергии
на бирже меняется каждый час под
воздействием многих различных
факторов. Следить за биржевой ценой электроэнергии удобнее всего с
помощью мобильного приложения
Eesti Energia. Пакет подходит для
клиентов, которые хотят и могут
подстроить свое потребление на
часы с самыми выгодными ценами.
• Надежный пакет — вы можете
зафиксировать цену электроэнергии на период до трех лет и быть
уверенными, что в этот период
каждый месяц на счете будет одинаковая цена за киловатт в час и
колебания цен на бирже электроэнергии на счет за электроэнергию
не повлияют.
• Пакет Надежный плюс — позволяет зафиксировать цену сроком до
семи лет, на сегодняшний день является самым выгодным решением. Электричество производиться в
ветряных парках и на 100% зеленое.
Клиенты Eesti Energia смогут проверить свой электропакет и при желании изменить его наиболее удобным
способом по адресу э-обслуживания
Eesti Energia www.energia.ee.
Лилиан Эйландт, руководитель коммуникаций по вопросам клиентов.
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Valga valla kogukondade
esindajad käisid õppereisil
Augusti viimasel päeval kogunesid
Valga valla kogukondade entusiastid
ühisele õppekäigule Võru valda. Võru
Vallavalitsuse
kultuurispetsialist
Maarika ja avalike suhete spetsialist
Birgit olid meie jaoks kokku pannud
põneva päevakava ning nad olid kogu
päeva meile toredateks reisisaatjateks. Tundsime, et oleme heades kätes. Kohtusime ettevõtlike ja sõbralike küla eestvedajate ning toetavate
Võru Vallavalitsuse esindajatega.
Kuigi ilm oli augusti kohta sel päeval
harjumatult pilvine, oli päev täis ehedaid emotsioone ja kogemusi.
Võrumaal on alati tore käia. Hea on
näha, et inimestel jätkub entusiasmi ja
tahet tegutseda, vaatamata praegusele
raskele ajale. Hea meel oli tõdeda, et
väikestes külades on nii palju aktiivseid ja positiivseid inimesi, kes kõik
tahavad ja soovivad oma kogukonda
arendada ja edendada. Kõik külastatud kohad olid eriilmelised ning iga
külastatud koht tekitas hea tunde ja
andis positiivset energiat.
Esimene külastus viis meid kohtuma Sulbi Maarahva Seltsiga, mis tegutseb Roosu talu vabaajakeskuses Sulbi
külas. Omavahel olid põimunud ettevõtja panus ja aktiivsete inimeste julge pealehakkamine. Sulbi Maarahva
Seltsi tegutsemisaeg oli muljetavaldav.
Seltsi tegemistest rääkisid meile Airika ja Maarika ning vabaajakeskust tutvustas selle peremees Aivar. Tänu Aivarile ja Maarikale ja nende talule ongi
sealne elu hoogne ja väga ettevõtlik.
Jätkuks neil veel kauaks tegutsemise
lusti ja reibast meelt. Meelde jäi peremees Aivari väide, et tänu põllumajandusele edeneb ka seltsi ja vabaajakeskuse tegevus. Seltsimaja ruumid aga
andsid inspiratsiooni ehk tulevikus
seal mõne laagri korraldamiseks.
Navi Külaselts jättis väga meeldiva

ja hästi organiseeritud mulje. Kõik on
võimalik, kui inimesed oma vajadused, soovid ja võimalused läbi arutavad. Rõõmsameelsus ja usk (isegi hoone nihutamine on võimalik) teevad
imet. Meeldiv oli kuulda, kuidas Navi
külamajas pakutakse võimalust koos
käia erinevatel huvigruppidel ning
et selles majas tegutseb veel ka lastehoiuteenus. Seal oli tunda, et koostöö
erinevate põlvkondade vahel on tugev
ning sihipärane. Imetlusväärne on lastevanemate initsiatiiv ja südikus lastesõime avamisel. Ja muidugi seostub
Naviga ka Navitrolla.
Mööda käänulist teed jõudsime
roosa ja roosilise inglitega maja juurde. Kündja Külaselts - täiesti fantastiline elamus - tohutu roosa maja keset
metsa. Imeline vastuvõtt ootas meid
Kündja Külaseltsi poolt ning meid
vastu võtnud perenaine, Helgi võlus
meid kõiki kohe oma südamlikkuse ja
vapustava energiaga. Külaseltsi maja
oli nagu muinasjutumaja ja Helgi oli
väga tegus proua, keda jätkus nii küla
arendamisel kui ka oma roosiaia kujundamisel, mis jättis kustumatu mulje, mille kirjeldamiseks tuli sõnadest
puudu - imeline, vapustav, müstiline… Roosiline külamaja pakkus ideid,
kuidas taaselustada vanad esemed,
kangad, käsitöö. Alles oli enamus vana
maja olemusest, aga oli siiski kõik tehtud kuidagi uueks, jättes samas kõik
maitsekalt vanaks. Kõik osalejad kiitsid ehedate maitsetega lõunat! Sealsed perenaised pakkusid väga head
suppi, isetehtud leiba, ülimaitsvat basiilikupestot ja salapärast võilillemett.
Muidugi olid kulminatsiooniks lõkkel
küpsetatud pannkoogid. Julgemad
proovisid ka ise pannkooki lennutada.
Muljet avaldasid ühiselt haritud põllumaa ja õunaaed ning see, kuidas lapsi
aiatöödesse kaasatakse ning kuidas see

kogukonna tegemistest. Palju huvitavaid üritusi korraldatakse paljuski entusiasmist, kogukonda liites ja kogukonna soovidest lähtuvalt. Suhtelistelt
väikeste vahenditega on tehtud suuri
asju. Positiivne oli märgata ka seda, et
külaseltsid püüavad ise leida teenimisvõimalusi. Üheselt võib öelda, et kohtusime aktiivsete külaseltsidega, kes
kõik olid väga isikupärased ja väärivad
igati imetlemist ja tunnustust.
Reis laadis osalejate akusid, andis ideid ja inspiratsiooni. Näiteks sai
üks raamatukogu nimeidee eakatele
suunatud kohtumiste sarjale. Kõrgelt
hinnati võimalust ka oma kogukonna
veduritega koos aega veeta ja suhelda.
Õppereis toimus projekti „Valga
valla kogukonna võrgustiku arendamine“ raames, mida on toetanud EAFRD
MAK 2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu.
Marika Muru
Kogukonna- ja
spetsialist

Lavastus
sõpradest –
kogu eluks

Rakvere Teatri uuslavastus „Di ja Viv
ja Rose” räägib loo kolme naise sõprusest, mis pidanud vastu aastakümneid. Kurbuse- ja rõõmuhetked ning
hulganisti katsumusi on naisi läbi
aastate ühendanud. Lavastus näitab
kolme esmapilgul täiesti vastandlikku
naist, kes läbi katsumuste ja raskuse
saavad lahutamatuteks kaaslasteks.
Kuni elu ja selle keerdkäigud vahele
tulevad. Osades Ülle Lichtfeldt, Tiina
Mälberg ja Elina Reinold (külalisena),
lavastaja Peeter Raudsepp.
Lavastust saab Valga Kultuuri- ja
Huvikeskuses näha kolmapäeval,
19.oktoobril kell 19.

Kogukondade esindajad Võru vallas. Foto autor: Birgit Pettai

kõik jõuab hoidistesse ja toidulauale.
Kustumatu mulje jättis imeline roosiaed (sealhulgas ka mereroosid), mille
kirjeldamiseks tuli sõnadest puudu imeline, vapustav, müstiline…
Igati professionaalne vastuvõtt ootas meid Võru vallamajas. Vallajuhid
tutvustasid Võru valda ja pikemalt
selgitati, kuidas panustatakse kogukondadesse valla poolt. Vallavalitsus
käib piirkondades näiteks arengukavade aruteludel. Huvitav lahendus on
üle valla toimuv ürituste sari „5 Võru
valla päeva“, mis arendab koostööd ja
tugevdab kogukonnatunnet.
Meie päev jätkus Tsolgos, kus
kohtusime Tsolgo arendusühinguga, Lasva piirkonna külaseltside ja
MTÜ-dega ning Võrumaa vabaühenduste konsultandi Katrin Volmaniga.
Kohtusime tublide ja rõõmsameelsete
inimestega, kes peavad oluliseks oma
kandi inimesi, ehitisi ja muidugi planeeritud sündmusi. Jätkugu neil teotahet veel kauaks!
Saime väga hea ülevaate Võru valla

September 2022

koostööprojektide

Üleskutse
ettevõtjatele
Valga vallas on palju ettevõtteid, kes
hoiavad meie lippu kõrgel ja kelle üle
saame uhkust tunda. Soovime need ettevõtjad tuua ka rahvani ning selleks on
Valga Vallavalitsus loonud võimaluse
vallas tegutsevatel ettevõtetel avaldada
info meie kodulehel.
Info avaldamine on tasuta, info avaldamiseks palume täita taotlus (leitav
https://www.valga.ee/ettevotted)
ja saata allkirjastatult e-posti aadressile
valga@valga.ee või saatke sooviavaldus mare.raid@valga.ee e-postile.
Vallavalitsus avaldab ettevõtja poolt
esitatud andmed veebilehel tasuta ja sisestab andmed või viib sisse muudatused
andmetes 5 tööpäeva jooksul pärast ettevõtja poolt saadetud teadet. Lisakulusid
ettevõttele ühel või teisel moel ei kaasne,
aga on võimalus täiendavaks turundamiseks ja e-kirjalistiga liitumisel ka ettevõtlust puudutava info saamiseks.

Valgas asendati kadunud hauakivi mälestuspingiga
2. augustil avati Valgas vanal linnakalmistul mälestuspink Valga
endisele linnapeale Ernst Bernhard Wittele. Pingi paigaldamine
oli Valga valla ja Soomest Helsingist pärit von Weissenbergi pereühenduse ühisprojekt. Lühikesel
avatseremoonial olid kohal Valga
Vallavalitsuse, Valga Muuseumi ja
eelpool nimetatud pereühenduse esindajad Soomest, sõna võtsid
vallavanem Monika Rogenbaum
ja pereühenduse esimees Tom von
Weissenberg.
Pink paigaldati Ernst Bernhard
Witte oletatava matmispaiga vastas
olevale platsile ning sellele on kinnitatud mälestusplaat tekstiga. Algne
saksakeelne tekst hauakivi fotolt on
tõlgitud ka eesti keelde ja teavitab et
“siin puhkab väga auväärne ja lugupeetud Ernst Bernhard Witte”, kes
oli Valga bürgermeister. Kirjas on ka
sünni- ja surmadaatum.

Otsitakse kadunud hauakivi jälgi
Vana surnuaed rajati 1770. aastatel ja
see toimis pea 200 aastat ühise rahupaigana nii eesti kui baltisaksa päritolu
linnaelanikele. 1965. aastal hävis kogu
kalmistu ning kõik ristid ja hauakivid
viidi teadmata kohta. Samas leidub
kirjalikus teatises (2013) info, et Witte
hauakivi viidi Valga Muuseumi, kuid
selle teabe taust ja paikapidavus vajab
veel lõplikku kinnitamist. Teatavasti 1988. aastal Valga Muuseum hävis
laastavas tulekahjus. Mõni aasta hiljem puhastati plats rusudest, et ehitada uus hoone. Kui hauakivi tõepoolest
muuseumis oli, kadus tõenäoliselt ka
see koos kiviprahiga.
Kuid selle aja paiku muutus ka
ümbritsev maailm kardinaalselt. Nõukogude Liit varises kokku, Balti riigid iseseisvusid ning taotlesid EL-i ja
NATO liikmeks saamist. Kes võiski
sellistel aegadel olla huvitatud paari
aasta taguse põlengu rusudest? Keda

võiski huvitada üksiku hauakivi saatus? Nii ei olegi selget vastust küsimusele, kas kivi kadus juba 1965. aastal
või koos varemetega pärast 1988. aasta
põlengut. Teame vaid, et hauakivi on
siiani kadunud.
Hauakivi saatus kerkis taas päevakorda, kui paigaldasime mälestuspinki. Surnuaia hävitamisest on möödas
peaagu 60 aastat ja muuseumikoha
puhastamisest pärast põlengut umbes
30 aastat. Suure tõenäosusega on Valgas veel inimesi, kes mäletavad, mis
juhtus pärast 1988. aastat ja võib-olla
isegi 1965. aastal, kes suudavad meenutada, kuhu veeti enne rekonstrueerimistöid muuseumihoone rusud.
Hauakivi võib ju kusagil veel olemas
olla.
Väga oluline on igasugune info
hauakivi võimaliku asukoha kohta.
Kutsume üles ühendust võtma kõiki,
kes osalesid vana linnakalmistu või
muuseumi rusude koristamisel või

teavad kedagi, kes oli seotud selle tegevusega (palume pöörduda Valga
Muuseumi poole).
Et esiisade mälestus püsiks
Witte kolm põlvkonda elas Valgas aastatel 1740-1785. Ernst Bernhard ja tema
isa kolisid 1740. aastate keskpaigas Mitaust Valgasse. Pärast esimese naise surma abiellus ta bürgermeister Wichmanni tütre Johanna Charlottaga ning jätkas
1756. aastast kuni surmani 1781. aastal
oma äia ametijärglasena. Nende poeg
Ernst Andreas soetas Vastse-Kambja
mõisa ja kolis Valgast ära 1785. aasta
paiku.
Ernst Andreas von Witte poeg
Ernst Bernhard von Witte õppis Tartu
Ülikoolis ja kolis 1807. aastal Soome.
Ta sai peakuberneri büroo direktoriks
ja tõusis 1836. aastal aadliseisusesse.
Perekonnanime von Witte keiser Nikolai I aga ei tunnistanud ning aadliks
määramise käigus muutis ta oma nime

von Weissenbergiks, mida perekond
siiani kasutab. Ernst Bernhard von Weissenberg oli Witte perekonna Soome haru
esimene perekonnapea. Tseremoonial
Valgas osales Erkki-Juhani von Weissenberg, kes esindab bürgermeister Ernst
Bernhard Witte järel kuuendat põlvkonda otseselt temast põlvnevas meesliinis.
Praegu elab Ernst Bernhard Witte
ligi 200 järeltulijat lisaks Soomele ka
Rootsis, Taanis, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Austraalias,
USAs ja isegi Venemaal. Pereliit uurib
perekonna ajalugu ning säilitab ja peab
kalliks perekonna mälestusi, esemeid ja
haudu - just seda me ka Valgas teeme.
Selle tegevuse raames paigaldasime ka
selle mälestuspingi ühiselt Valga Vallavalitsusega. Oleme eriliselt eriti uhked
selle üle, et Valga tahab austada meie
esiisa mälestust.
Tom von
10.08.2022

Weissenberg,

Helsinki
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Sotsiaalkindlustusamet
kärbib
teenindusaegu
1. oktoobrist on sotsiaalkindlustusameti
Valga,
Põlva,
Võru, Türi, Kärdla, Kuressaare
ja Haapsalu klienditeenindus
avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti tavapärastel
kellaaegadel. Muudatus võimaldab rohkem keskenduda
e-kanalite kaudu esitatud küsimuste vastamisele.
Sotsiaalkindlustusameti
kliendisuhete osakonna juht
Liis Mesi tõdeb, et valdavalt
pöördutakse ameti poole infotelefonile helistades ning tõusutrendis on pöördumised e-kanalite kaudu (iseteeninduses või
elektronpostiga). „Soovime vastata e-kanalite kaudu saabunud
pöördumistele sama kiiresti kui
klienditeenindusse
tulnutele.
Seetõttu otsustasime vähendada
büroode lahtiolekuaegu kolmele tööpäevale piirkondades, kus
klienditeenindusi vähem külastatakse. Kui selgub, et kolm päeva nädalas on mõnes piirkonnas
selgelt vähe, saame vajadusel
viia sisse ümberkorraldused,“
selgitab Mesi.
Kliendipöördumiste arv kasvab alati hüppeliselt, kui rakenduvad erinevad muudatused
ning inimesed vajavad rohkem
selgitusi. Näiteks kasvas kliendipöördumiste arv 56% aprillis
jõustunud vanemahüvitiste ja
-puhkuste süsteemi muudatuste
tõttu. Samal ajal langes kliendi
rahulolu 10%, sest ooteaeg infotelefonis kui ka iseteeninduskeskkonnas oli liiga pikk.
Selle aasta esimese seitsme kuu jooksul külastas Võru
klienditeenindust kokku 2386
inimest, Valgat 1857 inimest,
Kuressaaret
1513
inimest,
Haapsalu 1487 inimest, Põlvat
1324 inimest, Kärdlat 514 inimest ning Türi klienditeenindust ainult 355 inimest. Ühes
päevas tähendab see keskmiselt
2-16 klienti. Võrdluseks külastas Tallinna klienditeenindust
23128 inimest, Tartut 7023 inimest, Pärnut 6293 inimest ja
Jõhvit 4046 inimest.
Ülejäänud
piirkondade
klienditeenindusbürood jäävad
avatuks tavapäraselt esmaspäevast reedeni, kellaaegadel:

• E 8.30‒18.00
• T, K, N 8.30‒16.30
• R 8.30‒13.00
Iga kuu viimasel reedel on
sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused suletud.
Lisainfot saab meie iseteenindusest või helistades infotelefonil 612 1360 ning meie esinduste asukoha kohta saab infot
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
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Raamatukogude aastal räägime meie
raamatukogudest: Õru

Kirjanik Eha Veem ja Õru raamatukogu juhataja Saima. Foto: Triinu Rätsepp

Tänavune aasta on kuulutatud raamatukogude aastaks. Valga vallas
on käesoleva aasta seisuga kümme
raamatukogu – keskraamatukogu ja
üheksa haruraamatukogu. Just raamatukogude aastal on kohane vaadata tagasi, aga ka ettepoole – kust
me tuleme, kus oleme praegu ja kuhu
oleme teel. Tutvustame meie tublisid raamatukogusid ükshaaval, seekord teeme tutvust Õru raamatukoguga (kirja pannud juhataja Saima
Niklus-Puusepp).
Õru raamatukogu on ruumikas
ja paljude võimalustega
Õru raamatukogu leiate pealtnäha
täiesti tavalisest kortermajast, kui aga
astute üle raamatukogu läve, leiate end
paljude võimaluste maailmast - väga
mitmekesine raamatuvalik hubastes
ruumides ja kõik need vajalikud teenused, mida pakuvad teisedki raamatukogud väikestes maakohtades üle Eesti.
Praegune raamatukogu juhataja Saima
on Õru raamatukogus töötanud juba
enam kui 40 aastat, alates 1981.

Aga raamatukogu ei ole alati siin olnud. Läbi aegade on Õru raamatukogu
asunud erinevates hoonetes ja kolida on
tulnud mitmeid kordi.
Raamatukogu avati 1. detsembril
1944. aastal Õruste külas ühes majas
koos Õru algkooli ja rahvamajaga. Juba
1952. aastal kolis raamatukogu suurematesse ruumidesse: Laatre külanõukoguga samasse majja, asukohaga endise
koolimaja kõrval. Kaks aastat hiljem sai
Laatre külanõukogust Õru külanõukogu, kuid raamatukogu jäi endisele kohale kuni 1963. aastani, mil kogu liikus
Valga sovhoosi keskusesse, kuhu tollane
ühismajand andis ruumid. Praegu teame seda kohta Õru alevikuna. Siin avanes 1990. aastal võimalus end sisse seada
uutes ruumides: vastvalminud maja neljatoalises korteris, kus pinda oli tervelt
75 ruutmeetrit.
Alates 1992. aastast oli raamatukogu
Õru vallavalitsuse allasutus. Peatselt tuli
taas kolida ja taas muutusid tingimused
paremaks: 2005. aasta veebruarist on
raamatukogu käsutuses kolme- ja neljatoaline kokkuehitatud korter kogupin-

naga lausa 130 ruutmeetrit.
2008. aastal oli raamatukogu teeninduspiirkonnas elanikke kümnest rahvusest. Õru piirkonna omapära ongi läbi
aastate olnud muukeelse elanikkonna
olemasolu, näiteks 1981. aastal elas siin
teadaolevalt 15 rahvusest inimesi.
Raamatukogu teeninduspiirkonda
kuulub kaheksa küla: Killinge, Kiviküla,
Lota, Mustumetsa, Priipalu, Uniküla,
Õlatu, Õruste küla ning Õru alevik. Raamatukogu teeninduspiirkonnas asub
Õru Lasteaed-Algkool. Alates 2018.
aastast on Õru sarnaselt teiste Valga valla maapiirkondade raamatukogudega
Keskraamatukogu harukogu.
Kui 1983. aasta oli märgiline selle
poolest, et raamatukogu sai endale esimese telefoni, siis tänaseks on sellest saanud
multifunktsionaalne asutus. Lisaks kirjanduse laenutamisele ja lugemisele saab
kasutada värviprinterit ja koopiamasinat
ning viimase muudatusena lisandus tänavu üks kaugtöökoht. Alates 2022. aasta
septembrist on raamatukogust võimalik
osta marke, ümbrikke ja postkaarte.
Õrus on lasteaed-algkool ja raama-

tukogu teeb koostööd nii lasteaia kui
ka kooliga, et toetada laste lugemisharjumust. Raamatukogu viib läbi nii
lasteaias kui ka koolis raamatuid ja kirjandust tutvustavaid üritusi ning korraldab raamatukogutunde. Lapsed võtavad
meelsasti osa lugemisisu ja suvelugemise programmidest.
Õru raamatukogu raamatufond on
rikkalik, samas toimib lugejate paremaks teenindamiseks raamatukogudevahelise laenutamine, mis tähendab
seda, et vajadusel saab raamatuid tellida ka teistest raamatukogudest. Laenutusvõimaluste osas on üks hea uudis
ka. Valga Keskraamatukogu ühines
septembri lõpunädalal üle-eestilise raamatute laenutusplatvormiga Minu Raamatukogu (MIRKO), mis on enam kui
miljoni raamatuga uus üle-eestiline laenutusplatvorm. MIRKO vahendusel saab
soovitud raamatu või mistahes teaviku
tellida pakiautomaati või kulleriga koju.
Koos keskraamatukoguga ühinesid selle
põneva laenutusplatvormiga ka haruraamatukogud. Kui nüüd kellelgi tekkis huvi
MIRKO vastu, siis raamatukoguhoidjad
jagavad lahkelt selgitusi.
Sama mitmekesine kui raamatufond
on raamatukoguhoidja igapäevatöö:
lugejate teenindamine, infopäringutele
vastamine, näituste koostamine, uudiskirjanduse tellimine, järelkomplekteerimine, annetuste arvele võtmine. Lisaks
veel elanikele vallavalitsuse info muu
olulise teabe edastamine. Väga vajalikuks on osutunud inimeste abistamine e-riigiga suhtlemisel ja arvutialaste
probleemide tekkimisel.
Igapäevases töös näeb raamatukogu
juhataja palju toredaid inimesi, aga ka
värvikaid isiksusi ja sõnakasutusi.
Raamatukogus on juhatajana
töötanud:
1948-1952 Aksel Sarv,
1952-1969 Vaike Lehes-Perlova,
1969-1975 Reet Luik,
1975- 1979 Liivi Kolka,
1979-1981 Tiina Pehme
1981- … Saima Niklus-Puusepp

Suve head üllatused
kauges valla kagunurgas
Olen elanud üle 40 aasta linnas ja samal ajal 27 aastat Tagulas tootmistalu pidanud. Sel aastal aga olen olnud
päris maaelanik kogukonnas, kus on
selliseid sädeinimesed, et ei sõda ega
kriisid ei lase kokku variseda, depressiooni langeda. Tore, et ka vallavanem
käis Tagula raamatukogus meiega
kohtumas. Kui vaid jääks alles vallasisene tasuta bussisõit.
Olen väga tänulik paljudele inimestele, kes mind siin omaks on võtnud ja kogukonna aktiivsesse ellu kaasa haaranud.
Kõigepealt Tiina Korge, kes kutsus kaasa
tema poolt organiseeritud üritustele ja
ekskursioonidele - käisime Seto Kuningriigi päeval ja Lüübnitsa laadal. Laatre
kiriku kontserdid on meeldejäävad. Septembri 7. kuupäeval lugesin kultuuritöötajate avalikust kirjast valitsusele seoses
alarahastamisega. Tsirguliina rahvamaja
juht Arne Nõmmik on aga siiski suutnud siin organiseerida uskumatult palju

üritusi. Kuidas on see võimalik? Selgub,
et enamik on projektipõhised, lisaks valla
toetus, kaasatud teised MTÜ-d, Tsirguliina kool ja raamatukogu, aktiivsed kogukonnaliikmed ning sponsorid, keda ta ei
jõua ära kiita.
Iga üritus, mida suvel väisasin, on tänuväärt heade emotsioonide allikas. Tsirgufesti korraldus oli fantastiline. Osavõtjaid arvan, et üle viiesaja. Igaüks sai leida,
mis teda võlus. Lapsed möllasid mänguväljakul, suupiste- ja kaubapakkujaid
oli parasjagu, kogu kontsertprogramm
meeldejääv. Läksin kuulama, ees oli vabu
toole, aga kuna kontsert juba oli alanud,
jäin seisma tooliridade taha. Äkki näen,
kuidas üks härra läheb otsustaval sammul ette, võtab sealt tooli ja toob mulle.
Jäin sõnatuks.
Pensionäride aasta pidulik õhtu oli samuti väga tore, seda juhtis meelelahutaja
Jaan Kirss. Kui tuli kutse tantsule, oli tantsupõrand kohe täis. Paaride klassikaline

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor. Krahv Bergi 175 sünniaastapäeva tähistamine.

tantsuoskus tõi meelde noorusaja.
Jagasin teile oma muljeid elu pehmemast poolest karmil ajal ja inimestest, kes
aitavad seda üle elada. Sõbrad, talumehed, ettevõtjad - kes praegu peavad lausa
kangelased olema, et toime tulla - jäid aga
kõrvale. Tegin seda teadlikult, kui arst ja
kauaaegne terviseedendaja. Mõtte jõud
on suur. Väikesed rõõmud ja oskus leida

igas päevas midagi head aitavad edasi elada ja vaimset tervist hoida. Jõudu ja indu
meie sädeinimestele nende töös. Tundkem rõõmu oma tööst kaunis looduses,
aias ja põllul - saagi korjamine on ju tore
aeg.
Ilusat kuldset sügist meile kõigile!
Aasa Põder, Põdra talu perenaine
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Eesti Energia selgitab: millist
elektripaketti valida ja teised
küsimused klientidelt
Varasemast kõrgemad energiahinnad on pannud paljud inimesed
esmakordselt süvenema oma isiklikku elektritarbimisse ja sunnib
langetama otsuseid küsimustes,
milles võivad puududa vajalikud
kogemused ja teadmised. Eesti
Energia Eesti turu juht Dajana
Tiitsaar vastab viiele kõige sagedasemale küsimusele, millega
kliendid täna Eesti Energia klienditeenindajate poole pöörduvad.
Miks minu viimase kuu
elektriarve nii suur oli?
Elektri börsihind oli augustis kõigi
aegade kõrgeim – 36,13 s/kWh eest.
See on üle 50% kallim hind kui juulis ja üle 300% kallim hind kui aasta
tagasi augustis. Börsihinnaga paketi
valinud klientidel kajastus hinnatõus otseselt ka elektriarvetel.
Börsihinna tõusu põhjus on
energiakriis, mida süvendab Ukrainas toimuv sõda. Euroopas on
maagaasi ja odava taastuvenergia
defitsiit ja see toob kaasa väga kõrge hinnataseme. Gaasijaamad katavad ära tipukoormuse, kui nõudlus
elektri järele on väga suur.
Kaks kolmandikku Eesti Energia
klientidest on hinnariski enda jaoks
maandanud ja valinud fikseeritud
hinnaga paketi ning sestap ei saanud augusti kõrgematest börsihindadest mõjutatud.
Millal on võimalik valida

universaalteenust?
Täna on teada, et universaalteenusega
on võimalik liituda alates 1. oktoobrist. Veel ei ole teada, milline saab olema universaalteenuse hind. Kohe, kui
hind selgub, anname sellest kõikidele
klientidele ja avalikkusele teada.
Kas praegu on õige aeg
elektrihinna fikseerimiseks?
Kui sinu jaoks moodustab elektrikulu
suure osa igakuisest kodusest eelarvest ja soovid teada ette, mis on sinu
elektrihind, siis sobib sulle hinna fikseerimine. Hinda on võimalik fikseerida kuuest kuust kuni seitsme aastani. Mida pikem lepinguperiood valida,
seda soodsam on pakutav hind.
Mis vahe on elektri üldteenusel
ja universaalteenusel?
Üldteenusel on klient, kellel on võrguleping, aga kes ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi kindla elektrimüüjaga.
Elektri pakkumine on sel juhul võrguettevõtja ülesanne.
Alates 1. oktoobrist 2022 muutuvad üldteenuse hinnastamise põhimõtted ning hind ühtlustatakse samal
ajal kehtima hakkava universaalteenusega. See tähendab, et senistele üldteenuse klientidele hakkab kehtima universaalteenuse hind.
Erinevalt üldteenuse kliendist on universaalteenuse valinud kliendil kehtiv
elektrileping enda valitud elektrimüüjaga.

ja Valga linna, samuti on toetatud näiteks ka Valgamaa kutseõppekeskuse,
Valga haigla ja Valga muuseumi koostööprojekte Jämtlandi lääniga.
Majandusühistu aastakoosolekul
10. septembril 2022 valiti ühistu esimeheks tagasi Thomas Hägg ning juhatuse liikmeteks Rainer Kuutma, Agu
Kabrits ja Madis Gross Valgamaalt

Euroopa Komisjoni esindaja
külastas Valga-Valka kaksiklinna

Mis elektripakett mul on?
Milline pakett mulle paremini
sobib?
Eesti Energial on kolm erinevat
elektripaketti:
• Muutuv pakett - elektri hind
sõltub täielikult börsihinnast.
Elektri hind muutub börsil iga
tund paljude erinevate tegurite
koosmõjul. Elektri börsihinnal
saad kõige mugavamalt silma
peal hoida Eesti Energia mobiiliäpiga. Pakett sobib kliendile,
kes tahab ja saab ajastada enda
tarbimist soodsama hinnaga
tundidele.
• Kindel pakett - saad elektri
hinna fikseerida kuni kolmeks
aastaks ja olla kindel, et sel perioodil on igal kuul elektri kilovatt-tunni hind arvel sama ja
elektribörsi hinnakõikumised
elektriarvet ei mõjuta.
• Kindel Pluss pakett - võimaldab
hinna fikseerida kuni seitsmeks
aastaks ning on täna kõige soodsam lahendus. Elekter on toodetud tuuleparkides ja 100% roheline.
Eesti Energia kliendid saavad
kõige lihtsamalt enda elektripaketti
vaadata ja soovi korral muuta Eesti Energia e-teeninduses aadressil
www.energia.ee.
Lilian Eylandt, klienditeenuste
kommunikatsioonijuht

Valga maakonna delegatsioon
külastas Rootsi Kuningriiki
Valgamaa-Jämtlandi lääni majandusühistu projekti „Sustainable Tourism" (Jätkusuutlik turism) raames
toimus 7.–13. septembrini Valga
maakonna delegatsiooni õppekülastus Rootsi. Projekti rahastas Rootsi
Instituut. Delegatsiooni kuulusid
Valga vallast vallavanem Monika
Rogenbaum ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid, lisaks Otepää vallavanem Jaanus Barkala ning
Valgamaa-Jämtlandi Majandusühistu juhatuse liikmed Rainer Kuutma,
Agu Kabrits ja Madis Gross.
Visiidil külastati mitmeid turismiobjekte ning toimusid arutelud
koostöövõimalustest hariduse, kultuuri, tervishoiu, sotsiaalpoliitika ja
keskkonnakaitse vallas, samuti ettevõtlusalaste kontaktide loomisest.
Osaleti majandusühistu aastakoosolekul ning jälgiti sel ajal toimuvaid
valimisi Rootsis.
Jämtlandi lään, mille keskus on
Östersund, asub Põhja-Rootsis. Lääni
koosseisus on 8 valda. Kahepoolsed
suhted Valgamaa ja Jämtlandi vahel
on kestnud üle 30 aasta. Nendel aastatel on ühistu vahendanud rootslaste
abi Taheva ja Karula piirkondadesse
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ning Bengt Bergqvist ja Sven-Åke
Draxten Jämtlandi läänist. Üksmeelne
otsus oli, et 1991. aastal loodud ühistu peab jätkama tegevust ning leidma
täiendavaid võimalusi majandustegevuse toetuseks ning ühisprojektide
läbiviimiseks.
Mare Raid, ettevõtlus- ja arenguspetsialist

Pildil vasakult on Monika Rogenbaum, Jaanus Barkala, Madis Gross, Agu Kabrits

Pildil vasakult Euroopa Komisjoni esindaja Daniela Negreanu, keskel vallaarhitekt Jiri
Tintera. Foto: Elisabeth Tõnisson

Valga on piirilinn ning meie pikaajline
eesmärk on tugevdada ühtset kogukonda Eesti ja Läti vahel. Eesmärgi
poole liikumist on toetanud Euroopa territoriaalne koostöö ehk Interreg ja nüüd oli aeg näidata, kaugele
oleme jõudnud. Seetõttu külastasid
Valga-Valka kaksiklinna Euroopa Komisjoni esindaja Daniela Negreanu ja
Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse ja sekretariaadi
esindajad.
Ringkäik sai alguse J. Kuperjanovi
tänavalt, kust liiguti edasi Valka linnavalitsuse suunas. Tuuri viis läbi vallaarhitekt Jiri Tintera, kes tutvustas natuke Valga-Valka ajalugu ja seejärel, teel
lõpp-punkti, näitas Valga märkimisväärsemaid hooneid. Esindajatele tutvustati
Valga Gümnaasiumi, Priimetsa Kooli,
Jaani kirikut, Keskväljakut ja piiripunkti. Daniela Negreanule avaldas Valga
linn muljet oma puhtuse ja rohelusega
ning kõige eredamalt jäi talle silma Valga
Gümnaasium. Kool on võimas nii väikese koha kohta ja sobib kokku linnaruumi
pildiga.

Tuurile järgnes ümarlaua-arutelu,
mille teemaks oli elu ja väljakutsed Eesti-Läti piirialal, piiriülene koostöö ja
tulevikuväljavaated. Negreanu sõnas,
et Eesti-Läti vahel on vaja luua tugev
ametlik ühtne struktuur: on vaja mõelda,
kuidas tuua inimesed kokku ja tekitada
veelgi rohkem terviklikkuse tunnet. Daniela Negreanu soovitas leida lahendusi
ühiste teenuste loomiseks. Valka linnapea Vents Armands Krauklis märkis, et
aina rohkem lätlasi – juba üle 300 - elab
Valga poolel. Integreerumine toimub ja
seda saab tagant tõugata, korraldades
suuremaid ühisüritusi. Linnapea rääkis,
et noortel on usku meisse, nad näevad
tulevikku Valga-Valka linnades. Suured
sammud on juba astutud, tuleb suhteid
hoida ja arendada. Vallavolikogu esimees
Lauri Drubinš nägi olukorda positiivsest
küljest ja pakkus erinevaid ideid, kuidas
tuua piirilinn ka maailmamastaabis nähtavale kohale. Oma kommentaari lisas
ka Jiri Tintera, kes tõi esile tugevad argumendid, miks pole asjad veel liikunud
tuleviku suunas ja millised probleemid
peame me esmalt lahendama..
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Detailplaneeringu
algatamise teade

Valga Vallavalitsuse 15.08.2022 korraldusega nr 298 algatati Valga linna
Metsa tn 28 maaüksuse ja selle lähiala
detailplaneering eesmärgiga kavandada Valga linna Priimetsa tootmis- ja
ettevõtlusalale Metsa tn 28 maaüksusele uus tootmis- ja ettevõtlushoonete kvartal, mis tagab ettevõtetele
kaasaegsed tingimused tootmise ja
ettevõtlusega tegelemiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha.
Planeeringuala asub Valga linna Priimetsa tootmis- ja ettevõtlusalal.
Detailplaneeringu koostamine
on vajalik uute hoonete planeerimiseks. Planeerimisseaduse § 125 lõike
1 punkti 1 järgi on detailplaneeringu
koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel.
Tootmis- ja ettevõtlushoonete kvartali eeldatav ruumiline mõju on ulatuslikum kui maaüksus, millel tegevusi
kavandatakse, siis sellest tulenevalt
on eeldada ka suurema avaliku huvi
esinemist. Detailplaneeringu menetluse kaudu on kõige paremini tagatud
avalikkuse kaasamise ja teavitamise
põhimõte, huvide tasakaalustamise ja
lõimimise põhimõte.
Planeeringu koostamiseks on vajalik topo-geodeetiline uuring.
Detailplaneeringu
menetlusega
seotud materjalidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel

Detailplaneeringu
kehtestamise teade
06.09.2022 kehtestati Valga Vallavalitsuse poolt Jaanikese küla Jaanikese
motokompleksi detailplaneering. Kehtestatud detailplaneeringu eesmärk on
anda Jaanikese motokompleksi kahele
krundile ruumiline terviklahendus,
mis võimaldab kompleksi võtta töösse
multifunktsionaalse sportimis-, harrastussportimis- ja vabaajakeskusena,
mille rõhuasetus on motokrossil.
Jaanikese motokompleksi detailplaneeringuala on suure potentsiaaliga arendusobjekt mitmeotstarbeliseks
sportimis- ja vabaajakeskuseks. Käesoleva planeeringuga antakse planeeringulahendus ehitustegevuseks Jaanikese motokompleksi kahele krundile
ja Jaanikese oja ehituskeeluvööndisse.
Detailplaneeringuga määratakse maksimaalne ehitusõigus hoonete püstitamiseks, mis on vajalikud kompleksi
toimimiseks. Samuti antakse põhimõttelised lahendused sportimiseks
ja aktiivseks liikumiseks mõeldud
radade ning erinevate atraktsioonide
rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamine algatati Tõlliste valla üldplaneeringut
muutva detailplaneeringuna, et teha
ettepanek Jaanikese oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeringu koostamise käigus ilmnes, et
planeeringuga on võimalik määrata
ehitusõigus selliselt, et Jaanikese oja
ehituskeeluvööndi vähendamine ei ole
vajalik, ning järgides planeerimisettepanekut, on võimalik ehitamine kooskõlas looduskaitseseaduses sätestatud
kalda kaitse eesmärkidega. Planeering
kehtestati Tõlliste valla üldplaneeringut muutmata ja järgides planeerimisseaduse detailplaneeringu menetlusnorme.
Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Valga
valla veebilehel.
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Biojäätmete
komposteerimisest
Palava suve järgselt on aiapidajatele kätte jõudnud aeg, mil tuleb oma
aeda ja taimi saabuvaks talveks ette
valmistama hakata. See töö toob
enesega kaasa tavalisest rohkem bioloogiliste jäätmete teket, mille laguprodukti ehk komposti saab uuesti
kasutada taimede ja lillede heaoluks
ja kasvuks, mulla omaduste ning
struktuuri parandamiseks.
Komposteerimine on aia ja toidujäätmete sihipärane lagundamine
bakterite, seente ja ka vihmausside
abil igapäevases keskkonnas, kuhu on
tagatud õhu ja vee juurdepääs. Selleks
on võimalik luua oma aeda komposteeritavale materjalile aun, valmistada
kast või osta komposter/kiirkomposter. Aun on soovitatav rajada aia jahedamasse ja varjulisemasse kohta, kus
päikese ja tuule mõju kuivamisele on
väiksem. Auna põhja on soovitatav
panna oksarisu, et õhk pääseks hunnikusse lisaks külgedele ka altpoolt. Kel
soov kiirendada väärt kompostmulla
valmimist, võib jäätmekihtide vahele
lisada kompostturvast või komposteerimise ergutit.
Lagundamiseks sobivad niidetud
hein, puulehed, väikesed oksad ja okkad, biojäätmed köögist ja toortoidu

jäänused, kärbunud õunad, puu- ja
köögiviljad ning nende koored, südamikud, munakoored, tee- ja kohvipuru, samuti leib ja sai, kui need on juhtunud riknema. Kompostimisse mitte
panna hakkimata suuri oksi, leeliselist
ahjutuhka, supikonte, viiruste ja mädanikega nakatunud taimeosi - need
tuleks ära põletada.
Kui komposteeritavaks materjaliks
on kuivad lehed, siis on soovitatav
kihtide vahele lisada banaanikoori jm
jäätmeid, mis lisavad niiskust ja lämmastikku. Lehti võib komposteerida
ka augustatud põhjaga kottides.
Siinjuures tasub meeles pidada
jäätmehoolduseeskirja nõuet, et kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma
kinnistu piirides ning käidelda tervisele ja ümbruskonnale ohutult ja
selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut. Kompostiaun või
komposter peab paiknema vähemalt 2
meetri kaugusel naaberkinnistust, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti. Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et
toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Kuuma ilmaga tuleks kompostauna veega kasta, sest huumusrikka
komposti valmimine vajab vett, õhku,
soojust.

1. Kinnitada Valga lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke arengukavad
aastateks 2022–2024.
2. Muuta alates 01.09.2022 Valga lasteaedade Buratino ja Kaseke põhimäärusi ja tunnistada kehtetuks Valga Kaugõppegümnaasiumi ja Valga
Lasteaed Pääsuke põhimäärused.
3. Anda vallavalitsusele luba korraldada riigihange „Valga Põhikooli
toitlustusteenuse ost aastateks 2023–
2028".
4. Võtta vastu Valga valla jäätmehoolduseeskiri.
5. Kehtestada Valga Vallavalitsuse palgajuhend.

3. kompostmulla lisamisega parandatakse mulla füüsikalisi ja keemilisi
omadusi, muutes mulla struktuuri;
4. vähendatakse kunstväetiste vajadust ja kasutamist ning nende
energiakulukat tootmist.
Meie igaühe panus on oluline keskkonna puhtamana hoidmisel ning
seega ka ümbruskonna väljanägemise
parendamisel.
Marju Kants, hooldusspetsialist

ELU ON VÕIMALUS!
jmk.ee
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KES EI ÕPI EGA TÖÖTA
ei oska millestki alustada ja on ebakindlad
teavad, et suudavad enamat, aga hetkel on kõigest ükskõik
on nõustamist vajavaid probleeme
(ärevus, depressioon, sõltuvused, võlad vms)

Aitame ja toetame Sind TASUTA tipptasemel programmiga

ökohani”
„Noored unistuste tö

Profid koolitajad | tugiteenus | tasuta söök | sõidutoetus | õppekäik | tööpraktika
TASUTA vabalt valitud erialakoolitus

REGISTREERU SIIN JA PRAEGU
marina.kraft@jmk.ee või helista Marinale 523 3484.
kaisa.sikk@jmk.ee või helista Kaisale 520 3117.
Kohtade arv piiratud!

Vallavolikogu veerg
Valga Vallavolikogu II koosseisu 10.
istung toimus 24. augustil. Istungil otsustati:

Komposteerimisega paneb inimene sisuliselt looduse enda
kasuks tööle:
1. jääb ära kuludega seotud jäätmete ära vedamine jäätmejaama või
linnakodus aias põletamine, kus
kuivade aia- ja haljastusjäätmete
põletamine naabreid mittehäirival
viisil on üsna riskantne ettevõtmine;
2. vähendatakse prügilasse ladestatavate jäätmete hulka;

6. Tuvastada
reformimata
riigimaal asukohaga Valga vald, Lüllemäe küla, Lauda (katastritunnus
85501:001:0564) asuva ehitise peremehetus.
7. Anda luba Toogipalu kalmistu laiendamiseks Valga vallale kuuluva Väike-Stoke maaüksuse osale.
8. Muuta Valga Vallavolikogu 15. oktoobri 2021 otsust nr 268 „Loa andmine laenu võtmiseks" ning lubada
vallavalitsusel vajadusel laenu välja
võtta ka 2023. aastal.
9. Määrata volikogu esindajaks Õru
Lasteaed-Algkooli
hoolekogusse
Kristel Orula.
10.Arvata vallavolikogu kogukonna- ja
turvalisuse komisjonist välja Artur
Köller ning kinnitada uueks komisjoni liikmeks Viljar Schmidt.

HALE!
TU LE LI HTSALT KO

Osalejate infopäev 05. oktoobril algusega kell 11
VALGAS Johanna Kohviku teisel korrusel Vabaduse 35
Projekti rahastab
Euroopa Sotsiaalfond
ja osalevad järgmised vallad:

VALGA

PÕLVA

VÕRU

OTEPÄÄ

RÕUGE

KANEPI

TÕRVA

Meie tunneme kohalikku kinnisvaraturgu ja oskame väärtustada sinu vara!

Arle Leht

hindaja, maakler

5559 5846
arle.leht@pindi.ee

Anna
Prannitšuk

Hans
Heinjärv

5694 9719

528 0812

maakler

anna.prannitsuk@pindi.ee

maakler

hans.heinjarv@pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis. Kogemust aastast 1995
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K OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID

Teeme kõiki sise- ja välistöid, terrassi-ja katusetöid.
Tel: +372 56276785, tiidukuldkaedou@gmail.com

Telli reakuulutus!

Hind alates 10 €
kuldne@kuldne.com või
53736992

Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

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

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD
SUURIM ERAMAA OMANIK
VALGAMAAL JA TEGUTSENUD ÜLE 25 AASTA
OLEME

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

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

ANTS ERIK
50 91 575
METSATERVENDUSE.EE
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Sirli Homuha
Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja

Tellijana saad:
· Lõuna-Eesti kõige operatiivsem väljaanne
· Kvaliteetne ja usaldusväärne sisu
· Laupäeval meelelahutusliku sisuga nädalalõpuleht
· Igal neljapäeval ajaleht Maa Elu
· Kord uus ajakiri 60+
· Kord kuus Terviseleht
· Paberleht ilmub 3 korda nädalas (T, N, L)
· Digipakett annab ligipääsu Lõuna-Eesti Postimehe ja Postimehe digisisule

Lehega tutvumiseks pakume sulle
14-päevast TASUTA TELLIMUST.
Lehte saad tellida:
· Lõuna-Eesti Postimehe klienditeeninduses Valgas
Kesk 10, E-R 9-17 (lõuna 12-12.30)
· telefonil 766 1960
· e-posti teel klienditeenindus@lounapostimees.ee
· postita kupong
Kui sa soovid lugeda lehte internetis, siis
telli Digipakett (tellimine.postimees.ee,
kasuta sooduskoodi LEPMS22).

Vihje!
Ajaleht on ka
hea kingitus!

Jah, soovin tellida Lõuna-Eesti Postimehe
2 nädalaks TASUTA.
Nimi
Isikukood
Aadress

Kontakttelefon
E-post
Soovin ka edaspidi Postimees Grupi
sooduspakkumisi
Pakkumine kehtib Eesti piires eraisikust uuele tellijale kuni 31.10.2022.

AS POSTIMEES GRUPP
Ülikooli 2a
Tartu 51004

