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UUEL AASTAL ON FOOKUSES
LINNAELU

LAPSED
Meeli Tuubel
sotsiaalabiameti juhataja

2016. aastal jätkub eelmisel aastal alanud lastetoetuste tõus. Kui 2003. aastal kehtestatud lastetoetus 300 krooni oli tol ajal arvestatav summa, siis
19,18 eurot 2015. aastal oli selgelt
olematu raha. Pered ei tunnetanud,
et riik hoolib neist ja lastest. 2015.
aastal tõusis lastetoetus 45 euroni,
sellest aastast 50 euroni esimesele ja
teisele lapsele. Kolmandast lapsest
alates on lastetoetused oluliselt suuremad, mis näitab riigi soovi suurendada Eesti rahvaarvu. Iga kolmandat
ja järgnevat last toetab riik 100 euroga, millele lisanduvad toetused, kui
peres on väikesed lapsed. Näiteks
saab pere, kus kasvab kolm last vanuses 2, 5 ja 7 aastat, lastetoetusi kokku 276 eurot kuus. Erinevaid lastetoetuse liike on 15, kuid ükski pere
ei pea muretsema, kas talle ettenähtud lastetoetused makstakse – need
arvestatakse automaatselt ja laekuvad lapsevanema arvelduskontole.
Valga
linn
toetab
omakorda
väiksema
sissetulekuga peresid. Riigi poolt kehtestatud vajaduspõhine peretoetus ei
puuduta ainuüksi väga vaeseid peresid, vaid ka väiksemat palka saavaid
lapsevanemaid. Siin on erisus teiste
lastetoetustega – seadus näeb ette,
et seda peab tulema taotlema, see ei
laeku automaatselt. Praegu näeme, et
vajaduspõhist peretoetust taotlevad
valdavalt sotsiaaltoetusi saavad pered,
aga see puudutaks palju laiemat ringi.
Näiteks on perel, kus on ema, isa ja
üks laps ning pere sissetulek kokku

1. jaanuaril jõustus uus lastekaitseseadus. Palju diskussioone on tekitanud oletused laste perekonnast
eraldamine pere vaesuse ja naabrite
kaebuste puhul. Kinnitan, et selles
osas ei muutu midagi. Lapsi eraldatakse peredest ikka ja ainult siis,
kui vanemad seavad on tegutsemisega
ohtu lapse arengu ja tervise, aga enne
seda teeb sotsiaalabiamet perega palju
tööd. Pakutakse lahendusi nii nende
majanduslikele kui ka sotsiaalsetele
raskustele, aga kui lapsevanemad kaasa ei tööta, siis tuleb teha kohtule karm
ettepanek. Nii kohus kui linn ei tee
seda kergekäeliselt – ikka selle järgi,
kui vanemad on äärmiselt hoolimatud
laste suhtes. Valgalased on väga tublid olnud märkama abivajavaid lapsi.
Meile laekub nii linnaelanikelt kui

Valga sai sõbraks Valgaga
Hispaaniast.

Linnapea Kalev Härk kohtus Galiitsias konverentsil osaledes sealse
Valga omavalitsusjuhi José María
Bello Maneiroga. Galiitsia Valga on
6500 elanikuga mitmekülgse ettevõtluse ja kultuurieluga omavalitsus.
Esimese põgusa kohtumise käigus
tehti ekskursioon Valgas ning lepiti
kokku koostöösidemete loomises.
Valga oli huvitatud koostööst haridus- ja kultuurivallas, kuid edaspidi on võimalik koostöö ka muudes
valdkondades. Valgas on samanimeline jõgi kosega ning kohaliku
kogukonna poolt käsitööna valmistatud liikuvate nukkudega mängumaa.

Valga linna elanike arv 1. jaanuari 2016
aasta seisuga oli 13 150 inimest, neist
mehi 6141 ning naisi 7009. 1. jaanuaril
2015 aastal oli Valgas elanikke 13 322 .
Eelmise aasta jooksul registreeris
oma elukoha Valga linna 319 inimest, kellest 136 saabus välisriigist,
kõige enam neist Läti Vabariigist (62).

Veel meeldetuletuseks, et alla 16-aastased lapsed ei tohi olla üksi väljas
ajavahemikus kella 23st kuni 6ni.
Sel ajal peab lapsel olema kaasas
täiskasvanud saatja (lapsevanem,
õde-vend või hea sõber). Hea sõber
peab silmas pidama oma vastutust alaealise saatmisel. Suvisel ajal, 1. juunist kuni 31. augustini on reegel
leebem – alla 16-aastane võib üksi väljas olla kella 24st kuni 5ni hommikul.

kuueks helisema, et jõuda varavalges oma asjadega uude koju.
Kungla tänava maja vabanenud ruumidele rakenduse leidmine algas 2015.
aasta algul. Juba ammu oli plaan luua
hoiukodu puuetega lastele, kellel on
erivajadused, mille tõttu nad tavalasteaias või -koolis ei tuleks toime
ka abistava personali olemasolul.
Eelmise aasta lõpus õnnestus saada
Euroopa Liidu rahastus tänu Otepää
Rehabilitatsioonikeskusele ja selle
juhile Liina Lokkole, kes oli valmis
võtma enda kanda kogu maakonnale
puuetega lastele teenuse osutamise:
tugiisik, lapsehoid ja sotsiaaltransport. Lastekodu Kurepesa on projekti partner. Novembrist said esimesed lapsed Kurepesas lapsehoiuteenust. Tugisikuteenuseid osutatakse
2016. aasta algusest. Tugiisik on puudega lapsele abiks lasteaias, koolis või
kodus. Ta on lapse abistaja, juhendaja
ja julgustaja kõiges selles, kus erivajadustega lapsel on suuremad raskused.

Valga lastekodu Kurepesa elu muutis aasta 2015 põhjalikult. Suurim
muudatus oli uue pesa valmimine
oktoobrikuu alguses – kuueteistkümnele lapsele mõeldud peremaja
Pargi tänaval. Suuremad tüdrukud
teatasid avamispäeval õhinal, et nad
panevad äratuskella hommikul kella

Hea inimene, kui Sul jagub kannatust
ja mõistmist lastega tegelemisel, siis
lastekodu Kurepesa ootab Sind appi.
Palume ühendust võtta Valga lastekodu Kurepesa juhataja Marika
Drenkhaniga telefonil 767 9415 või
e-posti info@valgalastekodu.ee teel.

ka ametkondadelt igapäevaselt infot
olukordadest, kus võib kahtluse alla
seada laste heaolu selles peres. Me ei
reageeri sellele kunagi kohe äärmuslikult st laste perekonnast eraldamisega. Lastekaitsetööd teevad sotsiaalabiametis Ere Arbeiter ja Iia Konks
– head ametnikud, kes teavad linnas
iga probleemset pere, aga ootavad ka
tähelepanekuid, kus meie väike linnaelanik võib hädas olla. Ka laps ise
saab rääkida enda või oma sõbra murest. Meile on tähtis igasugune info.

:)

:)

:(

Kahjuks on selle talvised
ilmastikuolud jätnud Valga
vähese lumega.
Seepärast ei jää suusasõidud siiski
tegemata, sissepressitud rajal saab
edukalt harrastada vabastiilis suusatamist. Lisaks sellele on võimalik uisutada kolmel uisuväljakul ja tänavu esmakordselt ka sõita oma neljarattalise
sõbraga autode jäärajal Saviaugu tn 1.
Nautigem sportlikke talvemõnusid
kuniks jääd ja vähest lund jätkub!

on vähem kui 716 eurot, õigus taotleda vajaduspõhist peretoetust 45 eurot lapse kohta kuus. Selle toetuse
arvestamisel on palju erinevaid asjaolusid, mida siinkohal selgitada on
keeruline. Soovitame lugeda linna
koduleheküljel sotsiaalabi alajaotust,
kus on vajalikud viited. Võib tulla
julgelt sotsiaalabiametisse konsultatsioonile, kus saab kõik vajalikud sissetulekud arvesse võetud või välja
jäetud. Järjekordi ei tasu karta, sest
toimetulekutoetuse saajate hulk on
linnas oluliselt vähenenud, praegu
elatub toimetulekutoetusest linnas
vaid 255 peret. Veel 2012. aastal oli
see üle 400 pere. Kõige sujuvamalt
saavad sotsiaaltöötajad konsultatsioonidega tegeleda kuu esimesel ja
viimasel nädalal. Sotsiaalabiametisse
pöördumine on sama normaalne, kui
minna perearsti juurde – te ju ometi ei häbene, et te oma tervisemure
(või ka rõõmuga) lähete arsti juurde.

Väärikaid
oodatakse õppima

Valga väärikate ülikooli järgmine
loeng toimub reedel, 12. veebruaril 2016 kell 13 Valga muuseumis. Loengu teema on „Tervishoiu ja sotsiaalprobleemid, rahastamine, ravijärjekorrad ja muudatused sotsiaalvaldkonna
seadusandluses“.
Ettekandja Helmen Kütt, riigikogu
liige ja endine sotsiaalkaitseminister.
Oodatud on kõik endised ja
uued
õppijad
vanuses
60+.
Lisainfo: haridus-ja kultuuriameti
juhataja Anneli Rants, tel 515 1759

Valgas registreeriti 2015. aastal 113
lapse sünd, mis on mullusest kuue
lapse võrra enam. Aasta populaarsemad lastele pandud poiste nimed
olid Andero, Oliver ja Artjom. Tütarlastele on Valga linna lapsevanemad
pannud väga erinevaid ilusaid nimesid, kuid kolme samanimelist neidu
möödunud aastal ei registreeritudki.
2015. aastal registreeriti Valga
linnas 72 abielu, kuid vormistati
ka
32
abielulahutust.

Raissa Rosalie Simrod 101

JAAMAHOONE ÜMBRUS
SAAB UUE ILME
Sel aastal rekonstrueeritakse Valga
jaamahoone ümbrus. Luuakse parklad neljakümne kuuele autole, varikatusega jalgrataste parkla kümnele
jalgrattale ja varikatusega ooteala neljale bussile. Lisaks rajatakse
532 meetrit jalg- ja jalgrattateid.
Ehituse käigus vajalike muudatuste
kohta jaama ümbruse liikluskorralduses anname infot eelkõige Valga
linna kodulehel. Olulise info paigaldame ka jaamahoone infotahvlitele.
Projekt „Valga raudteejaama ümbruse
parkimisvõimaluste
laiendamine
ning juurdepääsuvõimaluste parendamine” sai 2015. aasta lõpus heakskiidu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmest “Raudteeliikluse
arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine”. Projekti maksumus on 513 061 eurot, sellest 15%
PRRGXVWDE OLQQD RPD¿QDQWVHHULQJ
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LINNAPEA VEERG
VALGA - 730-AASTASE AJALOOGA TULEVIKULINN
Kalev Härk
Valga linnapea

Sel aastal tähistame Valga kirjaliku
esmamainimise 730. aastapäeva. Kuigi mõnedes allikates on Valgat juba
1266. aastast märgitud maapäevade
läbiviimise kohana, on kirjalikud
kinnitused Riia linna võlaraamatus
1286. aastast. Valga kui kaubateede
keskus asus Vana-Liivimaa keskel ja
teda on võrreldud kahe maailmasõMD YDKHOLVH *HQ¿JD $LQXNVL NXQL
15. sajandi lõpuni peeti siin linnade
päevi kuni 36 korral. Ajalugu pole
Valga linna suhtes armulik olnud –
valitsejad on vahetunud ja linna on
maha põletatud mitmel korral. Ometi on alati tõustud tuhast ning saadud
veelgi suuremaks ja tugevamaks.
Kauba- ja postiteede ristumiskohast
sai 19. sajandil vaimukeskus, kuhu
tänu J. Cimze seminarile koondusid
tolleaegse Liivimaa erksamad pead.
Sadade seminari lõpetanute hulgas
oli ärkamisaja eestlastest suurkujudest näiteks Carl Robert Jakobson,
Ado Grenzstein, Anton Jürgenstein
QLQJ OlWODVWHVW .ƗUOLV %DXPDQLV /lWL
Vabariigi hümni autor), Auseklis
MD ,QGULƷLV =ƯOH .lHVROHYDO DDVWDO
17. mail tähistame ühe kuulsa seminari lõpetanu, eestikeelse hariduse
alusepanija ja esimese eesti keele
õpiku autori, Hans Eineri 160. sünniaastapäeva. Selle tähistamiseks
annab Valga muuseum välja kuulsa
haridustegelase elulooraamatu ja Valga Põhikool on kaalumas ajaloolise
suurkuju nime lisamist oma nimele.

kirikutorn. Linna ja EELK Valga Peetri-Luke koguduse toel on kirikuhoonet
viimastel aastatel jõudsalt renoveeritud ja töö jätkub ka sel aastal. Lisaks
kontsertidele tegime Eesti Kirikute
nõukogule ja Vabariigi Presidendile
ettepaneku 2016. aasta riiklik jõuluaegne jumalateenistus viia läbi just
meie linna kõige auväärsemas kirikus.
Valga linna väärikas ajalugu kohustab
meid liikuma edasi veelgi kaasaegsema, ettevõtlikuma ja elurõõmsama linna kujundamisega. Sel aastal alustame
linnaruumi mahukat korrastamist jaama ümbruse ja vanalinna ümberehitamisega. Koostame plaani Valga-Valka ühise piiriala väljaehitamiseks
ettevõtlus- ja kaubanduspiirkonnaks
ning rajame kergliiklustee Võru
tänaval kuni Toogipalu kalmistuni.
Sügiseks saab valmis Valga gümnaasiumi õppehoone ja legendaarse kooli sisu ning vorm saab ühtseks tugevaks tervikuks. Koostamisel on Valga
Priimetsa kooli renoveerimise projekt.
Valga liigub jõudsalt edasi, et taastada positsioon, mis vahepealsetel
aegadel linna jagamise ja riigipiiriga
poolitamisega kaotati. Meie ettevõtlus kohaneb hästi ja tulekul on uusi
investeeringuid olemasolevate ja ka
uute ettevõtete poolt. Otsime jätkuvalt
koos ettevõtjatega võimalusi, kuidas
tõsta konkurentsivõimet ja tootlikkust
ning selle kaudu inimeste palkasid.
Kutsun kõiki häid valgalasi ja Valga sõpru juubeliaastat rõõmuga tähistama. Kavandame selleks
meeleolukaid pidustusi ja anname
häälekalt kogu maailmale teada linnast, mis asub korraga kahes riigis.

Selle aasta paljude oluliste tähtpäevade reas on 200 aasta möödumine
Valga Jaani kiriku pühitsemisest 3.
septembril 1816. aastal. Kirik ehitati aastatel 1787–1816 Riia arhitekti
Christoph Haberlandi projekti järgi.
Kahe aastaga sai kirik katuse alla,
kuid rahapuuduse tõttu venis ehituse
lõpetamine aastani 1816, mil valmis

HANS EINER – 160
(17.06.1856–23.02.1927)

Üle-eestiliselt tuntud Hans Einer
andis Valga linna hariduslukku
tõhusa panuse eestikeelse kooli juhi ja õpetajana. Ta on eesti
keele õpikute “Eesti keele õpetus algkoolidele” (ilmus 1900)
ja “Eesti keele õpetus koolidele”
(ilmus 1905) autori, mida kasutati
Eesti koolides ligi neli kümnedit.
1878 lõpetas Valga kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminari (Cimze
seminar). 1880. aastast 1919. aastani
töötas eesti keele õpetaja ka Valga linnas. 1880. aastast 1906. aastani oli Valga Peetri kirikukooli juhataja (tuntud
ka Eineri koolina) ja kuni 1919. aastani töötas ka samas eesti keele õpetaja. 1880. aastast 1906. aastani töötas
Valga Peetri koguduse organistina.
Hans Einer oli aktiivne ühiskonnategelane. Ta oli Valga Eesti Karskuse Seltsi
esimees, “Säde” seltsi juhataja, Valga
linnavolikogu liige ning juhatas isetegevuslikku näitetruppi ja laulukoori.

„Persooni“ rubriigis tutvustame linnakodanikele Valga linnavalitsuse uusi töötajaid.
Sügis-talvel lisandus meeskonda kaks aktiivset meesterahvast. 2. novembril 2015 nimetas
sihtasutuse Valga Sport nõukogu asutuse juhatuse liikmeks Meelis Kattai (51). Kuu aega hiljem,
1. detsembril 2015 nimetas linnapea spordi- ja noorsootöö vanemspetsialistina ametisse Karl Kirti (22).
Segakooris ning löön kaasa Tõrva
noortevolikogu tegemistes. Raadiotöö
on mul väga hinges ja pean seda enda
hobiks, mida mulle väga meeldib teha.
Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Raske on midagi konkreetset välja
tuua. Kõik ettevõtmised, mida teen,
on minu jaoks tähtsad ja olulised.
Milline oli Sinu viimane positiivne
emotsioon
seoses
Valgaga?
Minu arvates on Valga linnal suur
potentsiaal areneda väga ilusaks linnaks ja selle nimel teevad väga paljud inimesed iga päev tööd. Ilmselt
see ongi positiivset emotsiooni tekitanud – arenguvõimalused Valgas.
Karl, Sa oled Tõrva poiss, vahepeal elasid ja töötasid ka Tallinnas.
Nüüdseks oled jõudnud Valka.
Miks just see töö, miks just Valga?
Olen tahtnud alati Valgamaale tagasi
tulla. Ega ma enda jaoks olegi siit kunagi lahkunud. Vahepealsed aastad
Tallinnas olid pigem kui lühikeseks
perioodiks kodunt ära sõitmised.
Tallinn sai küll omaseks, aga mitte
kunagi
koduks.
Nähes
Valga
linnavalitsuse töökuulutust, mõtlesin, et tasuks proovida ja töötada

Meelis, oled spordivaldkonnas
Valgas tegutsenud juba aastaid.
Nüüd juhid Valga linnavalitsuse allasutust Valga Sport. Mida
see töö Sinu jaoks tähendab?
Olen tõesti olnud seotud Valga spordieluga juba pikka aega: aastal 2000
asusin tööle Valga linnavalitsuses
spordinõunikuna ning olin sellel ametikohal üle kümne aasta. Seega olin
tihedalt seotud linna spordivaldkonnale oluliste projektide teostumisega,
nagu Valga keskstaadioni renoveerimine, kunstmuruväljaku ja spordihalli
ehitamine. Algatasin mitmed tänaseni
jätkuvad spordisündmused: jooksuvõistlus „Loskutov Cup“, Priimetsa
tervisetunnid, Valga rahvamatkad jne.
Kolm ja pool aastat töötasin riiklikus ettevõttes sotsiaalvaldkonnas tervisedenduse valdkonna juhina, mis
andis kogemusi ja teistsuguse vaate
paljudele asjadele. Kuid tunne, et kodulinn ja sporditöö on just see koht
ja tegevus, mis mind tõmbab, ei kadunud ning süvenes ajapikku. Peale
kahte lühikest kuud töötamist Valga Spordi juhina olen veendunud, et
otsus oli õige. Saan teostada ideid,
mida kandideerides välja käisin,
parandada neid asju, mis minu arvates võiksid paremini olla ja juhtida
Eesti üht parimat spordikompleksi.
Kuidas Sa ennast iseloomustad, milline inimene Sa oled?
Olen sihikindel ja tahan lõpuni viia
planeeritud asjad. Usun, et meeskonnas peitub jõud – kaasan tegemistesse kaaslasi. Ma ei arva kindlasti,
et olen kõige targem. Olen heatahtlik ja sõbralik. Mind on selle eest

oma maakonna suurima linna heaks.
Kuidas Sa ennast iseloomustad, milline inimene Sa oled?
Arvan, et olen inimene, kellega
võib vabalt suhelda ja kellega saab
rääkida kõikidest asjadest. Olen
meeskonnainimene, ei taha üksinda töötada, vaid alati koos teistega.
Kuidas sisustad oma vaba aega?
Neid tegevusi on palju. Olen üks
Tõrva Raadio eestvedajatest, käin
võrkpalli mängimas, laulan Tõrva

Oled nüüdseks juba spordi- ja noorsootöö vanemspetsialisti ame-tikohale sisse elanud. Millised
oleksid esimesed tööd-tegemised,
mida Valgas spordi- ja noorsootöö
valdkonnas ära teha tahaksid?
Eks tööd on palju. Kokku tuleb kutsuda spordiklubid ja ühiselt nõu
pidada, kuna korraldusliku poole
pealt on palju muutumas. Noorsootöö valdkonnas tahaks taaskäivitada Valga noortevolikogu tegevuse. Usun, et potentsiaali selleks on.

kritiseeritud, et olen juhina liialt leebe. Järeleaitamist vajab mitteasjakohase kriitika talumine. Juhil peab
olema kindlasti paks nahk, see
on hakanud ajapikku ka tekkima.

Meistriteliiga jalgpall ülepäeviti.
Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Pere ja laste tervis ning heaolu.
Eesti riigi heaolu, sest ilma
selleta
poleks
ka
esimest.

Kuidas sisustad oma vaba aega?
Oma majas elamine tähendab mõnede
jaoks luksust, kuid see nõuab palju pühendumist ja tööd. Kui veel
harrastada potipõllundust, siis võikski
kogu vaba aja sellele kulutada. Siiski ei ole ma selline tüüp, kes tuhniks
suviti ainult mullas või käiks pidevalt ringi tööriistavöö puusal, kuigi
see võtab oma aja. Olen suhteliselt
aktiivne rahvasportlane, käin paar
korda nädalas võrkpalli ja korvpalli
mängimas, suviti saab naha punetama rannavolle platsil. Sügistalvel
olen väga aktiivne tugitoolisportlane – siis on Euroliiga korvpall ja

Milline oli Sinu viimane positiivne
emotsioon
seoses
Valgaga?
Detsembri alguses käisid meil külalised ühest Läti linnast, kes olid huvitatud meie spordihallist, kuna kavatsevad ise hakata spordikeskust
ehitama. Meie halli funktsionaalsus
jättis neile hea mulje ning nad lubasid
kindlasti tagasi tulla täpsemalt ehitustingimusi küsima. Tutvustasin neile
veel Pedeli puhkeala ja kesklinna.
Nähtu oli neile suureks positiivseks
üllatuseks ning väidetavalt muutis
arvamust Valgast kui hallist tondilossidega linnast. Minul oli sel
hetkel päris uhke olla valgalane!
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LINNA PLANEERIMINE ON MEIE KÕIGI ÜHISTÖÖ

VALGAS TEGUTSEVAD TUBLID ÕPILASFIRMAD
gast kolmekümne viie kilomeetri kaugusel. Toidu transportimise
kõrval tuli tutvustada külalistele
menüüd ning katta laud. Seitsmeteistkümnetunnine tööpäev õpetas
Valga linnas tegutseb mitmeid akvastutustunnet ja andis kogemusi.
tiivselt toimetavaid toredaid õpilasKingi Esmaabi eestvedaja Mareli
¿UPDVLG7HHPHWXWYXVWQHLVWNDKHJD
Nielson kiitis, et ka nende äri läheb
}SLODV¿UPDG9LVSHOMD.LQJL(VPDDEL
hästi. Tehtud kulutused on tänaseks
kahekordselt tagasi teenitud ja see
,GHHDOXVWDGD}SLODV¿UPDJDY}LEVDDannab innustust töö jätkamiseks.
GD YlJD OLKWVDOW ®SLODV¿UPD .LQJL
Esmaabi eestvedaja Mareli Nielson
®SLODV¿UPDG U}KXYDG WXUXQGXVHOH
selgitas, et nemad said innustuse loenja proovivad selgelt konkurentidest
gust, kus neil tuli mõte teha mängueristuda. On tehtud välikampaaniaid
kaarte. Noored asusid tootma popuja osaletud erinevatel messidel ning
laarsete seltskonnamängude kaarte.
laatadel Valgas, Pärnus ja Tartus.
Hetkel on nende tootevalikus kahe
Tartu kaubamajas toimunud õpilasVHOWVNRQQDPlQJX±0DI¿DMD6OOHLV¿UPDGHODDGDOWXQQXVWDWL}SLODV¿UPDW
tumine – kaardid. Nende jaoks, kes
Vispel „Särava laadatähe” auhinnavarem mänginud ei ole, on iga kaarga, mis anti välja Tartu Ärinõuanddipaki juurde lisatud põhjalik tutvusla poolt. Auhindade jagamisel sai
tus ning mugav kaasaskantav kott.
otsustavaks
aktiivne
müügitöö,
klientidega suhtlemise oskus ning
müügikoha kujundus. Plaanis on
osaleda laadal Tallinnas. Laatadel
kauplemine on noorte jaoks omaette
suur katsumus, sest nõuab toodete
ettevalmistamist ning suurt pühendumust. Tulevikus tahab Vispel luua
oma osaühingu ning avada kohviku.
Karl Kirt
spordi ja noorsootöö
vanemspetsialist

Jiri Tintera
linnaarhitekt
Lenna Hingla
maanõunik

Valga linn ei erine teistest väikelinnadest. Ka meie elanike arv on alates
taasiseseisvumisest vähenenud madala sündivuse ja suure väljarände
tõttu. Valga linnaruumis väljendub
see kõige teravamalt hüljatud hoonete
näol, mis suures osas asuvad just linna kõige väärtuslikumas piirkonnas,
kesklinnas. Valga linnaruumi tuleviku
kavandamisel tuleb õppida kohanema
kahanemisega kaasnevate mõjudega.
Praegu tuleb teha kõik selleks, et Valga
linnaruum oleks kohandatud umbes 13
tuhandele inimesele elamisväärseks,
õdusaks ja atraktiivseks. Aktiivne
kesklinn parandab elanike suhtumist
oma linna, tõstab uhkustunnet oma
linna üle ning seeläbi suureneb elanike
tahe anda panus elukeskkonna arendamisse. See kõik loob positiivse mulje ka linna külalistele ja investoritele.
Linna kohandamiseks on Valga lin-

navalitsus alustanud mitme uudse
tegevusega. Investeeringud on suunatud kesklinna arendamisse - algust
on tehtud Valga uue keskväljaku projekteerimistöödega,
valmistatakse
ette Valga ja Valka ühise linnaruumi
arhitektuurset konkurssi ning jätkatakse mahajäetud “tondilosside”
lammutamisega. Selleks, et neid tegevusi omavahel siduda ning teha
läbimõeldult, on vaja uut üldplaneeringut. Üldplaneering on kokkulepe
linna ruumilise keskkonna arengu
põhisuundade ja tingimuste määramiseks. Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga tuleb sel korral linnaruumi planeerimisel ja investeeringute
tegemisel pöörata rohkem tähelepanu
asustatud alade tõhusamaks kasutamiseks. Vähekasutatud kruntidele
tuleb määrata uus kasutusviis, mis
muudab nende räsitud ja mahajäetud
ilme esinduslikumaks. Mahajäetud
endiste tootmis- ja laohoonetega
krundil on võimalik lammutada varemed ja krunt liita naabruses tegutse-

va äri- või tootmisettevõttele kuuluva
krundiga. Kortermajade piirkonnad,
kus on mahajäetud väikeelamutega krundid, millel asuva hoone renoveerimine ei ole enam otstarbekas,
on võimalik ümber planeerida parkimiseks, puhkerajatiste ehitamiseks
või haljastamiseks. Toodud näited
on võimalused, kus kasu on mitmepoolne. Linnaruum saab olema korrastatud ning mitmed elukvaliteeti
mõjutavad kitsaskohad lahendatud.
Valga linna uus üldplaneering peab
muutma linna majanduslikult tegusamaks, kompaktsemaks, taaselustama
kesklinna, väärtustama rohealasid ja
olema kohandatud kõigi elanike vajadusi arvestavaks. Valga üldplaneering
saab olema esimene Eestis, mis püüab
läbimõeldult suunata ruumilist arengut linna kahanemise tingimustes. Sellise planeeringu õnnestumiseks peab
dokument valmima erinevate organisatsioonide, spetsialistide, linnavalitsuse ning Valga elanike koostöös.

Kutsume teid kaasa planeerima ning meile abiks olema! Teie ettepanekuid, võimalikke lahendusi või
märgatud kitsaskohti ootame e-posti aadressile planeering@valgalv.ee.

TÄNAVATE TEEKATETE PARANDAMINE 2016. AASTAL
Enno Kase
Valga abilinnapea

Möödunud aastal uuendati teekatteid Valgas 1,3 km ulatuses, sellest
700 meetrit mustkattega sõiduteedel,
ning 2,0 km kõnni- ja kergliiklusteedel. Tänavaaukude parandamisele
kulus linnal kokku 60 tuhat eurot,
mis on peaaegu veerand teede remondiks kasutada olnud rahast.
Selle aasta plaanidest rääkides on
kindlam loetleda objekte, mille ehitamiseks on raha juba olemas või toetuse saamine enam-vähem kindel. Uue
näo saab jaamahoone ümbrus: korda
tehakse jaamahoone esine, parklad
bussidele ja sõiduautodele ning jaama
suunas viivad jalg- ja jalgrattateed.
Jaama puiesteel saab raudteepoolne
kõnnitee (tulevikus jalg- ja jalgrattatee) uue katte alates kinnistust Jaama
puiestee 6a kuni Vahtra tänava ja Maleva tänava ristmikuni. Allika tänavale
ehitatakse jalg- ja jalgrattatee Jaama
puiesteelt kuni Pargi tänavaga ristumiseni. Korralik kõnnitee ehitatakse
alates jalakäijate sillast kuni Tehnika
tänavani. Oleme esitanud projektitaot-

luse kergliiklustee ehitamiseks Võru
tänavale alates Lõuna tänava ristmikust kuni Toogipalu kalmistuni, mis
teeb selles piirkonnas liiklemise ohutumaks. Võru tänava sõidutee uuendamisega alates Lõuna tänava ristmikust sel aastal alustada tõenäoliselt
ei õnnestu. Plaanis on projekteerida
lõik alates Lõuna tänava ristmikust
kuni Võru tn 107 kinnistuni. Ülejäänud 2,4 kilomeetrise lõigu osas
peame jätkuvalt läbirääkimisi riigiga.
Plaanime ehitada uue ühendustee Pärna puiesteelt Siili keskuse suunas. Kavas on pinnata mitmed kruuskattega
tänavad. Millised täpsemalt, selgub
lähinädalatel peale investeeringute
eelarve vastuvõtmist. Suur töö on
teha kõnniteede uuendamisel: Kungla tänaval vähemalt Maleva tänava
ristmikuni, Rahu tänaval hotelli sissepääsust Kuperjanovi tänavani, kesklinas Vabaduse tänava algusest kuni
staadioni mahasõiduni jne. Ka nendest
töödest saab täpsemalt rääkida peale
investeeringute eelarve vastuvõtmist.
Linna rahaline seis on väga pingeline, kuna ka toetuste abil tehtavad
objektid (jaamahoone ümbrus, Võru

tänava kergliiklustee) vajavad linnapoolset omaosalust umbes 170–200
tuhande euro ulatuses. Seega parandame teekatteid ka 2016. aastal vastavalt võimalustele, esmatähtsad on
kesklinn ning liiklusohtlikud kohad.

Käegalöömise plaani ei ole kummalJL}SLODV¿UPDOVHVWQRRUHGHWWHY}WMDG DUYDYDG HW }SLODV¿UPDV WHJXWsemine aitab kaasa uute tutvuste
leidmisel, kogemuste saamisel,
ettevõtlikkuse kasvatamisel ja ärimaailma toimimisest arusaamisel.

®SLODV¿UPD 9LVSHO SDNXE HULQHYDLG
küpsetisi. Vispli üks eestvedajatest
Kermo Küla rääkis, et mõtles pikalt,
kuidas oma küpsetisi teistele pakkuda
ja sellega tulu teenida. Koos äripartner Rainer Tammiga leidsid nad, et
DOXVWDYDG}SLODV¿UPDJDVHVWRVDKLQgu loomine tundus esialgu liiga suure
ettevõtmisena. Nende eesmärk on
olla uuendusmeelsed ja pakkuda nii
häid küpsetisi kui ka head teenindust.
Kermo Küla hinnangul on Vispel hästi käima läinud. Senine kõige suurem
väljakutse on olnud neljakümnele
inimesele jõululaua katmine Val-

LASTEAED PÄÄSUKE SIRUTAB TIIBU
Anneli Rants
haridus- ja kultuuriameti juhataja

Valga lasteaed Pääsuke osaleb
koos Läti, Türgi ja Rumeenia lasteaedadega rahvusvahelises projektis, mille käigus valmivad õpetajatele käsiraamatud viies keeles.
Kaheaastases
projektis
osalevad neli lasteaeda: Pääsuke Valgast,
lasteaed Rumeeniast ning Türgist
ja projekti eestvedaja, Läti lasteaed
„Development Centre 4 Family“.
Projekti üldeesmärk on väga ambitsioonikas: rahvusvahelistel seminaridel, õpitubades ja kodutöödena
loovad partnerid ühiselt lasteaedadele
sobilikud
loodusteaduste
õpeta-

mise
metoodilised
materjalid.
Õpetajatele koostatakse käsiraamat
koos 400 teemakaardi ja nende kasutamise üksikasjaliku juhendiga.
Iga käsitletud teema juures arvestatakse laste vanusega ja pööratakse
tähelepanu sellele, et õpetamisel
oleks süsteemselt arendatud laste
nägemis-, kuulmis-, kompimis- ning
liigutustaju. Õppematerjalid testitakse
ja antakse välja viies keeles: inglise,
eesti, läti, rumeenia ja türgi keeles.
Esimesel partnerite kohtumisel Riias
2015. aasta lõpus jaotati tööülesanded ja lepiti kokku edasistes tegevustes. Valga lasteaia ülesandeks on
koostada õppematerjalid bioloogias
ja anatoomias. Füüsika, keemia ja
matemaatika teemad jäid teistele.
Projekti lõpuaastal, 2017. aasta su-

vel korraldatakse rahvusvaheline
alushariduse konverents Riias, kus
tutvustatakse laiemale sihtgrupile (k.a
lapsevanemad) õppematerjale ning
jagatakse nende kasutamise juhiseid.
Lasteaeda Pääsuke ootab ees kaks
töökat projektiaastat, täis uusi tutvusi, teadmisi, põnevaid kogemusi, kohustusi ja praktikaid.
Valga lasteaed Pääsuke osaleb
Erasmus+ poolt rahastatud rahvusvahelises koostööprojektis „Inclusive Preschool for Kid-Visual,
Auditory and Kinesthetic Learners“.
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TÄHTSÜNDMUSED JUUBELIAASTAL
Lauri Drubinš
Valga aselinnapea

Merekultuur, Paul Kerese juubel,
jalgpalli
MM,
presidendivalimised, suveolümpiamängud - need
on märksõnad, mis saadavad meid
2016. aastal. Valga linna tähtsaim
märksõna sel aastal on juubel.
Järgnevalt
esitame
Valga
linna
esmamainimise
730.
juubeliaastale pühendatud sündmuste kava üksikuid maiuspalasid pikast sündmuste nimekirjast.
7.-8. maini saab teoks maailmas ainulaadne Valga-Valka piirilaat koos
vorsti- ja lihaküpsetamise festivaliga,
8.-12. juunini toimub Valga-Valka 432. sünnipäevale pühendatud
kaksiklinna festival. Tuntud headuses leiab 5.-7. augustini aset kaheksas militaarajaloo festival. Jõekääru kontsert toimub nädal hiljem, 12.
augustil. Sügishooaja võtame vastu
1. oktoobril toimuva Mihklilaadaga ning popp/jazz kooride
konkurssfestivaliga
„Lauluragin“
15.-16.
oktoobril.
Spordivaldkonnas ootame kõiki
jooksusõpru 16. aprillil toimuvale
Eesti- Läti rahvajooksule (varasemalt

tuntud Pavel Loskutovi rahvajooksuna), kus on võimalik end proovile
panna nii 5 km, kui ka 10 km distantsil ning 23. aprilli Jüriöö jooksule,
mille käigus taaslavastame ka ajaloolise Jüriöö ülestõusu. 14. mai muuseumi ööl planeerime moodustada
„inimlaine“ Valga Muuseumist Valka
Koduloomuuseumini. Esmakordselt
on 9. juulil toimumas Valga linnas
kodukohvikute päev. Juulis saab nautida imelist kirikumuusikat nelja Valga ja Valka kiriku suvekontsertidel.
Septembri esimestel päevadel tähistame Valga Jaani kiriku 200. aastapäeva kontserdiga. 21.-24. septembrini pühendame terve festivali
ühele muusikainstrumendile - tšellole.
6. novembril möödub 120 aastat
Valga-Pärnu kitsarööpalise raudtee avamisest ning selle puhul soovime korraldada ühe vägeva relsiralli.
Head valgalased, kutsun Teid osalema ja nautima kõike seda, mida
põnev ja sündmusterohke 2016.
aasta endaga kaasa toob. Vaadake tervikkava www.valga.ee
Kauneid elamusi!

MÖÖDUNUD SÜGIS TÕI SPORDI- JA NOORSOOTÖÖSSE UUSI TUULI
Karl Kirt
spordi ja noorsootöö
vanemspetsialist

Möödunud aasta sügisel võttis Valga
linnavolikogu vastu kaks olulist otsust,
mis tõid kaasa mitmeid muudatusi nii
Valga spordielus kui ka noorsootöös.
Olulisi täiendusi sai Valgas tegutsevatele spordiklubidele mõeldud
toetuse eraldamise kord. Alates 1.
detsembrist 2015 saavad spordiklubid toetust nende noorte eest, kelle
elukoht on registreeritud Valga linnas
või kes elavad küll väljaspool Valgat,
kuid õpivad Valga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Tõsteti
ka noorte vanusepiiri, kelle eest klubid toetust saavad. Varasemalt oli
vanusepiir 19 eluaastat, nüüd aga 21
eluaastat. Selliste muudatuste põhjus on lihtne – tihti esindavad Valga
koolides õppivad noored erinevatel
võistlustel Valga linna, kuid ei oma
siin sissekirjutust. Seetõttu on oluline arvata toetuse arvestamise hulka
ka need noored, kes küll ei ela Valgas, kuid õpivad ja treenivad meie
linna koolides ja spordiklubides.
Teine muudatus mõjutab spordiürituste korraldamise toetuste eraldamist.

Varasemalt said klubid esitada ürituste korraldamise toetuse taotlusi üks
kord aastas, kuid nüüd on võimalus
taotleda toetusi igas kvartalis. See
võimaldab taotleda rahastust ka terve
aasta jooksul sündivatele ideedele.

Noored, viige oma ideed ellu!
Sellest aastast avaneb võimalus
noortel taotleda toetust omaalgatuslike
projektide
teostamiseks.
Noored saavad seeläbi korraldada
omanäolisi sündmusi ja projekte.

Lisaks saavad noored kasutada toetust projektide kaasrahastamiseks
ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks. Esimene võimalus toetust taotleda on 20. veebruaril.
Käesolev aasta tuleb kindlasti põnev
ka meie spordielus. Linnas tegutsevad
spordiklubid ja linna allasutused on
korraldamas mitmesuguseid põnevaid sündmuseid erinevatele sihtgruppidele. Hoidke end kursis linnas
toimuvaga nii linna kui ka allasutuste veebilehtede kaudu. Aktiivset
ja tervislikku aastat teile kõigile!

SÜNDMUSED VALGA LINNAS VEEBRUARIS JA MÄRTSIS 2016
VEEBRUAR
01.02 kl 16 noortekeskuses Valga Avatud
Noortekeskuse sünnipäevapidu ja tordisöömine.
05.02 kl 19 kultuurikeskuses Valga linna kultuu
-ri- ja spordialaste MTÜ-de liikmete kontsert
ja pidu. Tantsuks mängib ansambel Ma&W.
Eelregistreerimine kultuurikeskuse valvelauas,
osalustasu 5 €.
07.02 kl 10 spordihallis Warrior Cup jalgpallis,
osalevad naisvõistkonnad.
07.02 kl 12 spordihalli eest 15. Valga rahvamatkade neljas matk.
08.02 kl 19 kultuurikeskuses Vana Baskini Teatri etendus „Petised“. Pilet 12/14 €.
09.02 kl 12 Valga linna pargis vastlapäeva kelgutrall.
12.02 kl 15 keskraamatukogu taaskasutuse
meisterdamisring algklasside õpilastele.
12.02 kl 15 linnaorienteerumine “Sõprade
sõbrad” 8–26-aastastele noortele
13.02 kl 11 muusikakoolis rahvusvaheline Valga klaveriansamblite festival.
13.02 kl 12 spordihallis Eesti meistrivõistlused
kreeka-rooma maadluses.
neljaliikmelistes võistkondades.
17.02 kl 19 kultuurikeskuses kontsert „Muusikat
Siiditeedelt”. Pilet 5/7 €.
19.02 kl 13 keskraamatukogus maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss 5.–8.
klasside õpilastele

22.02 kl 19 kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Valga
linnavolikogu esimehe ja Valga linnapea
vastuvõtt (kutsetega).
23.02 kl 16 muusikakoolis Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud kontsert.
Esinevad Valga ja Valka muusikakoolide
õpilased ja õpetajad.
24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva üritused:
kl 12 mälestuskogunemine Vabadussõja
ausamba juures,
kl 12.30 perepäev SA VIKP militaarteemapargis.
25.02 kl 19 kultuurikeskuses Vene teatri etendus
„Üks suveöö Rootsis”. Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde. Pilet 9/11 €.

26.02 kell 20 rockiklubis klubi 14. sünnipäeva
kontsert. Esinevad ansamblid J.M.K.E, Dead F
ja B Optimist Lätist. Pilet kl 20–21 4 €, hiljem
5 €.
27.02 kl 11 spordihallis Valga lahtised meistrivõistlused maadluses.
27.02 kl 14 Valka kultuurikeskuses noorte lauluja tantsukonkurss „Border-town beat” (Piirilinna rütmid) konkurss-kontsert. Pilet 5 €.
28.02 kl 14 Valga kultuurikeskuses noorte lauluja tantsukonkurss „Border-town beat” (PiirilinQDUWPLG ¿QDDONRQWVHUW3LOHW¼
MÄRTS
02.03 kl 16 kultuurikeskuses jaanuaris, veebruaris ja märtsis sündinud eakate juubilaride
austamisõhtu.
04.03 kl 15 keskraamatukogu taaskasutuse
meisterdamisring algklasside õpilastele.
04.03 kl 19 kultuurikeskuses Rakvere teatri
etendus „Oscar ja Roosamamma: kirjad Jumalale”. Osades Üllar Saaremäe ja Ines Aru. Pilet
11/13 €.
05.03 kl 15 kultuurikeskuses Valgamaa XI
Poistelaulu konkurss.
06.03 kl 12 spordihalli eest 15. Valga rahvamatkade viies matk.
07.03 kl 18 muusikakoolis ansambli Hortus
Musicuse kontsert. Pilet 4/6 €.
12.03 kl 12 kultuurikeskuses lauluvõistlus „Valga laululaps 2016”.
12.03 kl 9 spordihallis Kaitseliidu 2016. aasta
meistrivõistlused võrkpallis.
14.03 kl 10 maakondlik emakeelepäeva
veebipõhine viktoriin 5.–6. klasside õpilastele.
18.03 kl 15 keskraamatukogus taaskasutuse
meisterdamisring algklasside õpilastele.
19.03 kl 10.00 spordihallis Valgamaa
WDOLPlQJXGH¿QDDO
31.03 kl 19 kultuurikeskuses rahvatantsurühma
Sõsarad 30. tegevusaastat tähistav kontsert.
NÄITUSED
4. jaanuar – 31. märts raamatukogus “On hetki
meie elus… August Gailit 125”
27. veebruarini muuseumis Maie-Ann Rauni ja
Eili Soone klaasinäitus „Meie klaas“
1. märts - 2. aprill muuseumis Alex Kirkbride
fotonäitus „26 aastat vees“.
25. jaanuar - 31. märts kultuurikeskuses Valga
kunstniku Henn Soopalu isikunäitus

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Toimetus: toimetus@valgalv.ee
Väljaandja: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga. Kontakt 7669900, valgalv@valgalv.ee
Peatoimetaja: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist, 7669902, hele.heletaht@valgalv.ee
Trükk: Trükikoda Trükis AS
7LUDDåWN

Detailplaneeringu algatamise teade
Valga Linnavalitsus teatab, et algatas 30.12.2015. a korraldusega nr 326 Valga linna Rükkeli tn 3 ja Rükkeli tn 5 krundi detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav ala hõlmab Rükkeli tn 3 ja Rükkeli tn 5 krunte kogupindalaga 12 670 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi
ehitusõiguse määramiseks äri-, büroo- ja tankla ning selle teenindushoonete püstitamiseks Rükkeli tn 3 ja Rükkeli tn 5 kruntidele. Valga Linnavalitsuse korraldusega ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Valga Linnavalitsuses ning Valga linna kodulehel
Lisainformatsioon: Valga Linnavalitsuse maanõunik Lenna Hingla, 766 9950, lenna.hingla@valgalv.ee

