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Valga linna ja ümberkaudsete valdade ühinemisläbirääkimised on taas alanud
Katre Kikkas
ühinemise koordinaator

Oleme haldusreformist rääkinud juba
aastaid. Möödunud aasta lõpus taas
alanud ühinemisläbirääkimised Valga
linna ja selle ümberkaudsete valdade ühinemiseks jätkuvad täie hooga.
Esimesed nõupidamised on toimunud
ning jätkatakse sisuliste aruteludega.

Aastaid kestnud arutlused
Taasiseseisvumisest alates on Eestis
arutatud territoriaalse haldusreformi
elluviimist. Haldusterritoriaalse korralduse ja üleüldisemalt avaliku halduse reformimine on aastaid olnud
aktuaalne teema mitte ainult Eestis,
vaid ka Lääne- ja Ida-Euroopas. 2008.
aastal alustasid ühinemisläbirääkimisi
Valga linn ning Tõlliste, Karula, Taheva, Hummuli ja Õru vald. 2010. aastal
läbirääkimised raugesid. Pärast seda on
Valga linn korduvalt kaasanud ümberkaudseid kohaliku omavalitsuse üksusi oma tegemistesse ja projektidesse.
Neli-viis korda aastas on toimunud
ühised koostööteemalised arutelud.
Arvestades olukorda, kus keskvalitsus kavandab haldusreformi, ei
tahtnud Valga linn jääda lihtsalt kaasaminejaks ning soovis ettevalmistustega alustada esimesel võimalusel.
11. detsembril 2015. aastal võttis
Valga linnavolikogu vastu otsuse teha
ettepanek Hummuli, Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallale
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.
Otsustati algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga
moodustada ettepaneku saanud kohaliku omavalitsuste üksuste põhjal üks
kohaliku omavalitsuse üksus 15. oktoobril 2017. aastal toimuvatel kohaliku omavalitsuse üksuse volikogude
valimistel. Valga linnavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks vastasid positiivselt Karula,
Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vald.

Hoogu juurde
Pärast ettepanekule vastuste saamist
alustatigi ametlike ühinemisläbirääkimistega. Algatuskoosolek toimus
3. märtsil 2016. aastal, kus arutlusel olid nii ühinemisläbirääkimiste komisjonide moodustamine kui
ka valdkondlikud sõlmküsimused.
Nõupidamisel anti ülevaade peamistest probleemidest, milleks olid
kogukondade aktiivsuse toetamine, transpordiküsimused ja kohalike
omavalitsuste laenukoormus. Arutati
ühinemisläbirääkimiste komisjonide

Linnaelu

moodustamise ühiseid aluseid. Lisaks
juhtkomisjonile otsustati moodustada neli valdkondlikku komisjoni:
majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon ning kultuuri- ja
spordikomisjon. Juhtkomisjoni alakomisjonidena moodustatakse rahanduskomisjon ja õiguskomisjon,
kes
hakkavad
pidama
sisulisi
ühinemisläbirääkimisi.

1. märtsi seisuga elab Valga linnas
13130 inimest, neist mehi 6137 ja naisi 6993. Kahe esimese kuuga tuli Valga linna elama 53 inimest, kellest 18
olid välismaalt tulijad: 9 Lätist, 4 Venemaalt, 3 Soomest ja 2 Saksamaalt.

23. märtsil 2016. aastal toimus juba
järgmine nõupidamine, kus arutati komisjonide töökorda ja -plaani.
Otsustati, et esimesed valdkondlike
komisjonide koosolekud toimuvad
aprillikuu jooksul. Samuti jaotati
kohaliku omavalitsuse ülesanded ja
nende täitmist puudutavad teemad komisjonide vahel ära. Ühinemisläbirääkimiste algusest peale hakatakse kohe
koostama ühinemislepingut ehk kõik
komisjonides otsustatu vormistatakse kohe ühinemislepingusse. Püüame
seda koostades olla piisavalt paindlikud, kuid siiski hoida kõike ühinemislepingu raamides, et ajakavas püsida.

Valga väärikate ülikooli järgmine loeng toimub 22. aprillil kell 12
Valga muuseumis. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisest räägib Valga linnapea Kalev Härk.

Selle aasta
ris sündis
8 poisi ja
üks paar

Lisainfo

Valga linn on juba aastaid toetanud
ja eest vedanud linna ja ümberkaudsete kohaliku omavalitsuse üksuste
koostööd. Näiteks ei eristata muusikakooli õpingute tasu enam vastavalt
sellele, kas õpilane elab Valga linnas
või mõnes ümberkaudses kohaliku
omavalitsuse üksuses. Valga linnas
kasutatakse olulisi linna poolt osutatavaid teenuseid: teede korrashoid, tänavavalgustuse tagamine, tervishoiuteenused jms, kuid tulumaks laekub
ümberkaudsete valdade eelarvesse.

Ühtsus, tasakaalustatud areng
ja kogukond
Ühinemine võimaldab tagada kogu
piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise. See
on eelduseks kohaliku omavalitsuse
jätkusuutlikule tegevusele ning võimekusele osaleda ühisprojektides ja
olla tõhusad välisabi taotlejad. Avalikud teenused on kvaliteetsemad ja
haldussuutlikkus paraneb, sest olemasolevat inim- ning hoonete ja vara

telefonil

51

5759

Anna Kütt 105
Valga linna vanim elanik
Anna Kütt tähistas
18. veebruaril 105. sünnipäeva.

Võru tänav saab kergliiklustee
kuni Toogipalu kalmistuni

Miks me sellest üldse räägime?
Valga linn on oma ümberkaudsete
kohaliku omavalitsuse üksuste elanikele oluliste avalike teenuste osutaja
(gümnaasium, muusikakool, kultuuriteenused, politseimaja, perearstid,
kaubandus, postiteenused jne). Soovides saada kohta linna lasteaias, tehakVH SDKDWLKWL OLQQD ¿NWLLYQH VLVVHNLUMX
tus. Kui vanemate töökohad asuvad
Valgas, siis on logistiliselt mugavam
kasutada linnas ka haridusteenuseid.

jaanuaris ja veebruaValga linna 18 last.
10 tüdruku hulgas oli
tüdrukutest kaksikuid.

ressurssi kasutatakse efektiivsemalt.
On võimalus suurendada ametnike
asjatundlikkust. Nad saavad spetsialiseeruda kitsamale valdkonnale, mis
aitab paremini näha ja hinnata selle
probleeme ning leida häid lahendusi.
Piirkonna elanikele hakkavad kehtima sarnased toetussüsteemid. Ühise
territoriaalse planeerimisega saab
otstarbekamalt kavandada investeeringuid. Suuremal territooriumil on
võimalik kaasata juhtimisse kohalikku kogukonda ja külaliikumist.
Koostöös arendatakse kogukondi,
andes neile ka otsustusõigust kohalike küsimuste lahendamiseks.
Otstarbekas on vähendada piirkonnasisest konkurentsi, planeerida
ühiselt piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad, koolid, huviharidus, sotsiaalasutused, vaba aja
veetmise ja sportimisvõimalused).
Teenused peavad olema kättesaadavad ja kvaliteetsed kõigis piirkondades. Ühinemise järgselt on võimalik
koos investeerida olulistesse vaba
aja objektidesse ning elanike elukvaliteeti mõjutavatesse tegevustesse.

Kõigil on võimalus
kaasa rääkida
Haldusküsimuste lahendamiseks on
oluline läheneda neile paindlikult,
et oleks rahuldatud kohalike elanike

eelistused ja ühiskonna nõudmised
ning kindlustatud aktiivne osalemine
ja esindatus ühinemisläbirääkimistes.
Ideaalse administratiivüksuse tegevuspaik ja administratiivne piir sobivad täpselt kokku. Sel juhul tunneksid
inimesed end ühtse kogukonnana ja
oleksid ise huvitatud
otsustusprotsessides
osalemisest.
Ühinemisläbirääkimiste ajakava on
tihe, sest kõik ühinemisdokumendid
on kavas edukate läbirääkimiste järel kokku saada juba 1. detsembriks
2016. Sellise ajakava korral plaanitakse ühinemist 2017. aasta kohaliku
omavalitsuse volikogude valimistel.
Ühinemisläbirääkimiste käigus on
plaanis viia läbi avalikud arutelud
nii Valga linnas kui ka Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valla
suuremates asulates. Arupidamistel saavad osaleda kõik soovijaid.

Hoiame Valga linna ja selle
ümberkaudsete
valdade
elanikke
toimuvaga
kursis
ka Valga linna lehe kaudu.

Ühinemisläbirääkimiste materjalid on kättesaadavad Valga
linna veebilehel www.valga.ee.
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Aira Varblane
arenguameti juhataja

Käesoleval aastal saime rahastuse
kergliiklusteede toetusmeetme raames esitatud projektitaotlusele „Valga
linnas kergliiklustee rajamine kuni
Toogipalu kalmistuni”. Kergliiklustee rajatakse Võru ja Lõuna tänava
ristist kuni Toogipalu kalmistu bussipeatuseni. Rajatava kergliiklustee
pikkus on 2,1 kilomeetrit ning linna
tiheasustusest välja jäävale osale rajatakse lisaks valgustus – 34 LED välivalgustit. Kogu kergliiklustee äärde
paigaldatakse projekti raames kolm
puhkekohta. Projekti maksumus on
498 000 eurot, millest toetus on 400
000 eurot, mis on antud toetusskeemi
maksimaalne toetusmäär. Arvestades
toetuse suurust ei olnud meil võimalik
planeerida kergliiklusteed kuni linna
piirini, kuid tulevikus jätkame kergliiklustee väljaehitamist kogu Võru
tänava pikkuses kuni linna piirini.
Linnapea Kalev Härk selgitas: „2016.
aastal valmib Võru tänava sõidutee osa renoveerimise ehitusprojekt
Lõuna tänavast kuni kinnistuni nr
107 ja ehitus ise on kavas 2017. aastal. Selleks ajaks on loodetavasti ka
kokkulepe majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et renoveerida riigi teehoiu vahenditest
Võru tänava lõpp kinnistust nr 107
kuni Valga linna/Karula valla piirini.“
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Koos tugevaks!
linnapea Kalev Härk

Valga linn on viimaste aastatega
teinud olulisi samme elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamiseks. Mitmeid suuri muutusi on ellu viidud ja
uued investeeringud ootavad järge.
Juurde on tekkinud uusi ettevõtteid
ja inimesed on aktiivsemad. Kuigi
meil on muresid, mida lahendada,
areneb linnaelu sammhaaval paremuse poole. Nüüd on aeg mõelda
laiemalt ja kaugemale tulevikule.
Uue
üldplaneeringu
algatamise
aruteludes mõistsime vajadust vaadata linna tulevikuarenguid keskus-tagamaa kontekstis. Moodne elukeskkond ühelt poolt nõuab linnaruumi
muutmist kompaktseks, elava kogukondliku ja ettevõtlusaktiivsusega
keskuseks. Samas teiselt poolt muutub järjest suuremaks linnalise ala
mõjupiirkond – mitmed teenused ja
töökohad koonduvad linnadesse, kuid
paljud inimesed eelistavad elukohana
hajaasustuse rahu ja looduslähedust.
Ringkäigul Hummuli, Karula, Taheva,
Sangaste, Tõlliste ja Õru vallavolikogudes tundsin ka sealsete kogukondade soovi, et Valga linn ja teda ümbrit-

sevad piirkonnad teeksid tihedamat
koostööd. Meil napib inimesi ja raha,
kuid elanike soovid ja vajadused üha
kasvavad. Elu- ja töökohad ei asu tihti
enam samas omavalitsuses ning halduspiirid on hakanud takistama avalike teenuste paindlikku ja efektiivset
pakkumist. Isegi Eestisiseses konkurentsis osutub tihtipeale võimekamaks
omavalitsus, kes suurem nii elanike arvult kui võimaluste rohkuselt.
Neist aruteludest tuge saanuna tegi
Valga linnavolikogu ümbritsevatele
omavalitsustele ettepaneku algatada
liitumisläbirääkimised tugeva, tervikliku ja tõhusa omavalitsuse moodustamiseks. Karula, Taheva, Sangaste, Tõlliste ja Õru vallavolikogud
on selle ettepaneku vastu võtnud.
Soovime ühelt poolt suurema omavalitsusena koondada rohkem ressursse, et pakkuda konkurentsivõimelist
elu- ja ettevõtluskeskkonda. Teisalt
tahame, et kohalik omaalgatus ja
kogukondlik elu ei hääbuks. Nende
esmapilgul vastandlike eesmärkide
täitmine on võimalik, kuid eeldab tõsiseid läbirääkimisi ja lahenduste otsimist kümnetes valdkondades. Kõne
alla tulevaid teemasid ja läbirääkimiste käiku hoiame võimalikult avatuna ning esimesed rahvakohtumised
kõigis läbirääkimisi pidavates omavalitsuses on kavas juba lähikuudel.
Tulge arutlema, saame koos tugevaks!

Valga-Valka linnaruumide taasühendamine
Jiri Tintera
linnaarhitekt

Iga linna arendamisel on esmatähtis
tema kesklinn. Südalinna kaudu sageli elanikud seostavad end oma kodukohaga, kesklinn on linna vitriin oma
külalistele. Valga-Valka kaksiklinna
puhul on tegemist u 19 000 elanikuga linnaga, mis oleks Eestis elanike
arvult kuues ja Lätis kümnes linn.
Kaksiklinnade keskel asuv Selveri
ja Valka bussijaama vaheline piiriala
on praegu räämas, piiriülesed teed
lagunenud, kinnistud enamasti kasutuseta ning ruumilahendus sobimatu
ühiste ettevõtmiste korraldamiseks.
Käesoleva aasta 22. jaanuaril kuulutati välja Valga-Valka kesklinna
ala ja jalakäijate tänava ideevõistlus.
Arhitektuurivõistluse kaudu otsime parimat lahendust Valga ja Valka kaksiklinna ühise kesklinna avalikule ruumile koos Valga Jaani
NLULNXW MD 9DOND /XNH /XJDåL  NLULkut ühendava jalakäijate tänavaga.
Eesmärk on luua sel moel kohalikele
elanikele ja külalistele õdus ning ainulaadne piiriülene avalik linnaruum,
mis on unikaalne peatuspaik ja huvipunkt, kus kohtuvad kahe riigi kultuur ja ettevõtlus. See oleks kui alati
avatud suur värav, mis kutsub naaberriiki avastama. Tahame arendada igapäevaselt kasutatava piirkonna, mida
saab mugavalt kohandada erinevateks kultuuriüritusteks ja laatadeks,
kuhu korrastatud ja funktsionaalne
ruumilahendus toob tagasi ärid ja elanikud, kus luuakse uusi ettevõtteid
ning töökohti. Südalinnast saavad
Eestisse saabuvad külalised ka esimese positiivse elamuse meie riigist.

Sõidame koos mõtetes tulevikku –
kujutlege piirilaata, mis toimub tõesti
piiril, laadalised liiguvad turulettide vahel, ühel hetkel ostavad kaupa
Eestis ja järgmisel hetkel juba Lätis,
ise seda märkamata. Kujutlege kontserti, kus poodium on Lätis ja publik
Eestis, või vastupidi. Jalutage mõteWHV 9DOND NHVNOLQQDV DVXYDW /XJDåL
kirikut ja Valga kesklinnas asuvat
Jaani kirikut ühendaval jalakäijate
tänaval. Kui jalad kõndimisest väsinud, istud tänavakohvikus või astud sisse juuksurisalongi. Selline on
Valga-Valka kesklinn aastal 2018.
Arhitektuurivõistluse
korraldavad
Valga linnavalitsus ja Valka linnaosavalitsus Eesti-Läti piiriülese
koostöö programmi 2014–2020 raaPHV 9}LVWOXVH åULL RQ UDKYXVYDheline ning sellesse on kaasatud nii
Eesti kui ka Läti arhitektid. Võistlus toimub inglise keeles. Ideekavandeid oodatakse kuni 18. maini.
Arhitektuurikonkursile järgneb veel
selle aasta jooksul projekteerimine
ja rahastuse taotlemine Eesti-Läti
programmist. Juhul, kui rahastamisotsus on positiivne, valmib 2018.
aastaks, mil Eesti ja Läti tähistavad 100. iseseisvuse sünnipäeva,
Valga ja Valka ühine linnakeskus.
Valga Linnavolikogu
04.03.2016. a otsusega nr 99
kehtestati Valga linna ajaloolise
linnakeskuse kvartali
detailplaneering. Kehtestamise
otsusega ja detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda
Valga Linnavalitsuses
(Puiestee tn 8, Valga) või
Valga linna kodulehel.

Selles rubriigis tutvustame linnakodanikele
Valga
Linnavalitsuse
uusi
töötajaid.
2015. aasta lõpus kinnitas Valga
Linnavolikogu linnavalitsuse teenistujate struktuuri, kuhu loodi
juurde keskkonna vanemspetsialisti ametikoht. Läbiviidud konkursi
tulemusena nimetas linnapea veebruari algul keskkonna vanemspetsialistina ametisse Anni Teetsmanni (24).
Anni, Sa oled pärit Eesti teisest
otsast – Vändra alevist. Ülikooliaastad veetsid Tartus. Nüüdseks oled jõudnud Valka. Miks
just see töö, miks just Valga?
Otsustasin Valka tulla seepärast, et
tahtsin end proovile panna uues kohas ja uues olukorras. Miks just see
töö? Olen alati tahtnud teha tööd,
mis oleks keskkonnaga seotud ja antud töökoht oli õigel ajal saadaval.
Mida
keskkonnavaldkond
Sinu jaoks tähendab, miks otsustasid seda õppima minna?
Keskkond on minu jaoks üsna oluline,
mistõttu otsustasin peale gümnaasiumi antud valdkonnas õpinguid jätkata. On oluline, et meie elukeskkond
oleks muu hulgas puhas, roheline ja
säästlik, kuna see aitab luua kvaliteetset elukeskkonda. See omakorda võimaldab suurendada inimeste
rahulolu elupaigaga ja kuigi see võib
kõlada naiivselt, siis ehk muudab
ilus roheline hästihoitud keskkond
ka inimesed natuke rõõmsamaks.

Oled nüüdseks mõned nädalad Valgas elanud. Kuidas Sulle Valga elukohana tundub?
Tõepoolest aeg läheb kiiresti ja nädalad on möödunud. Valga elukohana
tundub nagu iga teine Eesti väike linn
– mitte et ma väga paljudes elanud
oleksin – aga elukoht on olemas, eleKuidas sisustad oma vaba aega? mentaarsed teenused ja toidupoed on
Vabal ajal üritan viibida võimalikult olemas, haljastus on olemas, vaba aja
palju värskes õhus. Samuti üritan pa- veetmise võimalusi leidub ka – mida
randada oma kulinaarseid oskusi. Ka veel tahta? Hetkel ei tunne ma millestPHHOGLEPXOOHHULQHYDLG¿OPHYDDGDWD ki puudust. Samas ootan juba kevadet, mil Valga muutub rohelisemaks.
Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Perekond on oluline. Kindlasti ter- Milline oli Sinu viimane positiivvis, samuti sõbrad, kellega ma pole ne emotsioon seoses Valgaga?
küll viimasel ajal palju kohtunud, Kui ma siia saabusin ja natuke ringi
kuna kolisin Valka, kuid siiski püüan olin vaadanud, siis selgus, et Valga
nende jaoks aega leida. Töö on olu- ei olegi nii mahajäetud, kui mulle
line ja kuna ma alles alustasin siin, räägiti. Mul olid mõningad kahtlusiis loodan, et tulen oma tööga sed ja eelarvamused seoses Valgaga,
hästi toime. Hetkel ongi töö oluli- kuid õnneks on enamus neist kumsemaid asju, millele keskenduda. mutatud. Väga meeldiv on see, et
inimesed on abivalmid ja toredad.
Kuidas
Sa
ennast
iseloomustad,
milline
Sa
oled?
Ennast on keeruline iseloomustada, kuid lühidalt öeldes olen viisakas, sõbralik, kohusetundlik ja
kui kellelgi on abi tarvis, olen võimaluse korral alati nõus aitama.

Valga Priimetsa koolil on võimalus saada kaasaegne õppekeskkond
Lauri Drubinš
aselinnapea

Valga linn on oma koolivõrku aastate jooksul korrastanud ja ümber
korraldanud. On loodud eraldiseisev
gümnaasium ning kaks hästi toimivat jätkusuutlikku põhikooli. Kungla tänav 16 õppehoone on värskelt
renoveeritud. Käesoleva aasta 1.
septembril avame täiesti uue kuue
saanud J. Kuperjanovi tn 10 Valga riigigümnaasiumi õppehoone.
Valga linna koolivõrgus on kahel
põhikoolil, Valga Priimetsa koolil
ja Valga põhikoolil, täita väga suur
roll – anda põhiharidust, valmistades meie Valga noori ette iseseisvaks
eluks ja järgnevateks õpinguteks.
Nüüd on aeg ja võimalus Priimetsa
kooli tarbeks renoveerida õppehoone(d) ja luua õpilastele ning õpetajatele
kaasaegsed õppimis- ja õpetamistingimused. Sellel kevadel avab haridus- ja
teadusministeerium „Koolivõrgu korrastamise“ meetme raames tegevuse
„Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“ elluviimise toetusvõimalused,
mille käigus on Valga linnal võimalik
taotleda toetust koolihoone renoveerimiseks. Toetuse eesmärgiks on viia
koolihooned vastavusse demograa¿OLVWH PXXWXVWHJD 3URMHNWL UDDPHV
on võimalik renoveerida täielikult
õppehooned, ehitada välja õueala,
õuesõppeklassid jms. Projekti kavandades peame väga hoolikalt jälgima
õpilaste arvu prognoosi aastaks 2030.

Koostöös kooli juhtkonnaga on välja töötatud kaks võimalikku varianti:
Variant A: tuua kool soodsamasse
asukohta ehk kesklinna ja renoveerida õppehoone Vabaduse tn 13 ja selle kõrval olev Vabaduse tn 15 hoone,
ehitada puudujääva õppepinna jaoks
vajalik juurdeehitus ning kohandada
mõlemad hooned kaasaegseks koolikompleksiks koos turvalise õuesõpet
võimaldava õueala ja piirdeaiaga.
Vabaduse tn 15 hoone omanikega
on linnavalitsus pidanud läbirääkimisi hoone omandamiseks. Projekti
raames on plaanis parandada ka liikluskorraldust. Spordihoone vajaduse
katmiseks planeerib linn leida rahalisi vahendeid, et ehitada juurdeehitus keskstaadioni olmehoonele. See
sisaldaks nii palliplatsi kui ka mitmeid treening- ja võistlussaale ning
rahuldaks täielikult kooli vajadused.
Variant B: renoveerida praegune õppehoone aadressil J. Kuperjanovi tn
99. See õppehoone on praegust ja
tulevast õpilaste arvu arvestades kah-
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juks oma pindalalt liiga suur ja väga
energiamahukas. Peaksime selle koolihoone suurust kärpima. Kuidas täpselt
olemasolevas hoones vähendada ruutmeetreid, et saavutada piirnorm, on
vaja välja mõelda ekspertidel. Samas
peame arvestama, et projekti raames
ei ole võimalik küsida toetust spordisaali renoveerimiseks ning selle kulutuse peab Valga linn enda õlule võtma.
Kooli hoolekogu ettepanekul on mõlema variandi visioonplaanid välja
pandud koolis õpilastele ja kogukonnale tutvumiseks ning ettepanekute
tegemiseks. Samal ajal tegeleb linn
koostöös Valga põhikooliga Kungla
tn 16 õppehoone ruumiprogrammiga.
Mõlemal juhul saab Valga Priimetsa
kool kaasaegsed õppimis- ja õpetamistingimused, ühepalju on klassiruume ja põrandapinda. Lõpliku otsuse tegemisel on oluline arvestada,
et lisaks koolihoonele oleks õpilastel
mugavam kasutada täiendavaid Valga linnas pakutavaid võimalusi enda
arendamiseks ja vaba aja veetmiseks.
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Taksojuhtidele teeb muret aastatega vähenenud nõudlus

Väike, aga tragi – Tiina Saarmann
Hele Heletäht
avalike suhete spetsialst

Sten Otsmaa
ettevõtlus- ja arenguspetsialist

Valga linna taksojuhid leiavad, et
nõudlus taksode järele Valgas on
üha kahanemas ning lahendust
sellele probleemile on raske leida.
Märtsis toimus Valga linnavalitsuses
kohtumine linna taksojuhtidega, et
arutada ühistranspordiseaduse muudatuste rakendamise ja taksoteenuse
kitsaskohtade üle Valga linnas. Ühiselt leiti, et uue seaduse elluviimisel
võib esineda takistusi ja seaduses on
puudusi, mis raskendavad teenuse
arendamist ja toimimist. Otsiti võimalusi, kuidas leida uusi kliente ja
taksoteenust atraktiivsemaks muuta.
Kehtinud seadus raskendas uute tegevuslubade väljastamist, sest nõutud oli
nii dokumentaalselt tõendatud eesti
keele oskus kui ka taksojuhi kutsetunnistuse olemasolu. Keeleoskuse tõendamiseks piisas küll kooli lõputunnistusest, kuid sageli ei ole need alles või
on raskendatud koopiate hankimine
ning registrites puuduvad andmed
omandatud hariduse kohta. Olukorra
parandamiseks võttis riigikogu märtsis
vastu seadusemuudatuse, mis kaotab
keelenõude ühistranspordiseadusest.
Teisalt on juhtidel raskusi taksojuhi
kutsetunnistuse
saamiseks
vajalikule
ametikoolitusele pääsemisega, sest Valgas
sellist koolitust ei pakuta. Koos soovi-

takse aktiivselt otsida võimalusi seaduses sätestatud nõudmiste täitmiseks.
Taksoteenuse osutamist pärsib linna
sõiduteede halb olukord, leidsid kohaletulnud. Aselinnapea Enno Kase
andis ülevaate töös olevatest projektidest, millega muudetakse teeolud
oluliselt paremaks. Ta tõi esile raudteejaama ümbruse rekonstrueerimise
juba eeloleval suvel. „Raudteejaama
ümbruse korrastamise järel lubatakse jaamahoone ees peatuda vaid
ühistranspordi sõidukitel, sealhulgas
ka taksodel. Neile on ette nähtud kolm
peatuskohta klientide ootamiseks,“
kommenteeris aselinnapea Enno
Kase. Ta lisas, et vajadusel on linnavalitsus valmis looma täiendavaid taksopeatusi linna teistes piirkondades.
Kitsaskohaks on ka vähene taksoteenuse tarbimine, mis on tingitud infopuudusest ja inimeste kahanevast
huvist taksot kasutada. Valga linnas taksoteenuse korraldamise eest
vastutav arenguameti juhataja Aira
Varblane uuris osalejatelt, kuidas linnavalitsus saaks kaasa aidata teenuse
tarbijate hulga suurendamisele. Leiti,
et info tuleb teha kättesaadavamaks nii
turistidele kui ka kohalikele elanikele.
Taksojuhid on valmis pakkuma klientidele paindlikumat teenust etteteatamisel ja vastavalt kokkuleppele. „Levitame taksoteenuse infot Valga linnas
laiemalt ja ärgitame ettevõtjaid ning
teenusepakkujaid koostööle klientide
paremaks teenindamiseks,“ kommenteeris Aira Varblane.

Valgas toimub esimene
kodukohvikute päev!
9. juulil avab kõikidele soovijatele kohviku uksed ja väravad
kuni 20 kohvikut. Südasuvine
päev pakub lisaks hõrkudele
ja huvitavatele suupistetele
ka mitmeid toredaid elamusi.
Vahva kodukohvikute traditsiooni algatajad on usinad hiidlased, kelle kümne
aasta tagune ettevõtmine on
levinud pea üle kogu mandri, luues positiivset emotsiooni,
naudingut ja äratundmisrõõmu.
Kohvikute päeva eesmärgiks on
muuta üheks päevaks linna erinevad

Valgas tegutseb 2016. aasta märtsikuu seisuga kuus taksojuhti. Taksosid
on võimalik tellida alljärgnevatel
numbritel:
Ats 511 3547
Khaydar 513 7183
Margus 5805 6056
Peeter 517 4609
Raul 527 9707
Viktor 5193 0350

Valgas tunnustati Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel
silmapaistvamaid
isikuid,
organisatsioone ja ettevõtteid klaasikunstnik Eino Mäelti ainulaadsete,
linna värvilist logo kandva klaasist
auhindadega „Valga aastaring 2015“.
Tänavu sai auhinna teiste seas üks
väga aktiivne ja mitmekülgne loomeinimene – Tiina Saarmann (pildil).
Tegemist on rõõmsameelse naisega,
Tiina Loomemaja loojaga, kes võtab erinevatest asjadest kiiresti tuld,
ka raamatupidaja ameti õppis ühelt
tegevuselt teiseni jõudes. Oma abiNDDVD ¿UPD UDDPDWXSLGDMDQD RQ WD
ise naljatamisi öelnud, et see on ka
hea võimalus tegeleda loominguga
ja kui on midagi põnevamat ees, siis
ütleb mehele, et täna ma tööle ei tule.
Tiina on öelnud: „Hispaanias võiks
olla mu kodu… see muusika, need
tantsud, kleidid, temperament, keel,
loodus – kõik on hästi minu, mina
jääksin sinna päevapealt elama,
kui mees oleks nõus ära kolima.
Teda aga ei saa siit välja juurida.“

"Tiina on lõpmata tore inimene,"
iseloomustab Tiinat tema hea tuttav ja hingesugulane Reet Heinla.
"Ta on palju teinud Valga kultuurielu
heaks: tegi lastele linetantsu, nende
juurest läks ta edasi täiskasvanute
juurde, siis kasvas sellest ka välja ja
läks maalimise juurde, sealt õmblemise juurde, nüüd muusika, õpib
muusikakoolis viiulit. Kogu aeg õpib
ja mitte ainult enda tarbeks, vaid
annab seda oma ringides edasi teistele. Tiina on väga avatud persoon.
Kultuurielu oleks ilma temata igavavõitu. Loomemaja on veel algusjärgus, see läheb ühe inimese elutöö
piiridest välja ja jätkub ka hiljem.
Oleks väga tänuväärne, kui selliseid inimesi oleks Valgas rohkem."
Kogukondlik organisatsioon Tiina
Loomemaja on pidevas muutumises
ja arengus. Tiina on avanud linnarahvale uksed ühes vanas ja väärikas majas. Tegemist on muljetavaldava inimesega, kes on suutnud enda ümber
koondada loome- ja kunstiinimesed
ning andnud Valga linna ühele väärika ajalooga majale uue hingamise.

Linnavalitsus teeb järelevalvet kõigi
väljastatud lubade ja kaartide üle, et
tagada taksoteenuse kõrge kvaliteet.
Samuti võib linnavalitsusele teada
anda taksoteenusega seotud probleemidest ja teha ettepanekuid.
Uusi tuuli taksoteenuses
Alates aprillist peab kõikidel taksojuhtidel olema teenindajakaart,
mis annab taksoteenuse kasutajale
kindluse, et teda teenindav taksojuht
on pädev oma töös.
Riigikogus on menetluses seaduseelnõu, millega soovitakse reguleerida
kokkuleppevedusid (Uber, Taxify jt)
ning muuta taksoteenuse osutamine
juhile senisest lihtsamaks. Eelnõuga
kaotatakse nõue omada sõidukikaarti,
läbida taksojuhi kutsekoolitust ning
lubada FIEdel tegutseda ilma taksoveoloata üle Eesti.
Märtsi keskel võeti vastu ühistranspordiseaduse muudatus, millega kaotati taksojuhtidele seni kohustuslik
olnud eesti keele oskuse nõue.

koduaiad ja muud vahvad paigad väikesteks
kohvikuteks. Igal kohvikul on oma
stiil ja formaat, nimi ja menüü.
Fantaasial
ja
südamesoojusel pole piire, seega avastamisrõõmu ja üllatushetki jagub kindlasti rohkelt.
Valga
I
Kodukohvikute
Päevale
paneb
võimsa ja erakordse punkti
The ILVES Sisters kontsert Valga kultuuri- ja huvialakeskuses algusega kell 19.
Ammu on teada tõde, et armastus
käib kõhu kaudu. Täitkem Valga linnas
üks südasuvine päev suure armastusega!

Koolitus "Autistliku lapse
mõistmine js arengu toetamine"

Kandidaate Valga linna aukodaniku tiitlile saab esitada 1. maini

7. – 8. aprillil toimub Valgamaa
Puuetega Inimeste Kojas Kungla tn
15 Valgas koolitus "Autistliku lapse
mõistmine ja arengu toetamine". Käsitletakse järgmisi teemasid: autistliku
lapse märkamine ja toetamine, sekkumisvõimalused probleemikäitumisse,
kuidas õpetada ja arendada autistlikku
last ja suhelda autismi teemadel teiste laste ja vanematega. Koolitaja on
MTÜ Autismiliit, lektor Ivica Mägi,
kellel on mitmekülgsed teadmised ja
isiklik kogemus autistliku lapsega.
Koolitusele on oodatud autistliku
lapse vanemad ja pereliikmed, tugiisikud, spetsialistid ja pedagoogid.

Aukodaniku nimetus antakse inimesele, kelle töö ja tegevus on pälvinud
kaaskodanike austuse ja lugupidamise
Valga linnale osutatud teenete eest.
Tiitli andmise otsuse teeb Valga linnavolikogu maikuu istungil. Aukodaniku tiitliga kaasneb Valga linna raemedal ja rahaline preemia ning aukodanik
kantakse Valga linna auraamatusse.
Valga linna aukodaniku tiitel anti
esmakordselt välja 2005. aastal.
Kümne aasta jooksul on aukodaniku
aunimetuse pälvinud Aime Lõhmus,
Peep Audova, Linda Markus, Vikki Pennonen, Ivan Juhan Mannine,
Laine Mänd, Uno Heinla, Ülo Mere,
Meelis Kivi, Aasa Põder ja Sirje Päss.

Koolitus on tasuline – ühepäevase
koolituse osavõtutasu 45 €, kahel päeval osalemine 65 €. Raske või sügava
puudega lapsevanemal on võimalus
saada koolitusele tasuta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse kaudu.

Aukodaniku tiitel antakse üle
Valga linna sünnipäeva ajal 10.
juunil kell 19 Valga Jaani kirikus
toimuval kontserdil.

Koolitusele registreerimise tähtaeg
04.04.2016 või kuni kohtade täitumiseni. Registreerimiseks ja arve
saamiseks saata osaleja nimi, kontaktandmed ja maksja andmed aadressile
autismikool@gmail.com
Koolitusest saab täpsemalt lugeda
Valga linna kodulehelt www.valga.ee.

Tee ettepanek Valga linna aukodaniku valimiseks kirjalikult koos
kandidaadi elulooliste andmetega
ning
põhjendusega
Valga
linnavolikogu
aadressil
Kesk
tn 11, 68203 Valga või saata
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil volikogu@valgalv.ee
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Mobiilsed õpikojad koolides
Maria Sikk
Valga põhikooli
arendus- ja noorsootööjuht

Eesti Füüsika Seltsi, Tartu ülikooli
(TÜ) loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ
Teaduskooli arendatava programmi
raames vuravad juba aastaid ka Valga
koolidesse Tartu ülikooli mobiilsed
õpikojad. Õpilasi juhendavad „laboratooriumites“ Tartu ülikooli vastava
koolituse läbinud loodusteaduslike
erialade magistrandid ja doktorandid.
Programmi eesmärk on pakkuda
õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat bioloogia, keemia ja füüsika eriõpet.
Valga gümnaasiumi arendusjuhi Pille
Oleski sõnul teeb kool TÜga koostööd
juba 2012. aastast. Siis tulid kooli esimesed keemia, füüsika, bioloogia töötoad. Läbi aegade on enim meelitanud
õpilasi õpitubadesse keemiakatsed.
Valga põhikoolis toimusid esimesed õpitoad aastal 2013. Käesoleval
õppeaastal osalevad 7. – 9. klasside
õpilased füüsika ja bioloogia õpikodades.Nii õpetajate kui õpilaste sõnul

on tegemist tänuväärse ettevõtmisega. „Õpime erinevaid teemasid läbi
praktiliste ülesannete, saame seista
reaalsusega silmitsi,“ rääkis 9.d klassi õpilane Danvar Lendre. Ta lisas, et
tema jaoks on see harukordne võimalus, sest lisaks kuivale õpikumaterjalile saavad õpilased juurde palju uusi
teadmisi, mida koolitundides ei käsitleta. Õpikodades on koos tõelised huvilised ning see teeb ka õppimise lihtsamaks. „Klassitunnis on natuke raske
tegeleda nii teooria õppimisega kui
praktiliste ülesannete lahendamisega,
sest kõik pole nii pädevad ja ka katsevahendeid on vähe,“ selgitas Lendre.
Iga õpikoja programmi maht on
32 tundi. Vähemalt viies õpikojas osalenu saab selle kohta tõendi.
Teaduskooli kursused on mõeldud
ennekõike neile, kes valmistuvad
olümpiaadideks või kõrgkooli astumiseks. Samuti on see huvitav võimalus kõigile, kes tahavad oma oskusi arendada ja teadmisi avardada.
Haridusja
teadusministeerium rahastab õpikodade programmi, neis osalemine on tasuta nii koolidele kui ka õpilastele.

Valga õpilased panevad end proovile ürituste korraldamisel
Pille Olesk
Valga gümnaasiumi
arendusjuht

Käesoleva aasta algusest on Valga
linna noortel võimalik kord kvartalis
taotleda Valga linnavalitsuselt toetust oma projektide elluviimiseks.
Esimesse taotlusvooru laekus kuus
noorte omaalgatusprojekti, millest
said rahastuse neli. Aktiivsed Valga gümnaasiumi õpilased esitasid
lausa kaks projekti: jooksusari 6/36
ja tantsuõhtu koos Margit Taliga.

Valga gümnaasiumi õpilaste juhtimisel saab esmakordselt teoks
noorte oma jooksusari nimega 6/36.
Kuuest jooksuetapist koosnev spordiüritus on mõeldud kõigile spordihuvilistele, pakkudes Pedeli jõe
terviserajal mõnusat enese proovile-

panemist vähemalt 36 minuti jooksul.
Kooli 10. klassi õpilased Katarina
Kasemets ja Kristo Jesse (pildil) räägivad jooksusarja sünniloost. Katarina: „Ühel õhtupoolikul saatis Kristo
hetkepildi, kus ta oli saabunud oma
jooksuringilt. Ka minul tekkis tahtmine joosta, aga üksi oli seda igav
teha.“ Siinkohal tekkiski kahel noorel idee korraldada jooksusari. Kui
juba joosta, siis miks mitte seda teha
üheskoos lõbusalt ja turvaliselt. Juba
järgmisel päeval mõtles Katarina,
et võiks minna oma ideega direktori juurde ja tutvustada talle esialgset
plaani. Mõeldud – tehtud! Loomulikult oli direktor Andrus Murumaa
plaanist huvitatud. „Tänu tema juhendamisele sai üritus hoopis suurema mõõtme, kui olime algul julgenud loota,“ räägib Kristo Jesse.
Hakkajad noored kirjutasid projekti
ja lisaks linnavalitsuselt saadud toetusele otsivad nüüd agaralt sponsoreid.
„Et üritus oleks veelgi atraktiivsem,
osaleb igal etapil vähemalt üks Valga
linna tuntud inimene, kes näitab oma
osalemisega head eeskuju linnarahvale,” selgitab Katarina. Plaanis on
autasustada iga etapi kolme parimat

Sündmused Valga linnas aprillis ja mais 2016
NÄITUSED
21. märts – 31. mai raamatukogus raamatunäitus “Kevadised tähtpäevad – lihavõtetest nelipühadeni”.
Kuni 2. aprill muuseumis Alex Kirkbride
fotonäitus „26 aastat vees“.
5. aprill – 31. mai kultuurikeskuses näitus
"Kunst sünnib südamest – väikesest ja
suurest" vol. 3. Näitusel välja pandud tööd
on valmistanud lasteaed Walko väikesed ja
suured kunstnikud!
APRILL
5., 12., 19., 26. aprill kl 17 Pedeli jõe kergliiklusteedel tervisetunnid.
6. aprillil kl 19 kultuurikeskuses Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert “Kaunimad lõuna-maised laulud”. Pilet 11/14 €.
9., 16., 23., 30. aprillil kl 10–12 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas „Pisipõnni
mängutunnid“. Lastega tegeleb pedagoogikakandidaat Ene Mägi.
13. aprillil kl 18 muusikakoolis jazzkontsert. Jorma Toots Trio koosseisus Jorma
Toots klaveril, Tõnis Koppel kontrabassil
ja Kristjan Mängel trummidel. Pilet 6/4 €.
15. aprillil kl 20 Valga Rockiklubis Deformation, Redneck Rampage, Intact Eestist.
Pilet kl 20–21 4 €, hiljem 5 €.
16. aprillil kl 12 I Eesti-Läti Jooks Valga ja
Valka linnatänavatel. Start keskstaadionilt.
16. aprillil kl 12 Saviaugu 18 Valga Romuring. Info facebook.com/ValgaRomuring
16. aprillil kl 14 Valka kultuurimajas rahvusvaheline noorte laulu- ja tantsukonkurss
„Border-town beat” konkurss-kontsert.
Pilet 5 €.
16. aprillil kl 15 kultuurikeskuses MTÜ
Oduvantšiki 15. tegevusaastat tähistav
kontsert.
17. aprillil kl 14 kultuurikeskuses rahvusvaheline noorte laulu- ja tantsukonkurss
Ä%RUGHUWRZQEHDW´¿QDDONRQWVHUW3LOHW¼
17. aprillil kl 17 raudteejaamas Liivimaa
Noorteorkestri heategevuslik kontsert nende Hispaania kontsertturnee toetuseks.
20. aprillil kl 19 kultuurikeskuses Rakvere
teatri etendus „Romaan”. Laval on Margus

Grosnõi, Tarmo Kesküll, Vootele Ruusmaa
(külalisena), Toomas Suuman, Imre Õunapuu. Pilet 13/11 €.
22. aprillil kl 13 Tiina Loomemajas maakondlik võistlus „Luuleprõmm“.
22. aprillil kl 17 kohvikus Säde Marko
Kalduri raamatu „Salapärane Eesti“ esitlus.
23. aprillil kl 20.30 Jüriöö jooks koos vahva programmiga. Info www.valga.ee.
26. aprillil kl 19 kultuurikeskuses tsirkuseetendus. Pilet 3 €.
30. aprillil kl 18 kultuurikeskuses rahvatantsurühma Rukkilill 30. tegevusaastat
tähistav kontsert.
MAI
2. mail kl 19 kultuurikeskuses Rakvere
teatri etendus “Sina maga, mina pesen
nõud”. Pilet 13/11 €.
7. mail kl 10 kutsub segakoor Rõõm kõiki
valgalasi Jaani kiriku talgutele suurpuhastusele. Eriti vajatakse meeste rammu
akende tõstmisel.
7. – 8. mail kaksiklinnas Valgas ja Valkas
14. Heategevuslik piirilaat, vorsti- ja grillfestival. Info www.valga.ee.
11. mail kl 11 kultuurikeskuses Viljandi
Laste- ja Noorteteater Reky etendus “Sipsik”. Pilet 6 €.
13. mail kl 19 kultuurikeskuses MTÜ
Kungla muusikal "Totter Potter". Pilet 5 €.
12. mail kl 17 kohvikus Säde kohtub lugejatega kirjanik Justin Petrone.
14. mail kl 19 muuseumis ja selle hoovis
üleriigiline muuseumiöö. Info www.valgamuuseum.ee.
17. mail kl 11 kultuurikeskuses Hans Eineri nimeline õpilaskonverents. Info www.
valga.ee.
21. mail Militaarteemapargi territooriumil
rahvusvaheline vanavara- ja käsitöölaat.
21. mail kl 18 muuseumi hoovis Valgamaa
laulupidu.
22. mail kl 14 kultuurikeskuses stuudio Joy
kevadkontsert „Suvesse sinuga”. Pilet 5 €.
28. mail kl 16 algusega Kesk tänavalt
staadionile Valgamaa tantsupidu.
Täismahus kava: www.valga.ee

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Küsimused ja ettepanekud: toimetus@valgalv.ee
Väljaandja: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga. Kontakt 766 9900, valgalv@valgalv.ee
Peatoimetaja: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist, 766 9902, hele.heletaht@valgalv.ee
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Järgmine Valga Linna Leht ilmub 2. juunil.
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meesjooksjat ja kolme parimat naisjooksjat, samuti ühte tervise- või rahvajooksjat, kes valitakse loosi teel.
Teise linnavalitsuse rahastuse saanud
noorteprojekti eestvedaja on Valga gümnaasiumi 11. klassis õppiv
Elina Naaris, kes korraldab linnarahvale tantsuõhtu 2. aprillil kell 18
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.
„Tantsuõhtule tuleb esinema Margit
Tali koos bändiga. Õhtujuht Mareli Nielson korraldab kaasahaaravaid
seltskonnamänge. Õhtu jooksul saavad külalised tantsida ja lõbusalt
aega veeta. Oleme arvestanud igas
vanuses osalejatega,“ kinnitab Elina.
Jooksusarja 6/36 etapid:
30.03 I etapp koos Kalev Härkiga
06.04 II etapp koos Margus Lepikuga
13.04 III etapp koos Aivar Jessega
20.04 IV etapp koos Kaimar Karmiga
28.04 V etapp koos Lauri Drubinšiga
04.05 VI etapp koos Pavel Loskutoviga

Oodatud on kõik suuremad ja
väiksemad jooksuhuvilised!

