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Lauri Drubinš:
Valga vallast peab saama parim paik, kus elada!
Reformierakonna vallavanemakandidaat ja tänane vallavolikogu esimees Lauri Drubinš on veendunud,
et vallaelu kiire ja tõhusa arengu võti peitub koostöös ja stabiilses juhtimises.
Drubinši hinnangul on viimastel
aastatel asjatult auru kulutatud
poliitikute omavahelise kemplemise ja paikapanemise peale, selle
asemel et ühendada ja arendada
valda ning tõsta selle mainet ning
väärikust, luues seeläbi oma valla
inimestele parim võimalik elukeskkond. Ta tunnistab, et liialt tihti on
vallaelanikud pidanud tundma
piinlikkust, et elame kohas, millest
räägitakse halba.

programmi ning asjatundliku ja
teotahtelise meeskonna,» on
Drubinš rahul.

„Julgustan teisi ja julgen ise
öelda kõva häälega, et elame
väga suure potentsiaaliga vallas,
kus tarkade otsuste ja valikutega
on võimalik väga palju head korda
saata,» usub Drubinš, et oma
meeskonnaga suudab ta teha
suuri tegusid. Ka vallakodanikelt
loodetakse heatahtlikku suhtumist ja tuge plaanide elluviimiseks. „Vald vajab ettevõtjaid, kes
loovad hea palgatasemega töökohti, samuti ettevõtlikke inimesi, kes loovad väärtust elukoha paremaks muutmiseks. Meil
on vaja muuta oma koduvald
niivõrd väärikaks, et inimestel
tekib soov tulla siia elama,» räägib Drubinš.

Inimkeskne vald

Lauri Drubinš näeb omavalitsuse
peamise ülesandena tagada selle
elanikele vajalikud kodulähedased
teenused ning kaunis elukeskkond.
Valitsemine peab seejuures olema
aus, avatud ja läbipaistev ning
elanikud pikaajaliste plaanide
tegemisse kaasatud.

Kaasaegsete elutingimuste loomisel on Reformierakonnal kavas
rakendada mitmeid innovatiivseid
lahendusi. Näiteks rajades üle
terve valla pakiautomaatide võrgustiku, et ka maapiirkondade

Lauri Drubinši sõnul on Valga
valla elanik positiivne ja tulevikku vaatav inimene, kes on
valmis oma kodukoha hea käekäigu nimel arvamust avaldama
ning on valmis panustama teadmiste ja oskustega valla arengusse. Just sellised inimesed on
koondunud Reformierakonna
valimisnimekirja. „Oleme
pannud paika edasiviiva

elanikud saaksid vajalikud kaubad
ja teenused mugavalt kätte. Oluline on, et iga inimene saaks oma
elupaigas teha meelepärast tööd
ning olla aktiivne. Kodulähedase
töö ja ettevõtluse soodustamiseks rajatakse valla olulisematesse keskustesse kaugtöökontorid ning Valga linna ettevõtlusinkubaator, samuti on kavas võimaldada alustavatele ettevõtetele
soodsatel tingimustel äripindu.

ja spordirajatised. Suurematest
objektidest on renoveerimise ootel
Valga Avatud Noortekeskus, Valga
Muusikakool. Samuti on juba lähiajal
ees keskstaadionile uue spordihoone ehitamine ning lõpusirgele
on jõudnud Valga põhikooli ujula
laienduse projekteerimine. „Need
on meie valla inimestele võtmetähtsusega teemad, millega peame
esimeses järjekorras edasi liikuma,“
rõhutas Drubinš.

taas tõusuteel ning loodetavasti
õige pea meistriliigas. „Vald peab
kindlasti neile õla alla panema,» on
veendunud suur spordihuviline
Drubinš. Tema enda südameasjaks
on motosport, millel on Valgas pikk
ajalugu ning juba käib töö endise
hiilguse taastamise nimel.
„Tahame viia Jaanikese motokeskuse taas maailmakaardile ja tuua
siia erinevate spordialade MMvõistluseid,» rääkis Drubinš.

„Kui muudame töö ja elukorralduse
mugavaks, on nii noortel kui vanematel alati põhjust tulla tagasi
oma kodukanti. Tööpaikade loomise kõrval paneme rõhku ka
elamispindade kaasajastamisele,
korrastades hooneid ning rahastades erinevaid eluasemeprogramme,“ rääkis Drubinš.

Avalik ruum meeldivaks

Kuna sport ja kultuur käivad käsikäes, siis tuleb mõelda ka kõrgtasemel kultuurinautlejatele. „Eesti
Vabariigi algusaastatel oli meil
kutseline teater Säde ja aastaid on
mõtteid mõlgutatud uue teatri
loomisele. Olen seda meelt, et teater on suund, mida Valga peaks
arendama, kasvõi harrastajate
tasemel,» usub Drubinš, samuti
peaks vallas olema korralik mitme
saaliga kino.

Üks prioriteetidest on elutähtsate teenuste järjepidevuse tagamine, sest
juba täna on meie vallas
puudus arstidest,
päästjatest, politseinikest ja õpetajatest. Mure
lahendamiseks on plaanis hakata nende erialade õppijatele stipendiume maksma, et tuua
ametitesse vajalikku
järelkasvu. „Samuti hakkame koolilõpetajaid koolilõpu toetusega premeerima,» lisas Drubinš.
Lauri Drubinš on veendunud, et
hea elukeskkond nõuab mitmeid
suuri investeeringuid. Korda
tuleb teha teed ja tänavad
n i n g k a a s aja s t a d a
haridusasutused

Teede ja tänavate olukord tuleb
Drubinši hinnangul üle vaadata
kogu vallas, alustades elanikele
tähtsamatest ja suurema koormusega teedest. „Sveitši juustust
rohkemate aukudega Tambre tee
tuleb esimeses järjekorras ette
võtta, samuti ootavad mitmed
kruusateed tolmuvaba katet.
Peame parandama ka jalakäijate,
kergliiklejate ja lapsevankritega
perede liikumisvõimalusi, « räägib
ise ühe lapse isana vajadusest
rajada kõnnitee näiteks Tartu ja
Metsa tänavale, mida kaudu liiguvad paljud inimesed kooli ja tööle.
Et valla avalik ruum püsiks korras, tuleb oluliselt parandada
jäätmemajandust, paigaldades
suurematesse keskustesse ja
asulatesse uued prügikonteinerid (sh rõivajäätmetele) ning
jätkates eterniidi ja suurjäätmete kogumisringidega. „Samuti
suurendame järelvalvet prügistajate tabamiseks ning toetame
nõu ja jõuga erinevaid heakorra
kampaaniaid,“ märkis Drubinš.

Tipptasemel sport ja kultuur
Nii suurel vallal peaks olema spordis oma esindustiim, mis ühendaks
elanikke. Valga kaotas korvpallimeeskonna näol oma esindusmeeskonna, aga õnneks on käsipall
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E-HÄÄLETUS
11. oktoober kell 9.00 kuni
16. oktoober kell 20.00
www.valimised.ee

EELHÄÄLETUS
keskuste jaoskondades 11.–14. oktoober
kõigis jaoskondades 15.–16. oktoober
kell 12.00–20.00

Et seda kõike saavutada,
on vaja poliitilist stabiilsust ning selle tagavad
tasakaalukad inimesed
volikogus ja juhtivatel
ametikohtadel. Meie kõigi
ühine eesmärk peab olema soov muuta Valga vald
paremaks ja paremini
hoitud elupaigaks.
„Me ei tohi ära unustada oma
juuri. Laulmine ja tants on meie
rahva alustalad, hoiame rahvakultuuri elus, see on meie põhiseaduslik kohustus,» räägib ka ise
rahvatantsuga tegelev Drubinš,
kes usub, et eesmärgi täitmiseks
on vaja motiveerida oma ala eksperte ja entusiaste vääriliste
palkadega.

VALIMISPÄEV 17. OKTOOBER
hääletamine kõigis
jaoskondades
kell 9.00–20.00
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Marek Mekk Kalmer Sarv:
ettevõtlikud noored hoiavad elu maal! Elu rikastamine maal
on oluline, et kasvaks
töötahtelised ja sügavate
juurtega inimesed
Töökohad

Tänaseks on töömaailm palju
muutunud ja noortele sobivaid
töökohti Meki arvates Valga vallas
just kamaluga pakkuda ei ole.
“Üks lahendustest, millega olen
pikalt tegelenud, on noorte
omaalgatuse ja ettevõtlikkuse
tõstmine. Neist viimane loob
hea pinnase selleks, et noor
ei pea pelgalt lootma, et
keegi talle tööd pakuks,
vaid tal endal on oma
teadmiste baasil võimalus luua iseendale töökoht ja olla ka teistele
tööandja,” räägib ta.

122 MAREK MEKK
Marek Meki põhilisteks südameasjadeks on läbi aja kujunenud
külade areng, noorte ja täiskasvanute koolitamine, noorte ettevõtlikkus ning noorsootöö laiemalt. “Kuidagi on juhtunud nii, et
olen nendes teemades saanud
minna süvitsi. End täiendades ja
endast parimat andes, saanud ka
parimaid tulemusi. Selle tõestuseks on mind pärjatud Eestis
parima noortevaldkonna koolitaja, aasta majandusõpetaja,
pikaajalise panuse eest noorsootöö valdkonda ning teiste tiitlitega. Samuti kuulun ja olen kuulunud mitmetesse katusorganisatsioonidesse nii maakonnas kui
üle-eestiliselt,” räägib Mekk.
Meki jaoks on oluline, et ta saaks
oma tegemistega kaasa aidata
piirkonna arengule ja noorte
tagasitulemisele siia kanti. “Olen
veendunud, et peame üha rohkem liikuma selles suunas, et nn
“tulekahjude kustutamise” kõrval keskenduksime rohkem ennetustööle. See, et meil noored
kolivad vallast mujale õppima ja
ajutiselt elama, on iseenesest
loomulik protsess, aga küsimus
tekib siis, kui neist suurem osa
ei tule enam oma kodukohta
tagasi. Selle ennetustööga olen
ka pikemat aega tegelenud,”
lisab Mekk.
Siinkohal toob Mekk välja ka mõtted, mis aitaks tema arvates tuua
noori kodukohta tagasi:

Mini- ja õpilasfirmade
tegevuse näol on Meki
sõnul loodud noorte ettevõtluseks
väga hea ja soodne pinnas. Eesti
mastaabis on Valga vald olnud
tema arvates väga aktiivne ja silmapaistev selles osas, millele on
suuresti kaasa aidanud Valgamaa
Arenguagentuuri noorte ettevõtluskonkurss “Nupp nokib”. “Leian,
et see tegevus peab kindlasti jätkuma ja laienema koolidesse ja
noortekeskustesse suuremal määral. Kuna olen õpilasfirmade maastikul juba eelmisest sajandist
tegutsenud, siis julgen öelda, et
programmi läbinud noored on ettevõtlikumad ja asutavad, võrreldes
eakaaslastega, tõenäolisemalt
ettevõtte, seda teadmist kinnitavad ka erinevad Euroopa uuringud,”
kinnitab Mekk. Meki viimane edulugu selles valdkonnas on õpilasfirma Meemeeste julge samm
asutada juba 11. klassi õpilastena
osaühing. Väike puudujääk aga, mis
tahaks Marek Meki sõnul suuremat
tähelepanu ja tuge vallas, on see,
et kui õpilasfirma lõpetab oma
tegutsemise, siis otsest tuge, et
minna pärisettevõtteks, ei pakuta.
Sellele probleemile saaks parim
lahendus tema sõnul olla just alustavatele ettevõtetele inkubatsioonikeskus.

Sobiv huvitegevus
Meki sõnul on üheks teguriks, mis
noorte ettevõtlikkust tõstab, huvitegevus. “Mida varem leiab noor
üles oma tõelise kire, seda kindlamini võib väita, et varem või hiljem

saab sellest tema elukutse või
ettevõtlusvorm. Mida suurem on
noortele huvitegevuste valik, seda
kindlam võib olla selles, et nende
valikute hulgast nad leiavad just
selle õige. Seega leian, et huvitegevuste valik nn traditsiooniliste
asjade/tegevuste kõrval võiks olla
veelgi laiem, ja see viimane ei kehti
ainul noorte kohta, vaid aitab ka
edasi täiskasvanuid,” räägib ta.

Noorte kogukondlik
(sh ülevallaline ja
maakondlik) kaasatus
Meki arvates on juba ammu teada
tõde, et kodukohaga siduvaks
lahenduseks on see, kui noori kaasatakse rohkem kogukonna igapäevastesse tegevustesse ja otsustusprotsessidesse. See töötab tema
sõnul eelkõige just sellisel moel, et
kui noor saab kaasa rääkida teda ja
tema kogukonda puudutavates
teemades ja seeläbi mõistab, et
temast sõltub samuti kogukonnas
midagi. Kui noor on kaasatud, siis on
ta Meki hinnangul valmis panustama ka pikaajalisemalt piirkonnas
ning seostab end selle arengutega.

Eluase kodukohas
Neljandaks aitab Meki sõnul kindlasti kaasa see, kui omavalitsusel on
pakkuda noortele peale õpinguid
soodsamatel tingimustel eluaset,
sest noor oma elutee alguses ilmselt ei soovi end väga siduda laenukoormuste ja muude kohustustega.
Seega peaks Meki arvates omavalitsusel olema reservis mõned elamispinnad, mida saaks tagasisuunduvatele noortele pakkuda.
Peamine on aga Marek Meki sõnul
see, et võidakse teha mida iganes,
aga kui vallas tegeletakse võimumängudega, poriloopimise ja
mustamisega, siis loob see tema
hinnangul igale inimesele vallast
halva kuvandi ning pigem hoitakse
siit eemale. “Seega esimene
samm, mis me tegema peame, on
tuua tagasi stabiilne vallajuhtimine ja normaalne poliitkultuur,
sest meie inimressurss on siinkohal piiratud - peame üksteist
hoidma ja olema teineteise vastu
viisakad,” sõnab Mekk.

Katre Kikkas
Tahan, et Valga vald oleks suurepärane koht, kus sündida,
kasvada, õppida, töötada ja vananeda! Usun, et seda on võimalik
saavutada vaid meie kõigi omavahelises koostöös. Olen alati
olnud ellusuhtumisega - kus viga näed laita, seal tule ja aita.
Kandideerin Valga vallavolikokku, et anda oma panus kogu valla
jätkusuutlikusse arengusse.
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Kalmer Sarve sõnul pole tähtsust, millisest meie rahva ajaloolisest etapist
me räägime või mida meenutame – maarahval on kõiges toimuvas olnud
oluline roll. Aastasadade jooksul on tema arvates just maainimene olnud see,
kes läbi kõige suuremate raskuste saavutanud selle, mis meil praegu on.
“Üheks põhjuseks on olnud sisemine organiseeritus. Üheks sellise seotuse
vormiks on külaelu. Olgugi et meile vahel meeldib omaette toimetada, on
praeguses ühiskonnakorralduses oluline just koos tegutsemine. Selleks, et
igaüks paremini areneda saaks, tuleb ühiselt vaeva näha,” räägib Sarv.
Eesti arengus on Sarve sõnul tähtis roll nii linnadel kui ka maapiirkondadel.
Maaelu on tema hinnangul olulisel määral mõjutanud kogukonnad, kes ka
haldusreformi raames omasid otsustavat rolli ja kindlasti on nende mõju
kasvav. “Haldusreformi eesmärgiks oli luua tugevad omavalitsused, mis
suudaksid kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud
heal tasemel ning kättesaadavad avalikud teenused. Haldusreformi eesmärgiks oli moodustada võimekamad omavalitsused, mis suudavad praeguses majanduslikus keskkonnas end ise majandada, piirkonna arengut
terviklikult planeerida, kvaliteetsemalt avalikke teenuseid pakkuda ning
seeläbi piirata ääremaastumist ning tasakaalustada Eesti regionaalset
arengut (Haldusreformi seletuskiri). See aga ei ole täielikult realiseerunud.
Maapiirkonna elu on jäänud kogukondade õlule,” selgitab Sarv.

Investeeringuid ka maale
Eesti elu on Kalmer Sarve sõnul väga erinevate tahkudega. Ühes nüüd juba
suures ühinenud vallas elab mitu väikest üksust ehk kogukonda. “Ma leian,
et viga oli ühendada linnad maapiirkondadega, sest linna- ja maapiirkonnas
on erinevad probleemid, mis vajavad lahendamist. Tavaliselt suunatakse
investeeringud linna, mitte maale. Suur üksus ei tea maaelu probleemidest,
küla tühjeneb, pole kellega ettevõtlust arendada,” on Sarv murelik.
Lugedes riigi eelarvestrateegia 2021 kuni 2025 ja stabiilsusprogrammi 2021,
näib see kõik Sarve sõnul „ilusana“, aga samas tekib tal küsimus, et kas
see kõik on ka teostatav. “Programmi eesmärk: „Tark ja kestlik põllumajandus, toidutootmine ja maaelu ning ohutu toit ja hoitud keskkond. /…./
Jätkatakse maapiirkonnas kohaliku elu edendamise, uute töökohtade
loomise ja ettevõtluskeskkonna loomise toetamist“. Kellega maapiirkonnas
teostada ettevõtlust, selles on küsimus? Inimkond on vananenud, maapiirkonnast on peaaegu kõik teenused kadunud. Maaelu on palju muutunud,
enamasti on töökohti vähenenud. Ka maal on ootus ja vajadus hästi tasustatud töökohtade järele, samuti ka lihttöö tegijate järele. Aga kust võtta
raha?,” küsib Sarv.
Mitmed fondid ja meetmed püüavad maaelu toetada, paljud kogukonnad
tegutsevad ja toimetavad, et külades elujõud kestaks. “Toetus küladesse
peaks suurenema, et kogukonda tuua uusi liikmeid ning kogukonnas veelgi
enam ühistööd teha. Mida tähendab hea maaelu? Hea maaelu tähendab
seda, et maal on võimalik teha hästi tasustatud tööd, seal on atraktiivne
elu- ja ettevõtluskeskkond ning aktiivsed ja ühtehoidvad kohalikud kogukonnad” arvab Sarv.

Tugevad kogukonnad
“See oli palju aastaid tagasi, kui laulsime: „Kuni su küla elab,
elad sina ka!” Kas oleme unustanud täna tuhanded
külad, tuhanded talud, mis on laiali Eestimaal!
Meie külad peavad üle kogu Eesti taas ellu
ärkama. Siis ja ainult siis me kestame.
Selles lihtsas lauses on sügav tõde. Me
oleme maarahvas, eluterve maaelu on
alati olnud meie riigi vundament. Maal
sirguvad enesekindlad, füüsiliselt ja
vaimselt tugevad, sügavate juurtega
teotahtelised ja töövõimelised inimesed,”
räägib Sarv.
Kalmer Sarv peab end optimistiks ja soovib ka ise
elada maal. “Loodan,
et elu muutub järjest
paremaks, kogukonnad tugevnevad,
külakoolid säilivad ja
elu jätkub,” ütleb ta
lootusrikkalt.
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Toomas Pai
Soovin koduvalla arengus ja oluliste otsuste
tegemises osaleda, et tagada meie valla areng
tervikuna ja ühtlaselt. Valdkondlikult on mul
huvi valla IT halduse korraldust ja protsesse
edasi kujundada. Alustada valla ja hallatavate
asutuste keskse IT-osakonna juurutamist, et
igale valla ja selle hallatava asutuse
töötajale oleks tagatud kaasaegsed
töövahendid, tugi, koolitused
ja kindlus, et turvanõuded on
täidetud, infosüsteemide haldus
ja edasiarendused tagatud. Hästi
toimiv IT on organisatsiooni
selgroog.
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Marina Krotova:
säilima peab kvaliteetne
keele- ja kultuuriõpe
Krotova. “Meie näeme oma õpilasi
kui meie mitmekultuurilises ühiskonnas hästi hakkama saavaid ja
edukaid inimesi. Inimesi, kelle
väärtusteks on siinse kultuuri ja
traditsioonide aktsepteerimine
ning oma kultuuri ja identiteedi
säilitamine,” lisab ta.

115 MARINA
KROTOVA
Valga Priimetsa Koolis on pikaajaline keelekümbluse õppe kogemus,
mis ulatub eelmisesse sajandisse.
1997/1998. õppeaastal avatud
esimesest eestikeelsest süvaõppe
klassis on saanud läbi aineõppe
eesti keelt järjepidevalt õpetada
ja omandada. Aastate jooksul on
Krotova sõnul saavutatud tase,
kus Priimetsa kooli õpilased tunnevad ennast hästi. “Nad mõistavad, et siin linnas on väga head
edasiõppimise võimalused ja siia
võib rajada oma kodu,” räägib

Integreerumine mitmekultuurilisse
ühiskonda on olnud Krotova sõnul
kooli järjepideva töö peaeesmärk
ja selle nimel on õpetajad andnud
suure panuse. “Meie eesmärk on
toetada projektipõhist tegevust,
mille kaudu saavad õpilased nii keelelist arengut, kui ka laiendavad silmaringi erinevates valdkondades,”
sõnab Krotova.
Meie koduriigi kultuuri ja väärtuste
tundmaõppimine annab Krotova
arvates mitmekultuurilise ruumi
arengu toetamisele hindamatu
lisaväärtuse. “Mida rohkem õpilased
teavad oma riigi lugu, seda enam
armastavad nad oma kodu ja kodulinna ning tahavad siia alati tagasi
tulla,” räägib Krotova.
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Soodustame kogukondade arengut
Jätkame kaasava eelarve rakendamist
Panustame valla energiajulgeoleku tõstmisse
Säilitame kodulähedase alg- ja põhihariduse
Jätkame tasuta hommikusöögi pakkumist haridusasutustes
Premeerime tublimaid lõpetajaid koolilõputoetusega
Tõstame laste ja noortega tegelevate spetsialistide palku
Toetame kogukondade kultuurisündmusi
Rajame piirkonnakeskustesse kaugtöökontorid
Soodustame valla ettevõtete tegevust
Korrastame ja parendame prügimajandust
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Enno Kase
soovib luua paremat elukeskkonda
Enno Kase peab end põliseks valgalaseks, kelle vanemad on Valga
vallast pärit, kuigi sündinud ja
esimesed üheksa eluaastat on
Kase veetnud Siberis. Järgmised
üheksa aastat elas ta Läti poolel
Valkas, koolis käis aga Valgas.

ENNO KASE TOETAB JA AITAB KAASA VALITUKS
SAADES JÄRGMISTE TEGEVUSTE ELLUVIIMISEL:

Poliitilist tegevust alustas Kase,
osaledes aktiivselt Eesti taasiseseisvumise protsessis. Ta on olnud
valitud kõigi Valga linnavolikogude
liikmeks, alates aastast 1989 ja ka
Valga vallavolikogu liikmeks aastal
2017. Enno Kase on enda sõnul
olnud kogu aeg ühe ja sama meeskonna liige. Erakonnaga liitus ta
esimest korda aastal 2013 ja valikuks osutus Reformierakond, sest
Kase määratleb end liberaalkonservatiivina. “Eelistan olla sirgjooneline ja aus poliitik,” lisab ta.

3. Kruusakattega tänavad Valga linnas, peateed suvilapiirkondades ja tihedalt asustatud alasid läbivad teed
saavad tolmuvaba katte.

Aastast 2015 on Kase olnud ka
Kaitseliidu tegevliige ja aastal 2016
on mees läbinud SOK (sõdurioskuse) kursused.
“Mul on suur kogemus omavalitsuse töö korraldamisel ja selge
nägemus sellest, kuhu peab Valga
vald arenema ja mida on selleks
vaja teha. Tulenevalt senisest tööst
on mulle südamelähedased taristu
arendamine ja parema elukeskkonna loomine,” räägib Kase.

1.

Teede ja tänavate katete uuendamine ja remont toimub
vastavalt kinnitatud vallateehoiukavale ja linna ning
valdade ühinemislepingus ettenähtud proportsioonile.

2. Tambre tänav saab uue teekatte.

4. Ehitame jalg- ja rattatee Soorust Tartu maanteeni,
kavandame ja asume ellu viima kooli juurde viivat jalgja rattateed Harglasse ning Kaagjärves Alamõisast
Mäemõisasse.
5. Valga linnas panustame rohkem jalg- ja rattateedesse ning
kõnniteedesse. Ehitame kõnniteed Tartu tänavale.
6. Korrastame kõik valla bussiootepaviljonid,
paigaldame vajalikesse kohtadesse
uued pingid ja prügikastid, vanad
korrastame. Korrastame viidad ja
infotahvlid.
7. Panustame rohkem haljastusele,
dekoratiivobjektidele ja valgustusele nii linnas kui maal.
8. Jätkame kolemajade
lammutamist, sealhulgas viiekordne
pooleliolev elumaja
Tähe tänavas.

114 ENNO KASE

Maarja Mägi
soovib noortele luua tugikeskkonna
Maarja Mägi on üheksa aastat
töötanud Valga Avatud Noortekeskuses ning selle aja jooksul
on ta enda sõnul juhtinud palju
muutusi ja arenguid noorsootöö
maastikul. Noortekeskusesse
tööle asudes õppis Mägi veel
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht- loovtegevuste õpetaja eriala teisel kursusel, mille ta töö kõrvalt edukalt ka lõpetas.
Noortega ja noorte heaks toimetamine on olnud Maarja Mägi
sõnul nii tema töö kui suurim
hobi. „Vaba aega olen panustanud, tegutsedes Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde organisatsioonides, kus minu eesmärgiks on
olnud kõigi vabatahtlike juhtide
koolitamine ning üldise noorsootööalase pädevuse tõstmine.
Minu jaoks on oluline, et noorsootöö oleks kvaliteetne ning
tegevused oleksid mõtestatud ja
eesmärgistatud,” lisab ta.
Peale ühinemist Valga vallaks liitusid ka kõigi piirkondade noortekeskused üheks asutuseks. Mägi
tööks ning eesmärgiks sai need
liita ning luua toimiv meeskond ja
koostöö. Tänaseks võib ta enda
sõnul julgelt öelda, et noorsootööle on olnud liitumine edukas ja

kasulik - ei ole vahet, kas noor
elab Taheva piirkonnas või Valga
linnas, võimalus saada hea haridus ja aktiivselt tegutseda on
tagatud kõigile. „Kohtudes noortega, kes elavad erinevates külades, olen mõistnud, et väga
paljudele on vallas toimuv äärmiselt oluline ja nad soovivad
olla juhtimisse kaasatud. Selleks on oluline luua valda
tugev noortevolikogu, kus
osaleksid noored kõigist
valla nurkadest,” arvab
Maarja.

113 MAARJA MÄGI

Mägi sõnul on oluline, et
vallavolikogu ja -valitsus
toetaks noori ning kuulaks ja kaasaks neid otsustesse.
Noortevolikogu ei saa tema arvates omada vaid sündmuse korraldamise funktsiooni, seal peab
toimuma sisukas diskussioon.
„Parimaks toimimiseks tuleb
arvestada noorte kooliaegu ning
transpordivõimalusi, näiteks
komisjon, kuhu on noorte esindaja kaasatud, peab toimuma
osalemist võimaldaval ajal,” räägib Mägi. Noortevolikogu loomisprotsessi alguses vajavad Maarja
sõnul noored selget juhendamist
ning toetust, et mõista seadusandlust ja volikogu toimemehhanisme. Kõige olulisem on, et

noorte ettepanekuid võetaks
kuulda ning nendega arvestataks.
Veel on Maarja sõnul oluline
tähele panna, et noortevolikogu
parimaks toimimiseks peab
meie praegune poliitmaastik
olema tasakaalukas ning koostööaldis. Parimaks eeskujuks
saab tema arvates olla volikogu,
kus toimub sisukas töö ning
kõigi häält võetakse kuulda.
„Tasakaalukus loob kogu valda
areneva ja positiivse õhkkonna,
mis tagab meile hea elukeskkonna ja toob elanikke ka kaugemalt siia.”

4

tel 5124 285 | www.reform.ee/valgavald

PAREMINI HOITUD VALGA VALD oktoober 2021

LAURI DRUBINŠ 112

MAARJA MÄGI 113

ENNO KASE 114

MARINA KROTOVA 115

KALMER SARV 116

MART VANAGS 117

KATRE KIKKAS 118

TOOMAS PAI 119

IVAR UNT 120

MARINA JERJOMINA 121

MAREK MEKK 122

KRISTEL ORULA 123

MEELIS KATTAI 124

EDA LEPIK 125

KALEV LAUL 126

AET ARULA-PIIR 127

KALEV LUTS 128

RISTO SEPP 129

HANS HEINJÄRV 130

JEGOR STEPANOV 131

RAIT KOMMER 132

RAINER KUUTMA 133

