
KÜSIMUS-VASTUS
Mida kujutab endast Otepääl 
korraldatav loodusteemaline 
maastikumäng?

Margit Turb, keskkonna-
ameti Valgamaa keskkon-
nahariduse spetsialist: «Loo-
duskaitsekuu käigus korraldab 
keskkonnaamet Valgamaa kooli-
de 5.–8. klassi õpilastele 16. mail 
algusega kell 10 Otepää loodus-
keskuse juures maastikumängu 
«Loodus on lähedal». Osalemi-
ne, sealhulgas toitlustus ja bus-
sitransport Valgast on tasuta. 

See on looduse- ja matka-
teemaliste lisaülesannetega 
meeskondlik orienteerumis-
võistlus, kus lisaks kiiretele jal-
gadele vaja nutikust ja teadmi-
si looduse vallas.

Osalema oodatakse kolme-
liikmelisi võistkondi – kooli koh-
ta üks –, õpilastele palutakse 
saatjaks tulla ühel õpetajal. Mak-
simaalselt saab osaleda 10 koo-
li. Parimatele on auhinnad.

Selga tuleks panna sportlik ja 
ilmale vastav riietus, jalga kinni-
sed jalanõud, pähe peakate ning 
võtta kaasa kompass, jook, tuule-
jope. Lisaks soovitame võtta kaa-
sa vahetusriided. Osalejatele on 
kohapeal tagatud lõunasöök.

Buss väljub Valgast kultuu-
rikeskuse esisest parklast kell 9, 
tagasi jõutakse orienteeruvalt 
kell 15.30. 

Marsruudil Valga–Sangas-
te–Sihva–Otepää bussile tulla 
soovijatel võtta ühendust kesk-
konnaameti kontaktisikuga te-
lefonil 518 6747. Registreeruda 
saab 12. maini meilitsi margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

Maastikumängu korraldab 
keskkonnaamet keskkonnain-
vesteeringute keskuse toel.»
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5. mail kell 12.36 käisid päästjad Karula vallas Tambre–
Vilaski teel liiklusavariil, kus kontrollisid avariijärgset 
ohutust ja aitasid kraavi sõitnud auto teele.

Hummuli 
vallavolikogu valis 
uue esimehe
JAAN RAPP
jaan.rapp@valgamaalane.ee

Seoses sellega, et endine 
Hummuli vallavolikogu esi-
mees Enn Mihailov asus 
18. aprillist Hummuli vallava-
nema ametisse, tuli volikogul 
omale uus esimees valida.

Eelmisel volikogu istungil, 
mis toimus 28. aprillil, sai vo-
likogu juhiks Valga politsei-
jaoskonna Tõrva konstaabli-
jaoskonnas piirkonnavanema-
na töötav Aleksander Zems-
kov (pildil), kes sündinud 
1969. aastal. Zemskovil on 
kõrgharidus.

Teenistusastmelt on ta sel-
le aasta veebruarist alates po-
litseileitnant. Politseis on ta 
töötanud alates 1992. aasta 
märtsist.

E e l -
mistel ko-
h a l i k u 
omavalit-
suse vali-
mistel kan-
d ideer i s 
Zemskov 
üksikkan-
didaadina. 
Ü h t e g i 
erakonda 
ta ei kuu-
lu.

Zemskovi peres on neli 
last. Eelmisel aastal pälvis ta 
tubli isana ka Hummuli valla 
tunnustuse. Aktiivselt harras-
tab Zemskov võrkpallimän-
gu.

Valgamaalasele ütles vast-
ne volikogu esimees, et asub 
kohuseid täitma hea tundega. 
«Meil on vallas väga üksmeel-
ne volikogu. Opositsiooni si-
suliselt pole, kõik asjad oleme 
saanud rahulikult ära ajada.»

Tõsiseima volikogu ees 
seisva ülesandena tõi Zems-
kov välja toimetuleku olukor-
ras, kus eelarverahaga seis 
just kiita pole. «Üritame ette-
antud eelarvega hakkama saa-
da,» kinnitas ta.

5,4
protsenti muutus tarbijahin-
naindeks aprillis võrreldes eel-
mise aasta aprilliga. Võrreldes 
2011. aasta märtsiga oli see 
arv 0,7%, teatas statisti-
kaamet. Kaubad olid 2010. 
aasta aprilliga võrreldes 6,9% 
ja teenused 2,6% kallimad.

Eelmise aasta aprilliga võr-
reldes mõjutas indeksit kõige 
rohkem toidu ja mittealko-
hoolsete jookide 12,3%-line 
kallinemine, mis andis kogu-
tõusust üle poole. Sellest 
omakorda ligi neljandiku and-
sid aastataguse ajaga võrrel-
des 17% kallimad piimatoo-
ted, ligi viiendiku 14% kalli-
mad jahutooted ning viiendi-
ku köögivilja ja kohvi hinna-
tõus.

Mullu sama ajaga võrrel-
des on enim kallinenud kartul 
(86%), kohv (55%), suhkur 
(45%) ja õunad (42%). Üle 
30%-lise tõusu on läbi teinud 
veel tangained (37,5%) ja tai-
meõli (31%). Munad olid aga 
6,7% odavamad.

Ka märtsiga võrreldes olid 
aprillis tarbijahinnaindeksi suu-
rimad mõjutajad toit ja mitte-
alkohoolsed joogid, mis andsid 
kogumuutusest ligi kolm nel-
jandikku. Võrreldes märtsiga 
oli hapukapsas 20%, hiina kap-
sas 19%, taimeõli 17% ja suh-
kur 15% kallim, kuid viinamar-
jad 24% ja lennureisid 17% 
odavamad. (VM)

Valga koguduse pasto-
raadis, kus tegutseb 
MTÜ Domus Petri Kogu, 
olid neljapäeval uksed 
avatud kõigile huviliste-
le. Uudistajaid jätkus.

SIRJE LEMMIK
sirje.lemmik@valgamaalane.ee

Asutaja ja juhatuse liige Ester Liinak 
rääkis kohaletulnutele MTÜ tegevu-
sest ning tutvustas külalistele hubaselt 
sisustatud ning kenasti korda tehtud 
pastoraadi maja ruume.

Liinakul oli hea meel tõdeda, et  
MTÜ on nelja tegevusaastaga tõesta-
nud oma vajalikkust ning linnakoda-
nike seas omaks võetud. «Peamine ja 
kõige olulisem on, et oleme suutnud 
ellu jääda,» rõhutas ta.

Kõhutäie kõrvale ka 
huvitegevus

Aastaid on toimunud majas Valga 
linnavalitsuse finantseeritud sotsiaal-
teenusena vähekindlustatud inimeste 
toitlustamine, samuti vähekindlusta-
tud ja riskiperedest pärit laste toitlus-
tamine koolivaheaegadel. «Lisaks soo-
jale lõunale on lastele korraldatud 

arendavat huvitegevust,» rääkis maja 
perenaine.

2007. aasta sügisest on koostöös 
töötukassaga läbi viidud pikaajalistele 
töötutele suunatud tööharjutust ja 
-praktikat. «Meil pole mitte ainult lin-
na, vaid ka maakonna ainus supiköök 
ning lisaks maitsvale supile, mille val-
mistanud oma maja kokad, pakutakse 
ka praadi ja magustoitu,» selgitas Lii-
nak.

Valga linnapea Kalev Härgi sõnul 
on hea, et linnas asub turvaline koht, 
kus inimestel hea olla. «Lisaks sellele, 
et kõht täis söödetakse, kuulatakse ära 
inimese mured, antakse talle võimalus 
teha midagi kasulikku, et tal oleks see-
järel oma teekonnal lihtsam järgmist 
sammu astuda,» rõhutas linnapea.

«Linnavalitsus saab toetada ini-
mest materiaalses mõttes, kuid hinge-
abi saab ta just siit majast ja seda osa-
takse ja tahetakse siin ka anda,» lisas 
Härk. Linnapea ütles veel, et linnava-
litsuse soov on edaspidi selle majaga 
veelgi rohkem koostööd teha, tundma 
õppida inimesi, kes seda maja külasta-
vad, ja suunata neid sinna veelgi roh-
kem.

Tahetakse tulla tagasi
Linna sotsiaalabiameti juhataja 

Meeli Tuubel ütles, et Domus Petri Ko-
gu on saavutanud järjepidevuse ning 
tunnustuse igati ära teeninud. Tema sõ-

nul on linnavalitsus MTÜ tegemistest 
siiani saanud ainult positiivset tagasisi-
det. «Kuulda on olnud, et need, kes al-
gul siia majja kohustuslikus korras töö-
harjutusele suunatud, selle lõppedes 
järgmisel päeval juba omal vabal tahtel 
siia tulevad,» nentis Tuubel.

Töötukassa Valgamaa osakonna 
teenusekonsultant Hilje Paris rõhutas, 
et MTÜ on tõestanud oma eluvõimeli-
sust ja vajalikkust. «See teie maja tra-
ditsioon igal hommikul alustada töö-
päeva ühise kohvijoomisega, rääkides 
samal ajal ära südamel kripeldavad as-
jad, on nendele inimestele eluliselt va-
jalik. Teete tänuväärset tööd.»

Maavanema ja maavalitsuse head 
soovid ja tervitused andis üle sotsiaal- 
ja tervishoiutalituse juhataja Ülla Vis-
napuu. Eesti Punase Risti Valgamaa 
seltsi sekretär Aina Pääro pakkus aga 
välja võimaluse hakata koostöö vor-
mis esmaabiõppusi korraldama. Tun-
nustus- ja tänusõnu ütlesid veel Valga 
kooliarst Aasa Põder, sõbrad Soome-
maalt Tamperest ning mitme asutuse 
esindajad.

Tänutäheks abi ja koostöö eest an-
dis Ester Liinak üle Domus Petri Kogu 
tänukirjad töötukassa Valgamaa osa-
konnale, Valga linnavalitsuse sotsiaal-
abiametile ja sõpradele Soomest. Kü-
lalistele pakkusid maja kokad maits-
vat frikadellisuppi ning kohvi kõrvale 
omaküpsetatud kooki.

Domus Petri Kogu 
võõrustas linnarahvast

Jüri Tsarjov esitas 
lahkumisavalduse
MARGE VÄIKENURM
marge.vaikenurm@valgamaalane.ee

Valga linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja Jüri 
Tsarjov (pildil) pani kuu aja eest lauale lahkumisaval-
duse, sest soovib uusi väljakutseid.

Aselinnapea Ilmar Tõlneri sõnutsi on Tsarjov juba 
mõnda aega lahkuda kavatsenud. «Mulle ütles ta, et 
ta olevat aasta aega sobivat töökohta otsinud. Kes teab. 
Kuna olukord läheb keerulisemaks, on ehk ka raskus-
te kartus,» lausus ta. «Linnamajanduses kuhjub prob-
leeme järjest rohkem, lahendust pole.»

Tõlner viitas rahamuredele, mis takistanud näiteks 
linnatänavate remonti.

Tsarjov sõnas, et on tõesti ju-
ba pikemat aega uut väljakutset 
otsinud. «Olen siiski 12 aastat sa-
mas kohas töötanud,» ütles ta. 
Samas kinnitas ametnik, et linna-
valitsusest lahkumise põhjus po-
le selles, et tööde teostamine lin-
nahooldusametil aasta-aastalt ra-
haliselt keerulisemaks muutunud 
on. «Kui on vähe raha, peab liht-
salt midagi vähem tegema.»

Kuigi nii Tõlner kui ka linna-
pea Kalev Härk püüdsid Tsarjovi 

veenda oma otsust muutma, jäi ta endale kindlaks. 
«Keegi pole sundinud mind lahkuma,» kinnitas ta.

«Kaotasime kogenud inimese. Ta oli väga pädev 
oma ametikohal,» lausus Tõlner.

Tsarjov jääb Valka, kuid uut töökohta polnud ta 
nõus veel avaldama.

Tõlner märkis, et ehk on linnahooldusameti töö-
korralduses vaja läbi viia suuremad muudatused, ku-
na ollakse ajale jalgu jäänud. «Osas linnades tellitak-
se äriühingutelt teenuseid,» selgitas ta. «Valga Vesi on 
näiteks äriühing ja tegutseb, kuigi on kitsa suunaga.»

Linnavalitsus kuulutas välja konkursi, et leida uus töö-
taja. Eilseks oli selle vastu huvi tundnud üks inimene.

Tsarjovi viimane tööpäev on tuleva nädala teisi-
päeval. Ajutiselt asub seejärel linnahooldusameti ju-
hataja ülesandeid täitma Rein Säinas.

Heategevuslik teatejooks pani pingutama sajad lapsed
ELERI LÕHMUS
eleri.lohmus@valgamaalane.ee

Neljapäevasel riigi suurimal noortespor-
diüritusel – heategevuslikul teatejooksul 
– osales ka ligi nelisada Valgamaa.

Valgamaa Spordiliidu juhatuse lii-
ge ja Valgas peetud teatejooksu üks 
korraldajatest Rein Leppik rääkis Val-
gamaalasele, et heategevuslik teate-
jooks ei ole võistlus.

«Püütakse saada tähelepanu ja tead-
vustada, et on ka neid, kes joosta ei saa. 
Liikumisvõime kaotanud lapsi saavad-
ki kõik toetada nii helistamise kui ka 
annetusülekandega,» selgitas Leppik.

Tema sõnul peeti Valgas jooks teist 
aastat järjest kesklinnas ja loodetavas-
ti pälvis üritus sel moel ka rohkemate 
inimeste tähelepanu. «Osavõtjad said 
jooksu- ja koosolemiserõõmu, korral-
dusmeeskond on rahul ja üritus oma 
eesmärgi täitnud,» rääkis ta.

Pühajärve põhikooli direktor ja Ote-
pääl toimunud teatejooksu üks korral-
dajatest Miia Pallase rääkis Valgamaa-

lasele, et lapsed jooksevad rõhutamaks, 
kui hea on terve olla ja kuivõrd vajavad 
toetust need, kes seda pole. «Nad on en-
dale hästi teadvustanud, miks seda joos-
takse,» selgitas Pallase ning lisas, et lap-
sed suisa ootavad seda üritust.

Nii Pallase kui Leppiku sõnul on 
ajapikku ka ürituse korraldamine ker-
gemaks muutunud, sest idee on laie-
mat kandepinda leidnud ning koge-
muse baasil on lihtsam järgmist üri-
tust organiseerida.

«Kuue toimumisaasta jooksul on 
tekkinud põlvkond noori, kellele on 
heategevuslikul jooksul osalemine saa-
nud iseenesestmõistetavaks, ning neid 
tuleb üha juurde,» ütles üks eestveda-
jatest Erik Pallase.

Jooks toimus samaaegselt üheksa-
teistkümnes linnas. Tallinnas Vabaduse 
väljakul tervitas teatejooksule tulnud 
noori president Toomas Hendrik Ilves.

Üritus korraldati viies vanusegru-
pis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. 
Iga kool võis välja panna piiramatul 
arvul võistkondi, samuti võisid osale-

da sõpruskonnad. Võistkonnas oli ka-
heksa liiget, iga jooksja läbis 200 
meetri pikkuse distantsi. Võitjaid väl-
ja ei selgitatud, oluline oli osavõtt.

Valgas osales sellel korral 43 võist-
konda, Otepääl 33. Maakonnakesku-
ses olid esindatud Valga gümnaasium 
13, põhikool üheksa ja vene gümnaa-
sium seitsme võistkonnaga, Ergeme 
põhikoolist oli võistkondi kolm, Tsir-
guliina keskkoolist neli, Valka güm-
naasiumist kolm, Valka põhikoolist 
kaks ja Lüllemäe põhikoolist üks.

Otepääle olid kohale tulnud õpila-
sed Keenist, Otepäält, Pühajärvelt, Pu-
kast, Kanepist, Valgjärvelt ja Kuldrest. 
«Tore, et ka naabermaakondadest oli 
osalejaid,» väljendas Miia Pallase oma 
rahulolu ürituse toimumise suhtes 
ning lisas, et kartis, et osavõitjaid nii 
palju kohale ei tulegi.

Jooksu peakorraldaja on võistlus-
te korraldamise ja sportlaste esinda-
misega tegelev MTÜ Tallinnmeeting. 
Ürituse abil kogutav toetus läheb 
Haapsalu rehabilitatsioonikeskusele.

MTÜ Domus Petri Kogu lahtiste uste päevale tulid mitmete ametite ja asutuste esindajad. Kohal oli ka linna-
pea Kalev Härk (paremalt esimene). Seletusi jagas Ester Liinak (keskel). FOTO: ARVO MEEKS
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