1 linn, 2 riiki - varsti silmnähtav reaalsus
Jiri Tintera
linnaarhitekt

Käesoleva aasta alguses korraldati rahvusvaheline ideekonkurss
„Valga-Valka kaksiklinna kesklinna keskväljaku ja jalakäijate tänava
kontseptsioon" parima lahenduse leidmiseks Valga-Valka ühisele kesklinnale. 3. juunil 2016 tegi žürii otsuse ning
sellega lõppes kolm kuud kestnud
Valga ja Valka ühise linnaruumi arhitektuurne konkurss, mille korraldasid
Valga linnavalitsus ja Valka omavalitsus koostöös Eesti ja Läti arhitektide liitudega Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi 2014–2020 raames.
Valga ja Valka otsisid konkursi kaudu
lahendusi aastakümneid tagasi poolitatud linna taasühendamiseks, seda
eeskätt just linnaruumi näol, kuna
füüsiline piir kahe riigi vahel kaotati
2007. aastal Schengeni lepingu jõustumisega. Arhitektuurivõistlusel osalejate ülesandeks oli välja pakkuda
lahendus Valga ja Valka kaksiklinna
ühise kesklinna avalikule ruumile
koos Valga Jaani kirikut ja Valka Luke
kirikut ühendava jalakäijate tänavaga.
Võistlusala on kolmnurkne, piiratud
loodest Valka Riia tänavaga (Rigas
iela), idast Raja ja lõunast Sõpruse/Raina tänavaga. Projektiala Valka-poolses küljes asuvad alakasutatud bussijaam ja turuplats koos paviljoniga
ning abihoonetega kortermajad. Valga-poolsesse külge jääb kaubakeskus
Selver koos avara parkla ja tanklaga.
Arhitektid pidid välja pakkuma ka
oma visiooni Tartu tänava alguse ja
Pedeli jõe vahelisele alale, kus praegu
on lagunev Ramsi vesiveski hoone.
Konkursialaks on Valga-Valka kaksiklinna geograafiline keskus. Praegune kahe linna ääreala asub riigipiiril ning ei ühenda, vaid pigem
eraldab Valgat ja Valkat. Tegelikud
kesklinnad asuvad planeeritud ühisest keskusest vaid mõnesaja meetri
kaugusel. Konkursi eesmärk on luua
sellele alale kohalikele elanikele ja
külalistele õdus ning ainulaadne piiriülene avalik linnaruum, mis oleks
unikaalne peatuskoht ja huvipunkt
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Valga linna koolide avaaktused
Neljapäeval, 1. septembril:
☼kell 9 Valgamaa Kutseõppekeskuses, Loode tn 3 kooli õues
☼kell 10 Valga Gümnaasiumis,
J.Kuperjanovi tn 10 kooli õues.
☼kell 10 Valga Kaugõppegümnaasiumis, Uus tn 35 kooli õues.
☼kell 11 Valga Priimetsa Koolis,
J. Kuperjanovi tn 99 kooli õues.
☼kell 12 Valga Põhikoolis, Kungla
tn 16 kooli õues.
Vihmase ilma korral toimuvad
aktused kooli saalis!
Reedel, 2. septembril:
☼Valga Muusikakoolis, Kesk tn 22
saalis
kell 15 2.-7. klassi ja vabaõppe õpilastele
kell 17 1. klassi ja eelõppe õpilastele.
Valga Gümnaasiumisse
sisseastujatele!

ning kus kohtuvad kahe riigi kultuur
ja ettevõtlus. See oleks kui suur värav,
mis on alati avatud ja kutsub naaberriiki avastama; piirkond, mida saab
igapäevaselt kasutada ja mugavalt
kohandada erinevateks kultuuriüritusteks ja laatadeks; ala, kuhu korrastatud ja funktsionaalne ruumilahendus toob tagasi ärid ja elanikud, kus
luuakse uusi ettevõtteid ja töökohti.
Valga-Valka ühise linnaruumi konkurss ei olnud esimene suur võistlus,
mida Valga linnavalitsus on korraldanud. Ka Valga vanalinna (8. kvartali) taaselustamiseks oli aasta tagasi,
2015. aasta kevadel arhitektuurikonkurss, mis toimus projekti „Hea avalik
ruum“ raames koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Selle konkursi ülesandeks oli kolme vanima Valga tänava
– Riia, Raja ja Sepa tänav – vahelisele
alakasutatud alale luua uus hubane

väljak, kus saaks suvel välikohvikus
istuda, turul käia, kultuuri nautida ja
talvel jõulukuuske imetleda. Valga
vanalinna konkursi võitjaks osutusid
Itaalia arhitektid firmast Franchi+Associati. Projekteerimistööd on täies
hoos ning peaksid lõppema selle
aasta sügisel. Projekti rahastamiseks
on esitatud ka taotlus „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmi“. Positiivse stsenaariumi
korral valmib väljak järgmise aasta jooksul. Praeguses Valga-Valka
ühise linnaruumi konkursis osalejad
pidid arvestama ka aastataguses konkursis väljapakutud lahendustega.
Valga-Valka ühise linnaruumi konkursile laekus ühtekokku seitse nõuetele
vastavat tööd, millest auhinnati viit
paremat ning valiti välja võidutöö.
Osalejatest olid kaks Eestist, neli Lätist ning üks Hispaaniast. Konkursi

võitjateks osutusid Hispaania arhitektid büroost Safont Tria Architectes. Nende töö lähtus kõige paremini
eelmise konkursi lahendusest. Nad otsustasid rõhutada Valga Jaani kiriku ja
Valka Luke kiriku vahele tekkiva uue
jalakäijate tänava funktsiooni Valga
omale sarnase suurusega väljaku lisamisega Valka territooriumile. Uus Valka väljak hakkab asuma Raina tänava
ja kompaktsemaks muudetud Valka
bussijaama vahel. Väljakul säilitatakse turuplats ja lisatakse kultuuriürituste korraldamise võimalus. Tulevikus
toimuva piirilaada osa turulettidest
hakkab asuma Lätis Raina tänaval ja
uuel väljakul, osa Eestis Sõpruse tänaval ja tulevasel Valga keskväljakul.
Kahte riiki eraldav Konnaoja puhastatakse ja kallastele rajatakse teerajad,
rajatakse sild uue väljaku ja Selveri parkla vahele. Ramsi vesiveskist
ja selle ümbritsevast territooriumist
saab sportimisala, mis seob omavahel Konnaoja ja Pedeli puhkealad.
Arhitektuursele konkursile järgneb
veel selle aasta jooksul projekteerimine ja rahastuse taotlemine Eesti
- Läti programmist. Juhul kui rahastusotsus on positiivne, saab 2018. aastal, mil Eesti ja Läti tähistavad 100.
iseseisvuse sünnipäeva, Valga-Valka ühine linnakeskus valmis. Seejärel saame seda üheskoos nautida!

Dokumente 10. klassi astumiseks võetakse vastu Vabaduse tn 13 endises kooli kantseleis 2. – 12. augustini kell 9-13.
Vajalikud dokumendid: avaldus,
põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koolis kinnitatud koopia), sünnitunnistuse koopia, tervisekaart ja üks foto (õpilaspiletile).
Värskelt renoveeritud ja tehniliselt
hästi varustatud Valga Gümnaasiumis õpivad ainult gümnaasiumiklassid. Koolis pakutakse kvaliteetset haridust neljal õppesuunal:
humanitaarsuund,
reaalsuund,
majandus- ja IT-suund, riigikaitse- ja siseturvalisuse suund väga
laias
ulatuses
valikkursustega.
Kas tead?!
Valga Linnavalitsus jätkab Valga
Gümnaasiumi tublimatele õpilastele
stipendiumi maksmist ning 1. septembrist 2016 kehtivad õpilastele ka
kõik riigigümnaasiumi soodustused.
Valga Muusikakool
Valga Muusikakoolis toimub 18.
augustil kell 10 täiendav vastuvõtt
vabadele kohtadele. Soovijail täita
sisseastumisavaldus kooli kodulehel
w w w. v a l g a m u u s i k a k o o l . e e
või
tulla
kooli
kantseleisse
Kesk
tn
22
Valgas.
Muusikakooli
kollektiivpuhkus
kestab 7. augustini.
Valga
linnavalitsus
kutsub
kõiki 25.08.2016 hariduskonverentsile Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.
Registreerimine kuni 23. augustini aadressil hariduskonverents@
valgalv.ee, vabade kohtade olemasolul ka konverentsipäeval kohapeal.
Loe täpsemalt lk 3
Koolijütsid, tulge lustima!
1. septembril kell 14 oodatakse
kesklinna kõiki õpilasi ja nende vanemaid osa saama koguperepäeva
„Tere, kool!“ eakohastest mängudest ning meelelahutusprogrammist.
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Aitame Valga kihama või
jätame kiratsema?
Pealkirja ja mõttelõnga järgneva
jutu jaoks sain Eesti Kunstiakadeemia tudengi Kristo Kooskora magistritööst „Kihavad või kiratsevad? Muinsuskaitsealal paiknevate
hoonete kasutuse ja seisukorra
võrdlev analüüs Valga, Rakvere ja
Haapsalu näitel.“ Magistritöös kirjeldatakse, kuidas Valga linna on
aastasadu iseloomustanud piirilinnana
ja teede sõlmpunktina kirev kaubandus- ja majandustegevus. Selle toel on
linn arenenud kultuuriliselt ja ehituslikult värvikaks maakonnakeskuseks.
Linna visiitkaardiks on kahtlemata vanalinn ja seda ümbritsev
linnatuumik. 2017. aasta lõpuks
saab väljaehitatud vanalinna kvartal ja 2018. aasta lõpuks loodetavasti
Eesti-Läti piiriala kaksiklinna ühine
linnatuumik. Samas liigume mõtetega
edasi ja soovime, et linnatuumikut ja
olulist transpordisõlme raudteejaama ühendavad peatänavad Kesk ja
Vabaduse tänav, taas kihaksid praeguse
kiratsemise asemel. Jälgides Kesk-Euroopa ja ka muu maailma moodsat
linnaplaneerimist, antakse linnakeskuste elavdamiseks rohkem ruumi ja
mugavust
jalakäijatele
ning
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autoliiklust rahustatakse või mõningatel juhtudel piiratakse. Samuti
suunatakse avaliku sektori investeeringuid ja planeerimistegevust nii,
et linnaruum oleks võimalikult tihe,
tõhus ja ligitõmbav. Seda toetab ka
otsus, millega Valga Priimetsa
kool kolib peale Vabaduse 13 ja
Vabaduse 15 hoonete täielikku
rekonstrueerimist kesklinna. Lisaks
sellele, et Kungla ja Vabaduse tänava
nurgapealne saab lõpuks ometi kenaks ja kasutusse, läheb ülevaatamisele kogu sealse ümbruse liikluskorraldus. Koolihoonega samal ajal peab
valmima staadioni kõrvale uus
spordihall. Usun, et nende tegevuste tulemusena lööb see osa linnast kihama nagu see on olnud aastasadade vältel. Tänan siinkohal
südamest Valga Priimetsa ja Valga Põhikooli inimesi, kes on koos
meiega parema tuleviku heaks kaasa
mõelnud ja lahendusi aidanud leida!
Eelpool nimetatud magistritöös on
huvitav ettepanek. Autor kutsub üles
kahtteist Eesti omavalitsust, kellel
on auväärne roll, aga ka kohustus
seista kultuurimälestisteks tunnistatud vanalinnade säilimise eest, oma
kogemusi ühistel kokkusaamistel jagama Maapäeva nime all. Seda tehti
sajandeid tagasi ja populaarseimaks
Maapäevade kogunemiskohaks oli
tollal Valga, mis sobiks suurepäraselt selleks ka tänases olukorras.
Mõtleme sellele!
Linnapea Kalev Härk

Valga Gümnaasiumis on kõik uus septembrikuus
Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht

Valga Gümnaasiumi pere koos
kogu Valga linnaga ootab põnevuse ja huviga 1. septembri
avaaktust. J. Kuperjanovi tänava koolimaja saab uue õppeaasta
alguseks uue kuue ja sisu. Majas on uus nii mööbel kui tehnika, vanast majast võetakse
kaasa
vaid
hädavajalik
õppematerjal. Kriidiajastu on läbi.
Gümnasiste ootavad tänapäevaselt
remonditud klassiruumid, laborid,
raamatukogu ja avatud õpperuum.
Kooli õpilasesindus saab ruumi koos
sisustatud raadionurgaga. Suure
muutuse teeb läbi aula, mida on
võimalik nüüd muuta vaheseintega sobilikumaks väiksemate ürituste korraldamiseks. Väärikas koolimaja saab lifti, mis tänapäeval on
enesestmõistetav ja lihtsustab puudega inimeste liikumist koolimajas.
Koolis on head sportimisvõimalused, maja küljel on ühe korviga
korvpalliväljak ja hoovis õuesõppeala.
Muutused ei ole ainult kooli välimuses. Sügis 2016 toob kaasa
mitmeid
suuremaid
muutusi
õppekorralduses.
Õppetöö
on
korraldatud perioodõppena, õppeaasta jaguneb kolmeks õppeperioodiks.
Igal perioodil on uus tunniplaan.
Gümnaasium on õpilastele hüppelauaks eelkõige kõrgkooli astumiseks, sellest tingituna on muutused
ka õppetunni pikkuses. Tunnid on

75-minutilised. Õpilane saab sellisel moel enam süveneda õpitavasse
teemasse, õpetaja aga otstarbekamalt
kasutada erinevaid õppemeetodeid.
Suur muudatus on valikkursuste
pakkumises. Perioodi lõppedes on
valikkursuste nädalad, kus kogu
kool saab õppesuunale vastavalt
õppida süvendatult mõnel meelepärasel teemal. See paindlik
süsteem lubab kasutada rohkem
õppejõude väljastpoolt maakonda.
Valga Gümnaasiumil on riigigümnaasiumina võimalik kompenseerida
sõidukulud õpilastele, kelle alaline
elukoht on väljaspool Valga linna. Iga
päev kodust kooli ja tagasi sõitvatele
õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.
Õpilaskodus, üürikorteris või näiteks
sugulaste juures elavatele õpilastele
hüvitatakse alalisse elukohta sõidukulud (edasi-tagasi sõit neli korda kuus).
Riigigümnaasiumil on võimalik hüvitada majutuskulud õpilasele, kes ei
ela alaliselt Valga linnas. Majutuskulusid hüvitatakse kuni 50 eurot kuus.
Gümnaasiumil endal ei ole õpilaskodu, aga koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega majutatakse õpilased
kooli õpilaskodus. Nii majutuse kui
ka sõidukulude kompenseerimise
kohta on täpsem info kooli kodulehel.
Valga Gümnaasiumi ootab õpilasi 10.
klassi, dokumente saab esitada 2.-12.
augustini 2016 kell 9-13 Vabaduse tn 13
koolimajas. Lisainfo www.valgagym.
ee/sisseastujale, kool@valgagym.ee.

Ilmselt ei ole valgalast, kellele nimi major Meelis Kivi (58) midagi ei ütleks.
Paljud teavad Meelist kui Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni väsimatut eestvedajat, paljud kui Valga Militaarajaloo Festivali aktiivset peakorraldajat, paljudele aga on ta tuttav kui Valga linna üheksas aukodanik.
me ühendame nii muuseumi kui ka
teistes tegevustes kõiki Eesti jõustruktuure. Lisaks kaasame sellesse veel
lõunanaabreid Lätist. See, et kogu
meie ettevõtmisest on kujunenud üks
omalaadsemaid militaarteemaparke
kogu regioonis, on toonud kaasa selle, et oleme väga paljude tegevustega
läinud Valga linnast väljagi. Osutame
oma tegevusega kahtlemata suurt tähelepanu noorte isamaalisele kasvatamisele korraldades erinevaid laagreid, riigikaitseõpet ja muid tegevusi.
Juulikuise Valga Linna Lehe läbivaks teemaks on augustis Valgas toimuv VIII Rahvusvaheline
Militaarajaloo Festival (MilFest).
Seetõttu
vestleme
„Persooni“
rubriigis just Meelis Kiviga,
keda võib õigustatult pidada selle festivali südameks ja hingeks.
Meelis,
Sinu
sõjaväelasekarjäär on kestnud üle 20 aasta. Miks just militaarteema
Sulle
südamelähedaseks
sai?
Minu lapsepõlv möödus Mahtra kandis. Ajalooürikutest on õnnestunud
hankida teavet, et minu esivanemad
on osalenud 1858. aastal toimunud Mahtra sõjas ja selle eest isegi
ihunuhtlust saanud. Minu Mahtra
vanaisa oli aga I maailmasõjas Vene
tsaaririigi ohvitser Preobrezenski
polgus, mis oli eliitüksus. Ta sai
kuuel korral rindel haavata. Varases
lapsepõlves köitsid mind vanaisa
jutustused sõjast ja nii tekkiski mul
varakult tõsine huvi sõjanduse ja
sõjaajaloo vastu. Oma igapäevatöö kõrvalt püüan leida aega kaasa
lüüa Eesti sõjaajaloo uurimisel Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi,
Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu,
kindral Laidoneri Seltsi ja teiste organisatsioonide kaudu. Minu väga
pikaajaliseks hobiks on olnud mili-

taarordenite ja -medalite kogumine.
Oled juba kaheksandat aastat vedamas MilFesti. Kas tulevad ka
üheksas ja kümnes festival? Millised on festivali tulevikuplaanid?
Olgugi, et nii ise kui ka kogu meeskond on igaaastase festivali eelõhtul
surmväsinud, siis enne festivali lõppemist erinevate riikide esindajate ja
toetajatega kohtudes oleme jälle uusi
plaane tegema hakanud järgmiseks
aastaks. Kuna MilFest on Valga linna
mainesündmus, on meie kohus ja au
seda üritust eestvedada ning leida üritusele uusi lahendusi selle mitmekülgsemaks muutmisel. Oleme aastaid
otsinud paremat kohta näidislahingule, mis on festivali nael kokkutulnud
sõjaajaloo klubidele ja pealtvaatajatele. Linna piiril oleva Transpordi
tänava äär on jäänud pealtvaatajatele
kitsaks ja ei võimalda näidislahingusse kaasata piisavalt soomustehnikat.
Juhid üht omanäolisemat organisatsiooni Valgas – Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni. Mida noortele õpetate? Milline on teie sõnum?
Meie asutus alustas lihtsa sõjandusliku muuseumina. Ainulaadne oleme
me terves Euroopas tänu sellele, et

Mida Valga Sinu jaoks tähendab?
Milline oli Sinu viimane positiivne emotsioon seoses Valgaga?
Valga on saanud minu kodulinnaks
ja püüan igakülgselt kaasa aidata
linna arengule. Minu kõige suurem
positiivne emotsioon seoses Valgaga on kahtlemata see, et linnapargis on lõpuks taasavatud Valga
Vabadussõja ausammas. See oli tänuvõlg kõigi nende ees, kes on andnud oma elu ja võidelnud Eesti eest.
Kuidas Sa ennast iseloomustad, milline inimene Sa oled?
Olen sündinud kaalude tähtkujus. Otsuste vastuvõtmisel lähtun sellest, et
tark ei torma, ning rätsepa tõdemusest,
et üheksa korda mõõda ja üks kord
lõika. Hindan väga kõrgelt meeskonnatööd ja häid sõpru. Ei pea lugu nendest, kes on kahepalgelised ning seavad varjatult esiplaanile oma isiklikud
ärilised huvid. Pean ise lugu täpsusest
ja nendest, kes oskavad kella tunda.
Seega kogu elu on minu jaoks olnud
väga oluline distsipliini tunnetus. Kurb
on see, et ei ole õppinud puhkama.
Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Tööalaselt kahtlemata hea meeskond
ning pere toetus.

Kes teisele nime annab, see ise seda kannab
Katre Kikkas
ühinemise koordinaator

Juunikuus toimunud ühinemisläbirääkimiste
rahvakoosolekutel osales kokku sadakond Valga
piirkonna elanikku, kelle üheks
põhiküsimuseks teiste kõrval oli:
mis saab ühinenud omavalitsuse
nimeks? Kui juuni alguseks oli ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni
tasandil arutatud vaid kaht võimalikku varianti (Valga linn ja Valga
vald), siis alates Taheva piirkonna
rahvakoosolekust arvestatakse veel
kolmanda võimaliku variandiga.
Taheva piirkonna rahvakoosolekul
kerkis esile ettepanek panna ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse
nimeks hoopis Valgamaa vald. Valga linn on ajalooliselt olnud alati Valga maakonna keskuseks ning
seetõttu tasuks kaaluda ka seda varianti. Arvestades teisi Valgamaal
toimuvaid
ühinemisläbirääkimisi,
võib väita, et keegi teine sellele nimele Valga piirkonnas ei konkureeri.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse nimel on oluline roll täita koha-

liku identiteedi kinnistumisel. Selline nimi, mida inimesed on aastate
jooksul kasutanud, aitab elanikel end
paremini seostada kohaliku ajalooga ja tunda suuremat emotsionaalset
sidet. Kohanimenõukogu on andnud
ühinemisläbirääkimiste
pidajatele
soovituse, et eelistada tuleks pika järjepideva traditsiooniga maa-alaliste
üksuste nimesid; sobivad võimalused
uue nime valikul on traditsioonilised
nimed; hoiduda tuleks nimede tähenduse meelevaldsest moonutamisest.

puudub majja vett toov toru. Teisalt
jällegi leidis üks maapiirkonna inimene, et linnaproua oleks küll tore olla.

Võib öelda, et soovitused räägivad
kõigi meie kolme variandi kasuks ja
kahjuks korraga. Valga linnal on linnaõigused juba üle 430 aasta, mis on
ühe linna jaoks päris korralik eluiga.
Seetõttu on oluline, et need traditsioonid ja identiteet säiliksid ka pärast ühinemist. Juhul, kui otsustatakse moodustada kas Valga vald või
Valgamaa vald, on võimalik moodustada vallasisene linn, nagu seda
on näiteks ka meie naaber Otepää.
Samas selgus rahvakoosolekutel, et
inimestel on emotsionaalselt kentsakas öelda, et nad elavad linnas, kui
haigla, pood ja postkontor asuvad
30 km kaugusel ning majapidamises

Kuna ettepanekuna tulnud variant
Valgamaa vald ei hõlma tervet Valga
maakonda, oleme esitanud taotluse
kohanimenõukogusse, saamaks sealt
nende arvamuse seoses Valga piirkonna tulevase võimaliku nimega.

Juhtkomisjoni tasandil toimunud aruteludes on oldud üksmeelel, et nimi
Valga võiks säilida ja kogu piirkonda esindada. Rahvakohtumistel toodi
välja, et ükskõik, mis omavalitsuse
nimeks saab, rahvas liigub ikka Valka ning räägib „Lähme Valka“ või
„Käisin Valgas.“ Omavalitsuse liiginime kasutatakse kõnekeeles harva.

Hetkel ei ole veel mitte miski otsustatud ning kõik on vaid arutelude tasandil. Esimesed rahvakoosolekud
on peetud, ühinemislepingu esimene projekt on koos. Sügisel tullakse
taas piirkondadesse rahvakoosolekuid pidama. Enne novembrit viiakse läbi ka rahvaküsitlus, saamaks
teada rahva arvamus ühinemise
ning uue omavalitsuse nime kohta.
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Jäätmetest vabaks õigel viisil

Valga linna kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava
ristmik) detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Valga Linnavalitsuse 20. aprilli 2016 korraldusega nr 152 otsustati
lõpetada Valga linnas kvartali nr 116 detailplaneeringu koostamine
järgmistel põhjustel:
•algatatud detailplaneering on vastuolus Valga linna üldplaneeringuga.
•Valga Linnavolikogu on algatanud 29. aprill 2016. a otsusega nr 111 uue Valga linna üldplaneeringu koostamise, millega soovitakse seada tingimused, mis
suunavad Valga linna tööstus- ja ettevõtlusaladel kasutusest väljalangenud või
alakasutatud krunte rohkem kasutusele võtma. Seega ei ole otstarbekas võtta
ärilisel eesmärgil kasutusele väikeelamute vahelist olemasolevat hoonestamata ja rohelist ala.
•Detailplaneering algatati 2005. aastal. Planeeringu algatamisest on möödas
10 aastat. Selle aja jooksul ei ole Valga Linnavalitsusele esitatud
detailplaneeringut menetlustoimingute tegemiseks.
Käesoleva detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik
tutvuda Valga linna kodulehel www.valga.ee ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga).

Anni Teetsmann
keskkonna vanemspetsialist

Igaühel meist on oluline roll elukeskkonna kujundamisel. Looduse
hoidmine ja keskkonnast hoolimine
algab eelkõige inimeste teadmistest
ja hoiakutest. Jäätmeid tekib meil
kõigil ning need on paratamatu osa
meie igapäevaelust. Mida me ka ei
ostaks, enamasti jääb sellest alles
midagi, mida endale ei soovi jätta.
Avalik ruum ega metsaalused ei ole
jäätmete tasuta äraandmise koht – selleks on loodud avalikud jäätmekogumispunktid ning ehitatud jäätmejaam.
Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus ehk
jäätmete sorteerimine ja õige käitle-

Valga linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise teade
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Valga Linnavalitsus teatab, et Valga Linnavolikogu 29. aprilli 2016 otsusega
nr 111 algatati Valga linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Koostatav Valga linna üldplaneering lähtub planeerimisseaduse § 74 lg 1 ning
selle eesmärk on kohandada elanikkonna kahanemise tingimustes Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks
elu- ja majanduskeskkonnaks, rõhuasetusega kesklinna taaselustamisele elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade taaskasutamisele. Valga
linna üldplaneeringu ulatus on kogu linna haldusterritoorium.

Valga linna on paigaldatud avalikud pakendikonteinerid (paber/papp,
sega- ning klaaspakend), kuhu on kõigil võimalik oma eelnevalt sorteeritud
jäätmeid panna. Kahjuks tuuakse avalikus kasutuses olevatesse pakendi-

konteineritesse prügi – jäätmeid, mis
ei ole pakendid. Ehitus- ja lammutusjäätmed, elektroonika, haljastusjäätmed ei sobi pakendikonteineritesse.
Olmeelektroonikat, kasutuskõlbulikku vanamööblit ning ohtlikke jäätmeid võetakse Valga linna jäätmejaamas (Võru tn 109c) vastu tasuta.
Valga linnavalitsusel on plaanis
üle vaadata linna pakendikonteinerite asukohad ning vajadusel
neid muuta. Seetõttu kutsume teid
üles arvamust avaldama pakendikonteinerite
asukoha
valikul.
Näita, et hoolid loodusest – sorteeri jäätmeid, ära vii prügi metsa
alla. See on sinu panus puhtama ja
väärtuslikuma elukeskkonna heaks.

Keskkonnateadlik kodanik
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Metsas käies võtab
tekkinud prahi alati endaga kaasa ning viib õigesse
kohta.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1
p 2 kohaselt korraldatakse üldplaneeringu koostamise käigus keskkonnamõju
strateegiline hindamine.

mine aitab parandada meie elukeskkonda ning ühtlasi vähendada jäätmekäitluskulusid. Mida hoolikamalt
me sorteerime jäätmeid ja mida enam
neid taaskasutusse saadame, seda
vähem jääb neid segaolmejäätmete
konteineritesse ning seda vähem tuleb ka jäätmeveo eest maksta. Ostes
pakendatud kaupa, maksame paratamatult pakendi eest. Kui me viskame
pakendi prügikasti, maksame ka selle eest, seekord juba prügivedajale.
Milleks maksta sama asja eest topelt?
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Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu
(Kesk tn 11, Valga linn) ning korraldaja on Valga Linnavalitsus (Puiestee tn 8,
Valga linn).
Valga linna üldplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise õigusaktiga saab tutvuda alates 5. maist 2016. a Valga linna
kodulehel www.valga.ee ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga).
OTSIME PÄRIJAID
Otsime Tallinnas surnud Marina Sõssojeva (abielust Petrova) sugulasi.
Marina Sõssojeva sündis 1959. aastal Valgas, vanemad Venjamin ja Ljudmilla Sõssojev. Teadaolevalt elas tal Valgas tädi.
Palume teatada: Välisõigusabi Advokaadibüroo, tel 644 4411,
e-post mahhov@adv.ee.
2016 AUGUSTI SÜNDMUSED VALGAS
5.–7. augustil linna eri paigus VIII rahvusvaheline Valga Militaarajaloo
Festival. Kava www.valga.ee
6. augustil kell 11 Valga Muuseumi hoovis ja Säde pargis Valga rahvarõiva
tuulutamise ja käsitöömeistrite päev.
9. augustil kell 15 Valga keskstaadionil III Arnold Viidingu mälestusvõistlused. Võistlused toimuvad kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes. Osalevad B,
A, J klassi tüdrukud ja poisid ning naised ja mehed.
12. augustil kell 20 Pedeli jõe ääres „Jõekääru kontsert”. Ansambel Shanon,
Karl-Erik Taukar, Birgit, Kolm Tenorit, Karmen Rõivassepp, Eesti esikitarrist
Toomas Vanem jt. Võrratu etteastega esineb Eesti Kaitseväe Orkester kolonelleitnant Peeter Saani juhatamisel. Õhtut juhib Urmas Vaino. Piletid müügis
Piletilevis 12/14 €, kohapeal 16 €.
25. augustil kell 10 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses hariduskonverents.
26. augustil kell 16 Valga keskstaadionil Valga linna lahtised meistrivõistlused
kergejõustikus.
27. augustil kell 20 Pedeli jõe poolsaarel muinastulede öö ansambliga Dagö.
Pääse 5 €, lapsed kuni 10. eluaastani tasuta.
NÄITUSED
9.06.-31.08.16 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses Valga-Valka
loomeinimeste ühisnäitus.

Valga Hariduskonverents 2016
Anneli Rants
haridus- ja kultuuriameti juhtataja

Valga hariduskonverents “Haridus
kui võimalus“ toimub neljapäeval,
25. augustil algusega kell 10 Valga
kultuurija
huvialakeskuses.
Konverentsile
on
oodatud
kõik Valga linna ja maakonna
haridusinimesed
ning
teised
huvilised. Konverentsi avab linnapea
Kalev Härk, kohalolijaid tervitab uuel
õppeaastal maavanem Margus Lepik.
Selleaastase
konverentsi
üheks
peaesinejaks on Rein Veidemann – Eesti kirjandusteadlane,
ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud,
kes räägib väärtustest, lugemisest ja
lugemusest ning selle vajalikkusest
hariduses ja harituse välja kujunemisel.
Haridus-

ja

teadusministeeriu-

mist on uue õppeaasta prioriteete
tutvustamas
üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik.

Kristi Vinter Tallinna ülikoolist teeb ülevaate Eesti elukestva
õppe strateegiast 2020, mis annab
rõhuasetused
järgnevate
aastate
haridusalastele
tegemistele,
paneb paika olulisemad eesmärgid,
milleks on muutunud õpikäsituse
rakendamise
vajalikkus
meie
koolides, kuidas protsess käivitunud
on,
miks
on
see
vajalik juba lasteaiast alates, ja
millised on pidurdavad asjaolud.
Hindamine, ka õpetaja hindamine, on lasteaias ja koolis aktuaalne
teema, mida seekord käsitleb
psühholoog ja juhtimiskonsultant
Mait Raava. Hindamise teemat
täiendab eraettevõtte positiivsetel

näidetel
Kristiina
Mitt,
kes
on
digitaalse
meedia
agentuuri FCR Media AS juht.
Õpilane peab saama koolis teadmisi, oskusi ja sotsiaalseid vilumusi.
Seda kõike kool annab, aga miks
on siis meie õpilased õnnetumad kui nende eakaaslased teistes EL maades. Sel teemal
saab sõna Tiina Jõgeda, tuntud
kui Eesti Ekspressi arvamuslugude
kirjutaja ja psühholoogiline nõustaja.
Konverentsi modereerib Märt Treier.
Enne konverentsi ja lõunapausil on
osalejatel võimalus tutvuda kirjastuse Atlex uute väljaannetega janeid
soetada.
Konverentsi korraldab ja finantseerib Valga Linnavalitsus, toetab Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Täpsem
kava
www.valga.ee

Huvitegevus kogub sügiseks hoogu
Ülle Juht

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskse direktor

Kosutav suvi hakkab peagi sügisele lähenema ning sellega seonduvalt
algavad peatselt sügisesed tegevused
ja toimetused. Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses alustavad septembrist taas tööd erinevad huvialaringid.
Tegevust jätkavad juba tegutsenud
huviringid, kuid samas ollakse avatud ka uutele pakkumistele. Oma vah-

vasse meeskonda oodatakse rõõmuga
ka uusi ja entusiastlikke ringijuhte,
sest kõige olemasoleva aluseks on
loomulikult kompetentsed ja vilunud ringijuhid. Soodustamaks laste ja
noorte arengut on kultuuri- ja huvialakeskuse eesmärgiks pakkuda mitmekesiseid huvitegevuse võimalusi.

Hea lugeja! Kui Sul on huvi ja tahtmist meiega liituda, anna endast ja
oma ideedest teada aadressil kaja@
valgakultuurikeskus.ee või sea sammud

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse.
Traditsiooniks saanud huvitegevuse
mess, kus tutvustatakse, millised huviringid sügisel tööd alustavad, toimub 5.
septembril kell 17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Lisaks osalevad messil
ka Valgas spordi- ja kultuurivaldkonnaga tegelevad MTÜ-d. Tegevusi jagub nii
väikestele kui ka suurtele. Samal päeval
on võimalik ka ringidesse registreerida.
Tule ja võta ka sõbrad kaasa!
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Tulekul on VIII Rahvusvaheline Militaarajaloo festival
Meelis Kivi
festivali peakorraldaja

5. kuni 7. augustil 2016 toimub Valga linnas ja selle lähiümbruses VIII
Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo
festival, mis sai alguse juba 2009.
aastal. Teistest kultuuriüritustest
selgelt eristuv ettevõtmine pakub
mitmekülgseid tegevusi ja põnevust kogu perele – militaarse vanavara laat, jõustruktuuride esitlused,
ajaloolistes vormides sõjameeste
marss läbi linna koos tehnikaga ja 1944.
aasta Eesti näidislahing. Lisaks rikkalik
kultuuriprogramm
nii
laupäeval laada ajal kui ka õhtul
militaarteemapargi
laval,
kus
esinevad
ansamblid Singer Vinger ja Traffic.
Traditsiooniliselt
on
festivalil
osalemas kümnekonna erineva riigi sõjaajaloo klubid koos saatjatega
ning seetõttu on festivali esimene ja
viimane päev ülesehitatud nii läänest
kui idast tulnud osalevate külaliste, klubide liikmete, laagrisisese tegevusena.

Käesoleva aasta festivali uuendusteks on Läti rahvuslikud mitmevõistlused koertele linnapargis, samas
kõrval võib näha erinevat sõjatehnika näitust. Samaaegselt militaarajaloo festivaliga toimub ka
rahvarõiva tuulutamise ja käsitöömeistrite päev. Valga Muuseumi
hoovis ja pargis näitavad oma oskusi
kohalikud käsitöölised, tegutseb laat,
esitletakse rahvariideid, tegutseb rahvarõiva nõuandla ja parandustöökoda. Meelelahutuslikku programmi
kroonib
lõõtsamaestro
Margus
Põldsepp,
lõõtsaansambel
Lõõtsavägilased ja
Loomingulise Ühenduse MTÜ Oma Lava
loeng-etendus "Eesti rahvarõivais".
On hea meel tõdeda, et enamik
meie senistest sponsoritest ja toetajatest on jätkuvalt valmis tegema
seda ka sel aastal, soovimata sellest mingisugust omakasu saada.
On liitunud neidki sponsoreid, kes
toetavad
festivali
esmakordselt.
Kohtumiseni VIII Rahvusvahelisel Valga Militaarajaloo festivalil!
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