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Keskerakonna ja Reformierakonna 
koalitsioonileping Valga valla arendamiseks ja 
juhtimiseks aastatel 2017-2021
Valgas sõlmisid järgmiseks neljaks 
aastaks koalitsioonilepingu Eesti 
Keskerakond ja Eesti Reformiera-
kond, mis on aluseks koostööle Val-
ga valla arendamisel ja valitsemisel.
Leping kehtib allkirjastamise het-
kest kuni 2021. aasta kohalike oma-
valitsuste volikogude valimisteni 
ning on mõlemale osapoolele ühiste 
tegevuste aluseks.
Väljavõte:
*) Kaasame kohalikke ettevõtjaid 
valla tegevustesse, väärtustades 
nende ettepanekuid taristu ja töös-
tusalade arendamisel, tööjõu välja-
õppel, ühistranspordi graafikute ko-
handamisel, aitame projektipõhiste 
rahastamistaotluste esitamisel ja 
investeeringute tegemisel taristusse 
ning suhtlemisel riigi ametiasutus-
tega;
*) Toetame valla ettevõtjate koos-

tööd ja võrgustumist ning infova-
hetust ja ühistegevust Valgamaa 
Kutseõppekeskusega, Eesti Töötu-
kassaga, Valgamaa Arenguagentuu-
riga ja teiste ettevõtlust toetavate 
organisatsioonidega;
*) Aitame väikeettevõtted suurema-
tele turgudele;
*) Vabastame kohalikud ettevõtjad 
reklaamimaksust;
*) Osaleme riiklikus munitsipaal-
korterite ehitamise projektis;
*) Püüame tagada riigiametite esin-
duste ja töökohtade säilimise Valgas.
*) Säilitame kodulähedase alus- ja 
põhihariduse;
*)Jätkame kooliõpilastele ja alusta-
me lasteaialastele tasuta hommiku-
söögi võimaldamist; 
*) Toetame õpilasfirmade tegevust 
ning liidame kõik valla koolid «Ette-
võtliku kooli» programmiga;

*) Võimaldame pere kolmandale ja 
igale järgmisele lapsele tasuta huvi-
hariduse;
*) Eraldame huvihariduse arenda-
miseks aastaeelarves kuni 150 000 
eurot lisaraha;
*) Pakume noortele tööharjumuse 
kujunemiseks võimalusi koduvallas 
(ideena korraldame iga-aastast töö-
malevat);
*) Jätkame laulu- ja tantsupidude 
korraldamist, säilitame maakultuu-
rimajad ja toetame kohalikku kul-
tuurielu säilimist, toetades kohalik-
ke MTÜ-sid;
*) Leiame rakenduse Valga endisele 
vanglahoonele, Valga, Riia 5, taotle-
des projektipõhist rahastamist ko-
gukonna heaolukeskuse loomiseks 
(ideedena vesiravila, kultuurikatel 
jm);
*) Leiame rahastamisvõimalused 
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valla noortekeskuste kaasajasta-
miseks ja renoveerimiseks;
*) Ehitame igasse asumisse laste 
vanust arvesse võtvad mängu- ja 
palliväljakud;
*) Leiame rahastamisvõimaluse 
kaasaegse väliskatepargi loomi-
seks Valga linnas.
*) Jätkame linna ja külakeskus-
te kruusakattega tänavate ning 
aedlinnade peateede muutmist 
tolmuvabaks, viime ellu ettevõt-
luspiirkondade ühendusteede 
projekti;
*) Arendame jalg- ja rattateede 
võrku
*) Toetame ühistuid kvartalisi-
seste teede korrastamisel iga-aas-
tases eelarves kuni 30 000 euroga;
*) Tagame kiire interneti jõud-

mise «Viimase miili» projekti va-
hendusel igasse majapidamisse;
*) Toetame vabaühenduste alga-
tusi heakorra ja kodukaunistami-
se valdkonnas;
*) Ehitame atraktiivse linnasü-
dame, korrastame Valga linnas 
Jaani kiriku ja Raja tänava vahe-
lise kvartali, alustame Valga linna 
Säde pargi rekonstrueerimist;
*) Leiame koostöös omanikega 
lahendused linnas ja valla asumi-
tes põhitänavate ääres paiknevate 
kinnistute korrastamiseks, loome 
iga-aastase 30 000 euro suuruse 
toetusfondi kinnistute kordate-
gemiseks;
*) Hoiame valla prügivaba, tu-
gevdame järelevalvet heakorra 
üle, kord aastas teostame tasuta 

puulehtede ja lehekottide äraveo 
abivajavale sihtgrupile;
*) Vallavalitsus on seitsmeliik-
meline, millest vallavanema ja 
kahe asevallavanema kohad kuu-
luvad Reformierakonnale ning 
kahe asevallavanema ja kahe val-
lavalitsuse liikme kohad Keskera-
konnale.
*) Koalitsiooni juhib koalitsioo-
ninõukogu.
Volikogu töö korraldamiseks 
moodustati kuus alatist komis-
joni: arengu- ja majanduskomis-
jon, rahanduskomisjon, sotsiaal-
komisjon, kultuuri-, spordi- ja 
noorsootöökomisjon, haridus-
komisjon ja korrakaitsekomisjon.

(Väljavõte, terviktekst: valga.ee)
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Juhin uues vallavalitsuses sotsiaal-
valdkonda. See tähendab minu 
jaoks suurt väljakutset ja vastutust 
ning soovi anda endast parim an-
tud valdkonna juhtimisel ja aren-
damisel. Sotsiaalvaldkonna üldis-
teks prioriteetideks on kvaliteetse 
elu-, õpi- ja töökeskkonna tagami-
ne - et kõigil inimestel oleks tur-
vatunne ning nende elatustase ja 
heaolu kasvaks. Tähtsaks pean 
kvaliteetsete teenuste ja toetus-
te vajadusepõhist kättesaadavust 
kogu piirkonnas. Ühinenud valla-
na on meil veelgi suurem vastutus 
arvestada iga piirkonna eripärasid 
ning märgata kõiki indiviide. Olu-
line on pöörata varasemast roh-
kem tähelepanu ennetusele ning 
kaasata sotsiaaltöösse erinevaid 
sihtgruppe.
Olen elupõline valgamaalane, 
sündisin ja käisin koolis Pukas, 
oma kodu ja elu rajasin Valka. 
Alklassides alustasin karatega, 
hiljem sai minust juba abitreener. 
Pärast keskkooli suundusin aega 
teenima sõjaväkke, miilitsapatal-
joni, kus olin käsivõitluse treener. 
Seejärel jätkasin ise treenimist 
ning juhendasin treeninggruppe  
üle Eesti. Minu käe all on treeni-
nud üle mitme tuhande õpilase. 
Kõigist neist on saanud tublid ja 
edukad kodanikud. Tunnen uh-
kust, et olen saanud nii paljudele 
noortele olla eeskujuks ja suuna-
näitajaks. Nii treeneri kui sport-

lasena olen kogenud edu ja kor-
daminekuid. Karates on äärmiselt 
tähtis distsipliin ja vastase austus. 
Seda põhimõtet järgin alati ise ja 
olen andnud selle edasi ka oma 
õpilastele.
Alates 90ndatest olen tegelnud 
ettevõtete juhtimisega nii meele-
lahutuse, majutuse kui ka spordi 
valdkonnas. Ligi 15 aastat juhtisin 
Valgas üht Lõuna-Eesti menuka-
mat klubi „Yes“, mille lavalauda-
del esinesid artistid Koit Toomest 
kuni Anne Veskini. Varasema töö 
käigus tegin koostööd väga erine-
vate inimest ja meeskondadega. 
Olen ettevõtjana alati püüdnud 
anda endast parima ning panusta-
nud Valgamaa arengusse. 
Poliitikas olen tegev üle kaheküm-
ne aasta. Viimased seitse aastat 
olen panustanud Keskerakonna 
juhatuse liikmena erakonna aren-
gusse ja edendamisse.
Oma tegemistes olen alati aus ja 
ütlemistes otsekohene, samas aga 
ka hooliv ja empaatiline. Pean 
oma tugevuseks kindlameelsust 
ja rahulikku meelt ning kriitilistes 
olukodades tasakaalu säilitamist. 
Minu jaoks ei ole oluline inime-
se rahvus ega positsioon, vaid 
eeskätt tema ausus ja positiivne 
ellusuhtumine. Oma igapäevases 
elus suhtlen paljudest rahvustest 
toredate inimestega.
Isiklikus elus on minu jaoks äär-
miselt oluline pereliikmete ja 
lähedaste inimeste heaolu. Oma 
suurimaks saavutuseks elus pean 
oma lapsi. Eriti palju rõõmu toob 
pisitütar Viktoria, kellega armas-
tan veeta koos aega ja leida ühi-
seid tegevusi. Vabal ajal meeldib 
tegelda veel aktiivselt spordiga ja 
käia kalal. Naudin väga looduses 
olemist, see pakub mulle rahu ja 
aega iseendale, et ennast välja lü-
litada ja uut energiat ammutada. 

Osutusin valituks suurde ühi-
nenud Valga valda, mille moo-
dustasid Valga, Karula, Taheva, 
Tõlliste ja Õru elanikud. Olen 
uues vallas juhtimas hariduse, 
kultuuri, spordi ja noorsootöö 
valdkonda.
Olen Valgas sündinud. Valgas 
omandasin ka keskhariduse. Jät-
kasin töö kõrvalt õpinguid Tal-
linna Ülikoolis ning omandasin 
haridusteaduste magistrikraadi 
töö- ja tehnoloogiaõpetuse eri-
alal, lisaerialaks informaatika-
õpetus. 
Kogu oma senise töö olen pü-

hendanud hariduse edendami-
sele. Alustanud õpetaja ja huvi-
juhina ning lõpetasin Urvaste 
Kooli direktorina. Koolijuhina 
töötades püüdsin täita kooli 
tegevuse eesmärki: olla toimiv, 
kõigiti nüüdisaegne, innovaati-
line Lõuna-Eesti õppekeskus ha-
riduslike erivajadustega õpilas-
tele. Ja see õnnestus – uuenenud 
koolimaja avasime 6. novembril 
2014. 
Pean end aktiivseks ja sihikind-
laks inimeseks, kellele meeldib 
rohkem tegusid teha kui sõnu 
loopida. Seda pean oma töös 
suuremaks saavutuseks. Külali-
sed nimetasid kooli 21. sajandi 
kooliks (unistustemaja). Peale 
selle olen olnud ka üks eestve-
dajaist intellekti- ja liitpuudega 
inimeste spordiorganisatsioo-
nis. Praegu koordineerin suu-
satamist, seega korraldanud 8 
aastat Eriolümpia Baltimaade  
talimänge Otepääl. 2016. aas-
tal oli sportlasi Eestist, Lätist ja 
Leedust. Tagasiside on olnud 
alati positiivne.

Enne ühinemist olin ka kõige 
väiksema, Õru valla volikogu 
esimees. Vallal laenu pole, tulu-
maksu on laekunud prognoosi-
de kohaselt, eelarve on tasakaa-
lus ning teenused kättesaadavad.
Õru valla volikogu esimehena 
olen kaasa aidanud valla aren-
dustegevuses, et teha olemas-
olevate summadega võimalikult 
otstarbekaid otsuseid ja neid ka 
ellu viinud. Oleme teinud oma 
küladesse investeeringuid, kaa-
sanud projektiraha, hoidnud 
haridus- ja kultuuriasutused toi-
mimas. Ka Valga vallas pühen-
dan oma eelnevad kogemused 
ja oskused hariduse, kultuuri, 
spordi ja noorsootöö  valdkon-
nas püstitatud eesmärkide ja 
ülesannete täitmisele.
Olen abielus ning peres kasvab 
kaks poega, kellest üks on täis-
kasvanu, teine aga noorem. Va-
bal ajal meeldib tennist mängi-
da ja jalgrattaga sõita, mistõttu 
on Õru spordiväärtused mulle 
olulised. Kogukonna tegutse-
mise tulemusena on loodud 

atraktiivne puhkeala, kuhu on 
paigaldatud lehtlad, ronimis- 
ja võimlemisriistad, rajatud 
kettagolfirada ning tantsu- ja 
lauluplats. Silmailu pakub uni-
versaalne spordiväljak, kus saab 
mängida tennist, võrk- ja korv-
palli. 
Tänu vallaelanike entusiasmile 
on ka kultuur Õrus au sees: nai-
sed tegelevad line-tantsuga ning 
harrastatakse koorilaulu, kus ka 
mina osalen.
Lisaks põhitööle tegutsen ka 
kaubanduse, toitlustuse ja põllu-
majanduse valdkonnas väikeet-
tevõtjana ning aitan korraldada 
kogukonnas üritusi, kus astun 
ka meelelahutajana üles.
Teen selleks kõik, et kodu lähe-
dal oleksid olemas kõik vajali-
kud teenused. Toetan õpilaste 
aktiivset sporditegevust ning 
seisan hariduse ja kultuurielu 
jätkuva edendamise eest, et see 
oleks kättesaadav igas valla piir-
konnas. Igal inimesel olgu taga-
tud võimalus saavutada enda ja 
oma laste heaolu.

Valga Vallast
vallavanema veerg ViKtoR mägi JüRi KonRad

Enno KasE

KalmER saRV 

Valga vallavalitsus kinnitati ametisse 
vallavolikogu 4. novembri koosolekul. 
Tänases lehes on võimalus tutvustada 
7-liikmelise vallavalitsuse asevalla-
vanemaid nende vastutusvaldkondi 
lähemalt. Meid ootab ees põnev ja 
vastutusrikas aeg. Tuleb tööle panna 
Valga vald, mis koosneb väga mitme-
kesistest piirkondadest – Valga linn 
ning endine Karula, Taheva, Tõlliste ja 
Õru vald.
Kõik piirkonnad on arenenud vastavalt oma võimalustele ja voli-
kogude nägemusele omavalitsuse tulevikust. Seetõttu on Valga val-
las olemas korralikul tasemel avalikud teenused - lasteaiakohad, 
koolivõrk, tervishoiu- ja hoolekandeteenused, head vaba aja veet-
mise võimalused ning turvaline elukeskkond. Omavalitsused on 
suutnud tagada ka kiire ja korrektse asjaajamise ning on lähtunud 
oma tegevuses piirkondlikest eripäradest. On tõeline väljakutse 
panna see eripärane kooslus tegutsema ühiste eesmärkide nimel, 
nii et arvestatud saaksid kõigi kogukondade soovid ja vajadused. 
On tähtis, et kõik tunneksid end võrdväärsetena ning uus liitunud 
vald oleks ühtne ja veaks vankrit ühes õiges suunas. See on suur 
väljakutse, milleks oleme koos vallavalitsuse ja volikoguga valmis. 
Kutsun kõiki lugejaid kaasa mõtlema, mida ja kuidas peaks uues 
vallas tegema. Kõik kogukondade ja inimeste tähelepanekud on 
teretulnud ning vallavalitsuse uksed avatud.
Soovin toredat aastalõppu ja edukat uut aastat!

Margus Lepik
Valga vallavanem

Siin ma nüüd olen – Valga val-
las asevallavanem arengu ja 
planeerimise alal. Olin üle 10 
aasta kodulinnast eemal, kuid 
nüüd tahan omandatud ko-
gemusi ja teadmisi rakendada 
koduvallas. Olen saanud väga 
hea kogemuse inimeste, res-
sursside ja rahavoogude juh-
timise alal töötades Eesti ühes 
suuremas ettevõttes – Eesti 
Energias. Tean, mis tähendab 
ettevõtete liitmine, uues kuues 
vanas ettevõttes toimetamine, 
töötamine välismaiste omani-
kega ja kuulumine rahvusva-
helisse kontserni.
Võin ennast lugeda põliseks 
valgalaseks, olgugi, et ma ei 
ole Valgas sündinud. Olen siin 
lõpetanud Valga I Keskkooli, 
pärast Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia lõpetamist jäin 
tööle Valga Rajooni Agrotöös-
tuskoondisse. Naise võtsin 
Valgast ning lapsed elavad ja 
töötavad Valgas.
Vahepeal olin teenistus Nõu-
kogude armees, siis tööl eraet-
tevõtluses ja edasi majandusdi-
rektorina Valga Haiglas. Koos 
meeskonnaga, kuhu kuulusid 
Mati Ennu, Jüri Teder ja Kül-
liki Siilak, ehitasime valmis 
tänase Valga Haigla I ja II kor-
puse. Võin uhkusega nimetada 
seda oma senise elu suurimaks 

saavutuseks. 
2001. aastal suundusin Eesti 
Energiasse töödejuhatajaks, 
kus 2014. aastal lõpetasin vald-
konnajuhina, kui Eesti Energia 
müüs oma tütarettevõtte Sak-
sa raudteekontsernile Leon-
hard Weiss. Jätkates juhatuse 
liikmena Leonhard Weissis, 
vastutasin välielektriseadmete 
hooldusvaldkonna ja ettevõt-
te ressursside juhtimise eest, 
korraldades 192 töötaja tööd 
22-miljonilise aastaeelarvega.
2017. aasta märtsis läksid me 
teed lahku, kuna juhtkond ei 
suutnud uutes majandusoludes 
tagada neid eelarvelisi kohus-
tusi, millega AS Eesti Energia 
meid Saksa ettevõttele müüs. 
Omanik kutsus juhatuse liik-
med tagasi. Meie tegevuses ei 
leitud midagi ebaseaduslikku 
ja omanikel ei olnud meie vas-
tu pretensioone. 16 aastat ühes 
süsteemis töötamist sai läbi ja 
tekkis esmakordselt vaba aeg 
enda jaoks. Sain tegelda roh-
kem oma hobide jahinduse ja 
kalandusega. Olen Valga Lions 
Klubi ja Valgamaa Äriklubi 
asutajaliige.
Et panustada kodukoha aren-
gusse, otsustasin kandidee-
rida kohalikel omavalitsuste 
valimistel ja osutusin valituks 
valla volikokku. Asevallavane-
mana soovin panustada valla 
tasakaalustatud arengusse, 
et ei vastanduks maa ja linn. 
Olen valmis kuulama erineva-
te osapoolte probleeme ja leid-
ma neile vastuseid/lahendusi. 
Realistina mõistan, et kõike 
pole alati võimalik positiivselt 
lahendada, aga alati saab läbi 
rääkida, et leida parim lahen-
dus kõigile osapooltele.

Valga vallavalitsuses on minu 
juhtida majanduse ja hooldu-
se valdkond. See tähendab, et 
vastutan kõigi vallale kuuluvate 
teede ja tänavate korrashoiu, su-
vise ja talvise hoolduse,  teekatte 
parandamise ja uuendamise eest 
ning tänavavalgustuse olukor-
ra ja arengu eest. Vastutan ka 
kõige selle eest, mis puudutab 
heakorda (suvine niitmine, lil-
leilu, maa-alade koristamine 
jne.). Veel on minu vastutusel 
jäätmemajandus ja keskkonda 
puudutavad küsimused, sh. vesi 
ja kanalisatsioon, sademevete 
ärajuhtimine. Mul tuleb tegelda 
ka valla metsa, vallale kuului-
vate hoonete ja kalmistute ma-
jandamisega. Minu vastutusalas 
on praegu linnatransport, lähi-
tulevikus osalen ka Valgamaa 
Ühistranspordikeskuse töö kor-
raldamises.
Olen pikki aastaid sama vald-
konna heakäigu eest vastuta-
nud Valga linnas. See töö ei ole 
võõras. Armastan oma tööd ja 
tahtmine kõike paremaks muu-
ta on suurem kui tihti rahalised, 
tehnilised ja muud asjaolud seda 
võimaldavad. Uue valla terri-
toorium on tohutult suurem ja 
vaid hea meeskonnatööga saab 
kõike seda majandada ja korras 
hoida. Suur lootus on teenindus-
keskustes tööle hakkavatel hool-
dusspetsialistidel, samuti täieneb 
minu meeskond liiklus- ja tee-
despetsialistiga ning metsandus-
spetsialistiga.
Küsimusele seniste saavutuste 
kohta vastaksin, et need kõik 
on nähtavad Valga linnas. Vaja 
on meenutada Valgat eelmi-

se sajandi üheksakümnendate 
keskpaigast ja lasta silmade eest 
läbi muutused tänaseni. Need on  
tänu meeskonnatööle ikka päris 
suured ja ka meeskond on olnud 
oi,  oi kui suur. Loomulikult jät-
kub mitmel põhjusel igale poole 
ka tõrvatilku. 
Ennast iseloomustan sõbraliku, 
mõistva, ausa, järjekindla, tööka 
inimesena. Keerulistes olukor-
dades teen kiiranalüüsi ja võtan 
vastu kiireid otsuseid. Otsuste 
eest ei karda vastutada. Mulle 
meeldivad kaastöötajad, mees-
konnakaaslased, kes otsivad 
probleemidele lahendusi, mitte 
ettekäändeid nende lahendamata 
jätmiseks. Ma ei taha oma mees-
konda inimesi, kes alustatud asju 
lõpule ei vii või venitavad, kes 
seavad  ametnikuna isiklikud 
huvid ettepoole valla huvidest. 
Juhtlause minu jaoks on olnud ja 
ka kolleegidele tuletan seda alati 
meelde: linna- või vallaametni-
kud on linna- ja vallarahva tee-
nistuses, mitte vastupidi.
Tööst vabal ajal tegelen oma ma-
japidamisega, käin ujumas ja või-
maluse korral palli mängimas.
Minule,  Eesti taasiseseisvumise 
eest aktiivselt võidelnule, on olu-
line  kodumaa jätkusuutlik areng 
ja tulevik, meie rahva ja keele 
püsimajäämine.
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Käimas olev Euroopa Liidu struktuurifondide 
periood 2014-2020 on jõudmas lõpusirgele ning 
enamik suuremaid taotlusvoore juba teostunud. 
Valga linn on tänu sellele saanud toetuse mitme-
le suuremale projektile. Ees seisab veel osalemi-
ne piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
toetuse meetme II taotlusvoorus, kuhu Valga 
linnal on võimalik esitada kaks projektitaotlust 
arenduste jaoks, mis on märgitud maakonna te-
gevuskavas. Koostamisel on projektitaotlus „Val-
ga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugi-
taristu kaasajastamine“, mille kaudu soovitakse 
parandada juurdepääsuvõimalust Väike-Laatsi 
tööstusalale. Projekti tulemusel renoveeritakse 
Saviaugu tänav, lisaks uuendatakse Petseri tänav 
Karja tänava ristist kuni J. Kuperjanovi tänavani, 
luues tööstushoonetele ohutumad juurdepää-
sud ning vastavalt võimalusele lisatakse projek-
ti Männiku tänava osaline rekonstrueerimine. 
Teiseks taotluseks on „Valga Militaarteemapargi 
väljaarendamine“, mille tulemusel renoveeri-
takse muuseum-teemapargi territooriumil asuv 
praegune remonditöökoda/spordisaali hoone, 
kuhu on planeeritud hulgaliselt põnevaid tege-
vusi kogu perele. Lisaks on planeeritud territoo-
riumi korrastamine, millega luuakse paremad 
tingimused muuseumi eksponaatidele ning 
meeldiv külastuskeskkond. 
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 

toetuse on saanud I taotlusvoorust projekt „Val-
ga vanalinna rekonstrueerimine esinduslikuks 
linnaruumiks“, mille ehitustegevus algas käes-
oleva aasta sügisel ning loodame, et järgmisel 
suvel on Valga linna rajatud esindusväljak täh-
taajaks valmis, et kõik saaksid uuenenud lin-
naruumist rõõmu tunda. 
Eesti-Läti piiriülesest programmist on toetuse 
saanud Valga ja Valka ühise kesklinna korrasta-
mine, mis loob uue ühenduse Valga Jaani kiriku 
ja Valka Luke kiriku vahele tekkiva jalakäijate tä-
nava näol ja Valga keskväljakule sarnase suuru-
sega väljaku ehitamisega Valka territooriumile. 
Uus Valka väljak hakkab asuma Raina tänava ja 
Valka bussijaama vahel. Selle projekti põhilised 
ehitustööd jäävad juba 2018. aastasse.
Suurematest investeeringuprojektidest sai 2017. 
aastal toetuse „Põhikoolivõrgu korrastamise“ 
meetmest  Valga Priimetsa Kooli renoveerimine 
nüüdisaegse õpikeskkonnaga kooliks, mille tule-
musel on plaanis kolida see kesklinna uude hoo-
nesse. Praegu käib koolihoone projekteerimine 
ning ehitustegevus peaks  algama  järgmise aasta 
teises pooles.

Aira Varblane
Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja

Selle aasta sisse, mil kool oma 95. aastapäeva tä-
histas, mahtus mitmesuguseid ettevõtmisi. Aasta 
esimesel poolel toimunud kontserdid ja heliinstal-
latsioon markeerisid kooli paiknemist läbi tegevu-
saastate linna erinevates hoonetes. 
Juubelisündmused kulmineerusid koolipere suure 
aastapäevapeoga 30. mail ja juu-belipäevaga 10. 
juunil. Praegusele kooliperele korraldatud aasta-
päevapidu kujunes väga meeleolukaks ning juu-
belipäeval jätkus vilistlasi ja teisi külalisi kõigile 
päeva sisuks olnud sündmustele. 
Lisaks kooli töötajatele aitasid juubelisündmusi 
korraldada hoolekogu liikmed ja nende läheda-
sed.
Siinkohal tänab Valga Muusikakool kõiki orga-
nisatsioone ja üksikisikuid, kes juubelipidustuste 
heale kordaminekule kaasa aitasid:
Valga Linnavalitsus, kultuuri- ja huvialakeskus, 
muuseum, raamatukogu, põhikool ja gümnaasium, 
Valka Kunstikool, tšellokvartett C-Jam, tantsukool 
JJ Street, AS Gomab, AS Büroomaailm, Piirilinna 
Bigbänd, kauplused Selver ja Maxima. Nii aastapäe-
vapeo kui juubeli kontsert-aktuse ruumikujunduse 
kavandas ja teostas kooli vilistlane Hedi Kuhi, sünd-
mused jäädvustas fotodele samuti kooli vilistlane 
Anastasija Kikkas. 
Täname ka lahkeid kinkijaid ja annetajaid - taas nii 
organisatsioone kui eraisikutest kooli vilistlasi.
Kaksiklinna Valga-Valka sünnipäeva ajal juuni-
kuus paigutati mälestustahvlid Valga Muusikakoo-

li nimekate kunagiste õpilaste Heljo Sepa ja Peeter 
Lilje kodumajale. Heljo Sepa 95. sünniaastapäeva 
tähistamiseks toimus oktoobrikuus vahelugemis-
tega kontsert, kus olid kaastegevad ka tema kuna-
gised õpilased.
Novembrikuus toimus kaksiklinnade muusikafes-
tival “Ühe pilli lugu”. Seekordne festival oli järje-
korras teine, fookuses löökpillid. Löökpillimängu 
tutvustamiseks toimusid õpitoad muusikakoolides 
ja põhikoolis ning kontsertidel sai kuulda väga 
häid muusikuid nii Eestist, Lätist kui ka Soomest. 
Aasta varem toimunud esimesel Valga Linnavalit-
suse poolt ellu kutsutud festivalil oli tähelepanu all 
tšello ning võib öelda, et see oli oluliseks teguriks 

tšello eriala taasavamisel meie 
koolis.
Oleme partneritega kokku leppi-
nud, et järgmise “Ühe pilli loo” 
keskmes on puhkpillid. Puhkpilli-
õpe vajab tähelepanu ja toetust ja 
seda kogu Eestis. 
Puhkpillimängijate järelkasvu 
tagamiseks ja koosmängutradit-
siooni madalseisust kiiremaks 
välja toomiseks on Eesti puhkpil-
liõpetajad ja dirigendid loonud 
noorte ühendpuhkpilliorkestreid. 
Kuuldavasti on linnaelanikud 
ikka huvi tundnud, kas ja millal 
linna oma puhkpilliorkester (taas)
luuakse ja mis selle heaks ära on 
tehtud.
Puhkpilliorkestri asutamine ja esinemisvõimeli-
seks arendamine on pikaajaline protsess. Katkenud 
traditsiooni taastamine on keeruline ja aeganõu-
dev.
Muusikakool on puhkpillimuusikat reklaaminud 
ja viimastel aastatel ongi puhkpillimäng vähemalt 
Valga Muusikakoolis mõnevõrra elavnenud - õpi-
laste arv on kasvanud ja puhkpillide valik laiene-
nud. 
Juba mitu iseseisvat esinemist on seljataga Valga 
Muusikakooli õpilaste puhkpilliansamblil. 
Lõppeval aastal toimus Valgas Lõuna-Eesti puhk-

pilliõpilaste laager, millest ka meie õpilased osa 
võtsid.
Valga linn ja muusikakool järgis 2014. aastal Eesti 
Sümfooniaorkestrite Liidu üleskutset luua noorte 
sümfooniaorkester. Praeguseks on Liivimaa Noor-
teorkestril, mida koordineerib Valga Muusikakool 
ning mille koosseisu kuuluvad Lõuna-Eesti ja Läti 
seitsme muusikakooli õpilased, õpetajad ja vilist-
lased, käsil viies hooaeg. Esinetud on Valga linna 
tähtsündmustel ja osalevate koolide kodupaikades 
(Otepää linna aastapäev, Tõrva linna päevad, Abja 
Muusika kooli juubel), käesoleval hooajal seisavad 
ees esinemised Eesti Vabariik 100 kontsert-aktusel 
Antslas ja Valka Cimze päevade lõpetamisel.
Valga valla kultuurisündmustele kutsume aga sa-
muti esinema külalispuhkpilliorkestri ja loodame, 
et tulevikus meie puhkpilliorkestritraditsioon taas-
tub.
Valgas tegutseb edukalt Piirilinna Bigbänd, mis 
ühendab muusikuid nii oma piirkonnast kui kau-
gemaltki ning on toeks ja taustaks puhkpilliorkest-
riliikumise võimalikule elavnemisele.

Kõigile lehelugejaile head vana aasta lõppu, rõõm-
salt toimekat uut aastat ning rohkeid muusikaela-
musi soovides

Valga Muusikakooli nimel
Tiia Parmo

3. detsembril tähistas Harglas elav Matilde-Anette 
Thal oma 100. sünnipäeva. Juubilari käisid kodus 
Saare talus õnnitlemas vallavanem Margus Lepik 
koos Taheva vallasekretäri Mare Roosipuu ja sot-
siaaltöötaja Evi Veermega.
Vallavanem soovis väärikas vanuses juubilarile 
palju õnne ja tervist. „Teiega on rõõm taaskord 
kohtuda ja näha, et saate hästi hakkama. Jääb vaid 
oodata uut kohtumist aasta pärast,“ sõnas vallava-
nem Lepik, kes oli viimati Saare talus vanaproual 
külas käinud maavanemana.
Tütar Lindaga koos elav juubilar pidas oma vääri-
kat tähtpäeva tütre laste ja nende lastega, tundes 
erilist rõõmu lapselastelastega kohtumisest.
Lisaks tütrele on Matilde-Anettel neli lapselast ja 
üheksa lapselapselast. 
Matilde-Anette sündis 3. detsembril 1917 Võru-
maal Saviorus 12-lapselise pere noorima lapsena. 
Lisaks temale kasvasid peres 7 venda ning 4 õde. 
Maainimesena on kogu aeg palju ja rasket tööd 
tehtud, alustades karjalapse, tüdruku e teenijana 
ja põllutöölisena ning ülejäänud elu karjalaudas. 
Krabil tüdrukuna töötamise ajal tutvus ta Julius 
Ferdinandiga, kellega elatud aega peab Matil-
de-Anette elus siiani kõige õnnelikumaks ajaks, 
paraku röövis sõda 1944. aastal abikaasa ja tütre 

kasvatas ta üles üksi. 
Praegu elab ta Taheva vallas Harglas koos tütar 
Lindaga, samas külas elab ja käib neil vajaduse 
korral abis tütre neljalapselise pere ainus poeg. 
Oma tervisega rahul olev auväärses eas vanaproua 
arvab pika eluea saladuse kohta sedasi, et mõelda 
tuleb positiivselt, elada rahulikult ja teotahtelise-
na, töötegemine on tulnud kasuks. 
Valga kõige vanem elanik Anna Kütt tähistas veeb-
ruaris 106. ja Raissa Simroad jaanuaris 102. sünni-
päeva. Järgmisel aastal on oodata lisaks kahe 100aas-
tase, Anna Smirnova ja Anna Villemi juubelit.

PRoJEKtid, mis ootaVad ElluViimist 

Valga muusiKaKooli tEgEmisEd JuubEliaastal

Vallavanem õnnitles Harglas elavat 
matilde-anette Thali 100. sünnipäeval 

Valga muusikakoolis alustas sügisest tšelloõpetajana Vanemuise 
orkestris töötav tuntud tšellist Enno Lepnurm.

Muusikakooli direktor Tiia Parmo

Valga muusikakooli kollektiiv
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nB! Aastavahetuse ilutulestik toimub traditsiooniliselt 
Pedeli paisjärve ääres ja kestab 7 minutit!

EEsti VabaRiiK 100
Valga Valla täHtsündmusEd 2018

28.01; 24.02; 11.03.2018 lüllemäe talimatk. 
Matkade sari, kas suuskadel või ilma. Võimalus 
nautida tervislikke eluviise ja Karula kaunist loo-
dust. 24. veebruaril toimuv matk on pühendatud 
meie vabariigi terviseks.

28.01.2018 25. Paju lahingu aastapäeva jooks, 
pühendatud Paju lahingu ja Valga vabastamise 99. 
aastapäevale. Jooks saab alguse Paju lahingu mä-
lestusmärgi juurest (Paju küla) ja lõppeb Valga Va-
badussõja mälestusmärgi juures. Jooksu distants 7 
km.

03.–04.02.2018 Rahvuslik koertenäitus Happy 
dog Valga Spordihallis. Kõikide tõugude koerte-
näitusel võistlevad umbes 600 koera rohkem kui 
140st eri tõust Eesti sertifikaadi nimel. 

10.02.2018 18. Rahvusvaheline klaveriansambli-
te festival Valga Muusikakoolis.
Festivalil populariseeritakse ansamblimängu, pak-
kudes noortele ansamblitele esinemiskogemust ja 
metoodilisi nõuandeid. Festivalist oodatakse osa 
võtma muusikakoolide õpilasi (neljal, kuuel ja ka-
heksal käel) olenemata vanusest. 

16.02.2018 Eesti 100. sünnipäevaks välja antud 
Valgamaa omaloomingulise raamatu „Valgamaa 
lood“ esitlus Tiina Loomemajas.
Raamat on 27 Valgamaaga seotud  autori ühistöö 
ja teost ilmestab meie Valga kunstniku Henn Soo-
palu pildiseeria. 

23.02.2018 trad.attack! “EEsti tuuR” Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses. 
Eesti Etnomuusika Auhindadel 2017. aasta pa-
rimaks bändiks valitud ansambli moodustavad 
Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli. 

23.02.2018 Valga linna aukodanike raamatu 
„Valga linna aukodanikud 2005–2017“ esitlus 
ja austamisõhtu Valga Muuseumis. Eesti 100. 
sünnipäevaks välja antavas raamatus käsitletakse 
kaheteistkümne Valga linna aukodaniku elulugu, 
seost Valga linnaga, saavutusi ja intervjuusid nen-
de endi või siis lähedastega. 

24.02.2018 Eesti Vabariik 100. iseseisvuspäevale 
pühendatud perepäev SA Valga Isamaalise Kas-
vatuse Püsiekspositsiooni territoorium. Toimub 
mälestustseremoonia Valga Vabadussõja ausamba 
juures.

05.–10.03.2018 tsirguliina linnunädal ehk 100 
pesakasti lindudele. 10. märtsil linnulaat Tsirgu-
liinas. Tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 
lindudele pesakastide meisterdamise- ja paigal-
damisega kodukoha ümbrusesse. Kaasatakse kõik 
põlvkonnad: lapsed, vanemad, vanavanemad jt su-
gulased, tuttavad jne.

10.03.2018 ii Eesti muusikavideote festival Val-
ga raudteejaamas.
Festivalil näidatakse kodumaiseid muusikavi-
deoid. Žürii- ja rahvahääletusel selgub Eesti parim 

muusikavideo. Näituse „100 aastat liikuvaid pilte“ 
avamine. Näitus tutvustab filmi- ja videokunsti 
ajalugu Valgamaal ja Eestis.

17.03.2018 laste laulukonkurss “laulukarus-
sell” Valga kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Võistlusele on oodatud Valga valla 3–26aastased 
noored solistid.

14.04.2018 iii Eesti-läti Jooks Valga ja Valka tä-
navatel. 
Kaksiklinna on oodatud kõik jooksusõbrad, et 
saada osa ühest omapäraseimast jooksuvõistlu-
sest, mis kulgeb kahes riigis. Start antakse Valga 
Keskstaadionilt.

05.–06.05.2018 XV Heategevuslik piirilaat. 
Vorsti- ja grillfestival Valgas ja Valkas. 
Tegemist on erakordse laadaga, kuivõrd tegevus 
toimub pikki piiri ja kaubelda on võimalik nii Ees-
ti kui ka Läti poolel.

25.05.; 27.07.; 31.08.2018 lüllemäe Rattareede. 
Traditsioonilised rattahuviliste kokkusaamised. 
Erinevad distantsid nii looduses kui kõvakattega 
teel. Eraldi sõidud lastele koolistaadionil samadel 
kuupäevadel kell 17.

19.05.2018. muuseumiöö „Öös on pidu“ Valga 
muuseumis
Sarnaselt teiste Eestimaa muuseumitega on Valga 
muuseumi uksed avatud hiliste õhtutundideni. 

Koos peame maha ühe ajaloolise peo.

26.05.2018 Rahvusvaheline vanavara- ja käsi-
töölaat Valgas militaarmuuseumi-teemapargi 
õuel.

06.–11.06.2019 Kaksiklinna Valga/Valka lin-
nafestival Valgas ja Valkas.
Kaksiklinnas täitub linnaruum kuue päeva jooksul 
laulu, tantsu ja taaskohtumiste rõõmuhõisetega. 
Valga ja Valka pidutsevad, peetakse Valga linna 
434. sünnipäeva. 

22.06.2018 mõisapäev Kaagjärvel.
Toimuvad kontserdid, võistlused, rääkimata hom-
mikuni tantsulöömisest. Pakutakse lihtsat aga tu-
gevat maatoitu ja oodatakse kauplema kohalikke 
tootjaid oma juustu, varajaste maasikate, küpsetis-
te ja koduloomadega. 

22.06.2018 tõlliste piirkonna külade päev Iigas-
tes. Rahvakultuuri tutvustaval päeval saab laulda, 
tantsida ja osaleda terve perega erinevatel spordi-
võistlustel.

23.06.2018 Karula folklooripäev Lüllemäel. Ka-
rula folklooripäev on pühendatud pärimuskultuu-
rile ja vanade traditsioonide elushoidmisele. 

Seoses maavalitsuste tegevuse lõppemi-
sega saavad maakonnakeskuste omavalit-
sused perekonnaseisuasutuste ülesanded. 
Nii sõlmitakse uue aasta algusest abielu-
sid, registreeritakse sünde, surmi ning la-
hutusi Valga vallavalitsuses.
Siseministeeriumi rahvastiku toimingu-
te osakonna juhataja Enel Pungase sõnul 
puudutavad muudatused vaid maakonna-
keskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, 
ülejäänud valdade ja linnade ülesanded 
jäävad samaks. „Maakonnakeskuste oma-
valitsuste jaoks on korraga tulnud palju 
muudatusi, sest uute ülesannete ülevõtmi-
ne langes kokku haldusreformiga. Samas 
on omavalitsused teinud suuri ettevalmis-
tusi ja on valmis uuel aastal perekonna-
sündmusi registreerima,“ ütles Pungas.
Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad 
ka perekonnasündmuse tõendi väljasta-
mine, andmete väljastamine rahvastikure-
gistrist õigustatud huvi korral, soo muut-
mise andmete registreerimine, hilisema 
isaduse omaksvõtu ja elukoha registreeri-
mine.
Muudatused puudutavad ka nimevahe-
tust. Kui praegu saab nime vahetada kõi-

kides maavalitsustes ja Tallinna perekon-
naseisuametis, siis alates uuest aastast saab 
seda teha neljas kohas: Tartu linnavalitsu-
ses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu 
linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.
Nii nagu praegugi, saab ka edaspidi sündi, 
surma ja elukohta registreerida kõikides 
kohalikes omavalitsustes. Samuti antakse 
seal Euroopa Liidu kodanikule elukoha 
registreerimisel isikukood ja väljastatakse 
rahvastikuregistri väljavõtteid. 
Siseministeeriumi rahvastikutoimingute 
osakond võtab seoses maavalitsuste kao-
tamisega üle rahvastikuregistri kvalitee-
ditööde korraldamise, haldusjärelevalve 
ning kannete kogumise ja arhiveerimise. 
Samuti vastutab osakond edaspidi pere-
konnaseisuametnike koolituste ja eksami-
te läbiviimise ning perekonnaseisuamet-
nike õiguste andmise eest.

1.jaanuarist 2018 on perekonnaseisutoi-
mingutega Valga vallavalitsuses seotud 
spetsialistid Piret Villemson ja anne 
Puller, kelle poole palume pöörduda 
aadressil Puiestee tn 8, Valga.

uuEst aastast HaKKab 
abiElusid sõlmima Valga Vald


