
Valgast ja Valkast,  tulevikuplaanidest,  teineteisest ja 
omavahelisest koostööst 

räägivad Valga linnapea Kalev Härk ja  Valka linnapea Vents Armands Krauklis
Kas mäletate oma esimest kohtu-
mist? Milline oli esmamulje teine-
teisest? 
 
Vents Armands Krauklis (V.K.) – See 
oli üsna ammu aega tagasi. Kalev 
töötas tol hetkel Valga Maavalitsu-
ses projektijuhina. Minule jäi temast 
mulje kui mehest, kellele läheb väga 
korda see, mida ta teeb ja ta on väga 
huvitatud sellest, et Valgal ja piir-
konnal läheks hästi. Kui Kalev lin-
napeaks sai, siis olin ma Läti par-
lamendis, kuid siia naastes on meil 
olnud alati väga hea omavaheline lä-
bisaamine. Koostöö on hästi sujunud. 
 
Kalev Härk (K.H.) – Minu esmamul-
je Ventsist, et ta tegutseb südamega 
ja hoolib linna käekäigust. Tööa-
laselt oli esimene kontakt siis, kui 
kahe linna vahel oli piir. Mäletan 
Ventsi sellest ajast kui inimest, kes 
tegutses eesmärgipäraselt ja võttis 
ette erinevaid asju selleks, et kaks 
linna oleksid justkui üks. Ta saatis 
välja tugeva sõnumi, et Valga-Val-
ka peab olema üks ühine kooslus. 

Kuidas te üksteist iseloomustaksite? 
 
V.K. – Kalev on spordis kindlasti pa-
rem kui mina. Kalev on ka suur üllata-
ja - eelmisel aastal kuulsin teda klave-
rit mängimas, see oli väga erakordne. 
Kalev hoolib väga oma perest. Ta ei 
ole just päris tüüpiline eestlane, sest 
ta teeb kiireid otsuseid, mis on väga 
oluline selleks, et ühine koostöö edu-
kalt sujuks. Kalevi juures hindan enim 
seda, et ta on väga koostööaldis ja te-
maga on kerge koos asju ette võtta. 
 
K.H. (naerab) – Vents on pikem kui 
mina! Vents on kindla arvamusega ja 
sihikindel. Ma kadestan Ventsi kon-
taktvõrgustikkuja mul on hea meel 
näha, kuidas ta neid rahvusvahelisi 
kontakte Valka arengu jaoks ära kasu-
tab. Ma usun, et me oleme väga hea 
meeskond Valga-Valka arendamiseks. 

Meenub teile mõni ühi-
ne tore mälestus? 
 
V.K. – Käisime mõnda aega tagasi 
delegatsiooniga Ungaris. Terve reis 
oli väga naljakas, sest veetsime väga 
palju aega koos pisikeses bussis. Tegi-
me palju nalja ja naersime väga palju. 
 
K.H. – Ventsil on alati nägu nae-
rul, kui Lätil jäähokis hästi läheb. 
Viimane kord rõõmustasid nad vist 
võidu üle Šveitsiga. Mõned aastad 
tagasi tähistasime Euroopa Liiduga 

liitumise 10. aastapäeva. Seal tegi-
me linnarahval tuju heaks sellega, 
et mitmed imestasid, kuidas on või-
malik, et eestlasest ja lätlasest lin-
napead räägivad teineteise keeli. 
 
V.K. – Minus tekitavad ilusaid emot-
sioone erinevad ühised üritused, mida 
me korraldame. Näiteks ettevõtjatele 
suunatud spordipäev, mis on alati väga 
vahva. Samuti spordihallis peetud lau-
lu- ja tantsupidu, kus ma kusjuures nä-
gin esimest korda Kalevit rahvariietes. 

Mida kinkisite viimati teineteisele 
sünnipäevaks?  

K.H. – Tugev käepigistus ja 
head sõnad on alati parem kin-
gitus kui mõni asi või lilled. 
 
V.K. – Just! Oluline on, et me peame 
alati teineteise sünnipäevi meeles. Kui 
üldse, siis kingime midagi sümboolset. 

Millisena näete Valgat ja Valkat 
kümne aasta pärast? 
 
V. K. – Kindlasti paremana kui prae-
gu! See on juba praegu suurepärane 
koht elamiseks ja kümne aasta pä-
rast saab see vaid parem olla. Ma 
loodan, et siis elab siin ka rohkem 
noori inimesi ja meil on neile pak-
kuda rohkem atraktiivseid töökoh-
ti ja paremaid transpordiühendusi. 
Kindlasti mõistavad eestlased ja lät-
lased üksteise keeli siis ka paremini. 
 
K.H. – Nõustun Ventsiga. Lisaks loo-
dan näha veel, et meil on arenenud 
välja ühtne kesklinn, kus inimestel on 
hea olla ning neile meeldib seal käia 
ja aega veeta. Meil võiks olla ühine 
kino ja näiteks ka veekeskus või spaa. 

”VALGAS-VALKAS ON ARE-
NENUD VÄLJA ÜHTNE KESK-
LINN, KUS INIMESTEL ON HEA 
OLLA JA AEGA VEETA - VÕIKS 
OLLA ÜHINE KINO, VEEKES-
KUS VÕI SPAA.“ KALEV HÄRK

Millised võiksid olla edasised ühi-
sed plaanid pärast ühise keskvälja-
ku projekti teostumist?  

V.K. – Kalevi välja pakutud kino on 
üks olulisi järgmiseid samme, kuid 
see vajab erainvesteeringute kaasa-
mist. Ka tahaksime koos teha korda 
Pedeli jõe ja arendada edasi puh-
keala. Kindlasti peame otsima või-
malusi, kuidas kasutada paremini ära 
meie asukohta ja leidma selle miski, 
mille pärast inimesed siia tuleksid. 

 
K.H. – Just! Olen nõus meie asuko-
ha parema ära kasutamisega. Pea-
me leidma võimalusi, kuidas ole-
masolevat taristut - nii raudteed kui 
ka sõiduteid - paremini linna heaks 
tööle panna. Mõtleme kindlasti 
ühiselt toetuste taotlemisele selleks, et 
saaksime lisaks ühisele keskväljakule 
edasi arendada piirkonda tervikuna ja 
muuta selle veelgi atraktiivsemaks. 

Kuidas saaks veel Valga ja Valka 
vahel koostööd tõhustada?  

V.K. – Personaalsed ja individuaal-
sed kontaktid on kõige olulise-
mad. Mulle meeldiks näha elanike 
suhtlemas omavahel nii, et tekiks 
kogukonna tunne ja see areneks. 
 
K.H. – Samuti võiks soodustada 
piiriülest kogukonna arendamist. 
Miks mitte korraldada Eesti-Läti 
kodudes vastastikkuseid aiapidu-
sid kodukohvikute päeva jätkuna? 
 
V.K. – Võiks soodustada ka sõprus-
koolide ja sõprusklasside ühenduste 
tekkimist selleks, et lapsed saaksid 
omavahel suhelda ja kasvaks kogu-
konna tunnetus juba maast madalast. 
 
K.H. – Eelmisel aastal oli näha 
juba noorte omaalgatuslike ettevõt-
misi, soodustame seda ka sel aas-
tal ja toetame noorte ettevõtmisi. 

Mida teeksid teisiti kui oleksid oma 
kolleegi asemel?  

V.K. – Sellele on väga raske vasta-
ta, sest me töötame meeskonnana. 
Meil ei ole nii, et on Valga asjad ja 
Valka asjad. Me oleme justkui üks 
isik linnapeana. Alati on ruumi de-
tailide parandamiseks, kuid suu-
rest plaanist on meil ühine arusaam. 
 
K.H. – Loodame, et leitak

se lahendus, kuidas saab ka lä-
tipoolne Pedeliäärne korda. 

Milline piirkond või koht meel-
dib kolleegi linnas enim? 
 
V.K. – Raske on midagi konkreet-
set välja tuua, sest käin Valgas väga 
tihti. Käin Pedeli ääres jalutamas ja 
lastega parte söötmas. Samuti kü-
lastan tihti Valga restorane. Mulle 
meeldivad väga Metsis ja Lilli ning 
uus sushi-kohvik raudteejaamas. 
Käin ka spordihallis võistlustele kaa-
sa elamas. Muidugi kõige rohkem 
satun Valga linnavalitsusse tööasjus. 
 
K.H. – Mina satun samuti kõige 
rohkem just Valka linnavalitsusse. 
Valkas ja selle ümbruses meeldib 
mulle jalgrattaga sõitmas käia. Val-
kas on ka imehead kondiitritooted 
ja olen seal poes üsna tihe külaline. 

Millised on kõige suuremad erine-
vused lätlaste ja eestlaste vahel?
 
V.K. – Keelebarjäär. Läti ja eesti keel 
on erinevatest keelkondadest ja nii 
on raske ühist keelt leida. Mureks on 
veidi see, et vanemad inimesed rää-
givad omavahel vene keeles ja noo-
remad inimesed inglise keeles. Nii 
on raske ühiseid koosolekuid pidada. 
 
K.H. – Lätlased on minu arvates ak-
tiivsemad lauljad kui eestlased. Lätla-
sed oskavad olla ka paremad aiapida-
jad - mu naaber on lätlanna ja tal on 
alati väga kena ning hoolitsetud aed. 
 
V.K. – Tõsi, eestlased on aeglasemad 
kui lätlased, aga samas sujub meil 
koostöö Valga kolleegidega paremini 
ja kiiremini kui mõne Läti linnaga. 
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Tsäkko ja Sten Otsmaa 13. mail 2016

nr 3 (28) - juuni 2016

Hariduselu
Sel kevadel lõpetavad Valga Põhi-

kooli 96 ja Valga Priimetsa kooli 28 
õpilast ning Valga Gümnaasiumi 46 ja 
kaugõppegümnaasiumi 7 õpilast. Valga-
maa Kutseõppekeskuse lõpetavad 122 
õpilast. Valga Muusikakooli lõputun-
nistus anti 16 õpilasele.

Lõpuaktuste ajad Valga ja Valka 
koolides

Valga Põhikool
18. juunil kell 14 kooli spordisaalis 
(Kungla tn 16)
2. juunil kell 18 kooli laulu- ja tantsupi-
du "Laps ja tuul"
3. juunil 1.-8. klasside õppeaasta lõ-
puaktused
Valga Gümnaasium
18. juunil kell 11 Valga Kultuuri- ja Hu-
vialakeskuses (Kesk tn 1)
3. juunil kell 10 (10.-11. klasside) õppe-
aasta lõpuaktus
Valga Priimetsa kool
17. juunil kell 17 kooli saalis (J.Kuper-
janovi tn 99)
3. juunil kell 8.05 õppeaasta lõpuaktus
Valga Kaugõppegümnaasium
19. juunil kell 12 (9. ja 12. klassid) Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1)
Valga Muusikakool
14. mail kell 12 lõpetajate kontsert- ak-
tus muusikakooli saalis (Kesk tn 22)
3. juunil kell 17 õppeaasta lõpetamise 
kontsert-aktus "Karukellamäng" Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1)
Valgamaa Kutseõppekeskus
17. juunil kell 14 kooli aulas (Loode tn 3)

Ümberkaudsetes valdades
18. juuni kell 12 Ala Põhikool
17. juuni kell 14.30 Hargla kool
18. juuni kell 12 Hummuli Põhikool
22. juuni kell 14 Keeni Põhikool
18. juuni kell 11 Lüllemäe Põhikool
21. juunil kell 17 Tsirguliina  
Keskkool
18. juuni kell 16 Tõrva Gümnaasium 

Valka linna koolides (Lätis)
Valka Põhikool
10. juunil kell 18 kooli saalis
Valka Gümnaasium
11. juunil kell 12 (9.a klass) kooli saalis
11. juunil kell 15 (9.b klass) kooli saalis
17. juuni kell 20 (12.d klass) kooli saalis
18. juuni kell 18 (12.a ja 12.b klass) 
kooli aulas
Valka-Valga Kunstikool
4. juuni kell 12 Valka Kihelkon-

 

Lõpuaktused Valka kihelkonna 
koolides

klassi lõpuaktus
10. juunil kell 18 – Vijciemsi põhikooli 
9. klassi lõpuaktus

klassi lõpuaktus
11. juunil kell 19 - Ozoli põhikooli 9. 
klassi lõpuaktus
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Anu-Lii, Sa tuled Valka tööle otse 
Soomest. Miks just see töö, miks 
just Valga?

Selles töös nägin tõsist väljakut-
set, võimalust aidata abivajajaid. 
Hea kolleeg soovitas, et Valga 
on omapäraselt kaunis linn, 
siin on palju võimalusi tegutse-
miseks erinevates valdkondades. 
Valgas ühel arenguseminaril osa-
ledes märkasin, et siin on palju 
tegusaid inimesi, kellega koos 
saab panustada piirkonna aren-
gusse, kellega koos mõeldes 
ja tegutsedes tekib sünergia.

Töötad üle mitme aasta jälle sot-
siaalvaldkonnas. Mida see Sinu 
jaoks tähendab?

Tundub, et olen sotsiaaltöötajaks 
sündinud, mitte ainult õppinud ja 
praktiseerinud. Mulle meeldib la-
hendada näiliselt lahendamatuid 
olukordi. Praegu otsin koostööpart-
nereid, kes pühendumusega oma 
tööd teevad ja kellega koos saaksi-
me luua ühise eesmärgi nimel tegut-
seva abivajajaid toetava võrgustiku. 
Minu jaoks tähendab see suurt hulka 
tööd: suuremate ja väiksemate ees-
märkide seadmist ning saavutamist. 

Kuidas Sa ennast iseloomustad, 
milline inimene Sa oled?

Õpihimuline, orienteeritud kiiretele po-
sitiivsetele lahendustele, kohati range, 
järjekindel, sõbralik, avatud suhtleja.

Kuidas sisustad oma vaba aega?

Meelsasti reisin ja õpin tundma eri-
nevaid kultuure. Loen raamatuid, 
käin teatris, kinos ja kontsertidel. 
Armastan koos abikaasaga tantsida.

Mis on Sinu jaoks elus oluline?

Perekond, turvaline ümbrus, et 
mind ümbritsevad teotahtelised, 
positiivsetele lahendustele orien-
teeritud inimesed. Jõuda seatud 
eesmärkideni ja olla tunnustatud.

Oled nüüdseks mõned nädalad Val-
gas elanud. Kuidas Sulle Valga elu-
kohana tundub?

Minu tutvumine Valgaga on tekitanud 
palju positiivseid emotsioone. Valgas 
on palju mõnusam elada kui Van-
taal ja teha on oluliselt rohkem tööd 
kui Helsingis. Valga on elamiseks 
ja töötamiseks väga hea koht, sest siin 
elavad positiivsed ja abivalmid inime-
sed, kes hoolivad oma kodulinnast.

Sel korral ei räägita, millal keegi 
ühinemisläbirääkimisi pidas, kuhu 
piirid tõmmata või milliseid või-
muvõitlusi on peetud. Võtame roo-
sad prillid eest ning vaatame ak-
nast välja, vaatame laiemat pilti. 

„Me oleme Tallinnast, me maksame“  

Eesti kontekstis on riigijuhid haldus-
reformi eesmärgiks seadnud selliste 
omavalitsuste moodustumise, mis 
suudavad pakkuda inimestele pare-
maid avalikke teenuseid, tagada piir-
kondade konkurentsivõime kasvu 
ning täita iseseisvalt neile seadusega 
pandud ülesandeid. Haldusreformi 
seaduse eelnõu järgi on selle eesmärgi 
saavutamiseks soovituslik vähemalt 
11 000 elanikuga kohaliku omavalit-
suse üksuse moodustamine. Valgas 
elab üle 13 000 elaniku. Milleks siis 
üldse ühinemisläbirääkimisi pidada? 
Haldusreform annab võimalusi ja loob 
uue raamistiku, kuid tegeliku sisu oma 
otsuste ja valikutega annavad just ko-
halikud elanikud ja juhid. Tuleb ühiselt 
otsustada, kuidas suurema piirkonna 
arenguvajadusi ja võimalusi arvesta-
des leppida kokku teenustes ja või-
malustes, mida elanikele pakutakse. 

„Me pole need, kes olime eile“  

Oleme jõudnud olukorda, kus ressurs-
se jääb kõigil vähemaks. Mitte ainult 
raha, vaid ka inimesi – kodanikke ja 
tööjõudu. Kõigil kohalikel omavalit-
sustel on samad ülesanded, mida on 
järjest  juurde tulnud ning neid pole 
raske täita mitte ainult väikestel, vaid 
ka suurtel kohalikel omavalitsustel. 
Aastatega on Valga linnas palju tehtud: 
koolivõrk on korrastatud, riigigüm-
naasium on loodud, veemajanduse 
projekt on ellu viidud, tänavavalgus-
tus on rekonstrueeritud; töös on nii 
kesklinna kui ka teede ja tänavate re-
konstrueerimise projektid. Sellest kõi-
gest lähtuvalt on aeg muutusteks küps. 

„Meil lobisemise eest palka ei 
maksta“ 

Selleks, et oma ülesannetega edukalt 
toime tulla ning pakkuda elanikele 
parimaid võimalikke avalikke tee-
nuseid, vajab tugev keskus tugevat 
tagamaad. Tihti inimesed elavad maa-
piirkonnas, kuid käivad tööl ja kasu-
tavad avalikke teenuseid just linnas; 
nende tulumaksuosa laekub maapiir-
konda ja seega ei panusta nad linna 
avalike teenuste rahastamisse. Samuti 
toimub omavalitsuste vaheline arvel-
damine näiteks haridusvaldkonnas.  
Ühinemise eesmärgiks ei ole mit-
te rahaline kokkuhoid, vaid kõigi 
ressursside tõhusam ja efektiivsem 
kasutamine. See annab kohaliku 
omavalitsuse töötajatele võimaluse 
spetsialiseerumiseks ning seeläbi suu-
reneb ametnike asjatundlikkus. Väik-
sema elanike arvuga omavalitsustes 
peab üks töötaja suutma täita mitme 
valdkonna tööülesandeid. Edaspidi on 
võimalik tagada asjatundlik (kliendi)
teenindus ja teenuste osutamine ning 
luua ametikohti, mille täitmiseks 
väiksemates omavalitsuses poleks 
piisavalt tööd – näiteks hankespet-
sialist või külaliikumise spetsialist. 
Ühiselt kasvaks kohalikus oma-
valitsuses ka investeerimisvõime-
kus. Suurem rahvaarv (ja loomu-
likult ka pindala) annaks meile 
tuge ja jõudu konkureerida nii 
Eesti- kui Euroopa Liidu siseselt.

„Kuni su küla veel elab, elad sina ka“  

Vajame kindlustunnet, et siin, Ees-
ti lõunapiiril jääb elu püsima, siin 
on kõigil hea elada ja töötada ning 
siia on atraktiivne investeerida. Juba 
täna lahendab kogukond omakeskis 
erinevaid küsimusi ning ühinemise 
protsess ei tohi kohalikku algatust 
pärssida. Just seetõttu on pärast ühi-
nemist võimalik koordineerida kü-
laliikumisi ning osutada neile tuge 
kohaliku omavalitsuse poolt, abista-
da neid näiteks projektitaotluste te-
gemisel, inimeste kaasamisel ja just 
nii saame luua tegusaid kogukondi.

Ühinemisläbirääkimiste materja-
lid on kättesaadavad Valga linna 
veebilehel www.valga.ee. Kõigi 
mõtted ja ettepanekud on oodatud!
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„Kohe näha, et vanad sõbrad“ 
Katre Kikkas 

ühinemise koordinaator

Linnavalitsuse ridadesse on taas lisandunud kaks aktiivset töötajat. Aprillis sai 
Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus uue ettevõtliku juhi Anu-Lii Jürmani (55). 
Mai algul nimetas linnapea maanõunikuna ametisse Mario Pinka (24). 

Mario, Sina oled põline valgala-
ne. Mis hoiab Sind Valgas kinni?

Olen Valgas elanud terve oma elu, 
meeldib siinne rahulikkus, va-
hemaad on lühikesed ja kõik on 
niiöelda käe-jala juures. Ma pole 
vist „suurlinna“ inimene. Aga 
iial ära ütle iial, eks aeg näitab.

Oled omandanud Eesti Maaülikoo-
lis maakorralduse bakalaureusek-
raadi. Miks Sind paelus just see 
eriala? 

Otsustasin maakorralduse kasuks, 
sest mulle meeldib maal ja loodu-
ses aega veeta. Minu perekonnal 
on mõni hektar metsa, mida mul tu-
leb aidata hooldada. Maakorraldu-
se eriala on seotud kõige sellega: 
mets, maa ja looduses liikumine. 

Kuidas Sa ennast iseloomustad, 
milline inimene Sa oled?

Olen avatud inimene, hea suhtleja, 
osavõtlik, võib-olla natuke kärsitu.

Kuidas sisustad oma vaba aega? 

Kunagi tegelesin aktiivselt kerge-

jõustikuga, kuid ülikoolis jäi see ta-
haplaanile. Nüüd mängin aeg-ajalt 
palli ja bowling’ut. Käin erinevatel 
spordiüritustel ja võtan neist vahel 
ka ise osa. Kui võistlusi pole, siis vee-
dan sõpradega koos aega või käin kalal.

Mis on Sinu jaoks elus oluline?

Väga tähtis osa on haridusel. Prae-
gu on mul bakalaureusekraad, aga 
tulevikus tahan kindlasti end 
täiendada. Kõigil mu ettevõtmistel 
on oluline pere ja sõprade toetus, 

nemad suunavad mind ja 
annavad nõu. Endast loodan 
jälje jätta ka Valga linna, andes 
panuse linnamajandusameti töös.

Milline oli Sinu viimane positiivne 
emotsioon seoses Valgaga?

Väga lõbus üritus oli 23. april-
lil toimunud Jüriöö jooks. Vajalik 
oli kindlasti Liivimaa töömess. 
Uusi positiivseid emotsioone 
ootan Valga-Valka fesi-
tivalilt juunikuu alguses. 

Valga Linnavolikogu 1. märtsi istun-
gil kinnitati 2016. aasta teekatete ja 
kõnniteede remondieelarve. Varase-
malt on riigilt toetust saanud kaks 
projekti - raudteejaama ümbruse 
korrastamine ning jalg- ja jalgrat-
ta tee ehitus Toogipalu kalmistuni. 
Raudteejaama juures parandatakse 
parkimisvõimalusi ja uuendatakse 

juurdepääsuteid, paigaldatakse jal-
grattahoidjad ning bussipeatusesse 
varikatus. Tööde maksumuseks on 
383,3 tuhat eurot, millest 15% (57,5 
tuhat eurot) kaetakse linna eelarvest 
ning 85% Euroopa Liidu ühtekuulu-
vusfondist. Tööd lõpetatakse augustis.
Võru ja Lõuna tänava ristmikust kuni 
Toogipalu kalmistu peasissepääsuni 
ehitatakse jalg- ja jalgrattatee. Tööde 
maksumuseks on 273 tuhat eurot, 
millest 20% (54,6 tuhat eurot) kae-

takse linna eelarvest ning 80% eral-
datakse kergliiklusteede toetuss-
keemist. Algselt planeeritud teed on 
võimalik tänu edukale hankele piken-
dada 700m võrra ning tee rajatakse 
kuni linnaliini busside lõpp-peatuse-
ni, kuhu rajatakse ka uued pingid. 
Lisaks paigaldatakse uued pingid ka 
puhkekohtadesse ning jalg- ja jalgratta-
tee valgustatakse. Töödega alustatakse 
juunis ning lõpetatakse septembris.
Üks suuremaid uuendamise objekte on 
Alfred Neulandi tänav ja selle ühen-

dustee Pärna puiesteega. Pindamistööd 
on planeeritud Viadukti, Rükkeli, 
Kesk, Roosi, Õhtu, Tolli ja Muru 
tänavatel. Üksikuid remonti vajavaid 
kohti parandatakse jooksvalt, kruus-
kattega tänavaid hööveldatakse ning 
suure liiklusega tänavatel on plaanis 
tolmutõrje. Uus asfaltkate pannakse 
maha ühel kvartalisisesel teel - Pui-
estee tänav 3 ja Aia tänav 14 eest ke-
skraamatukoguni ning võimalusel al-
ustatakse teeremondiga Valli tänaval. 
Aukude parandamisega alustati mais. 

Sel aastal on plaanis teha korda Kun-
gla tänaval paarisnumbritega hoonete 
poolel kõnnitee alates jalgpallistaa-
dionist kuni Pika tänavani. Samuti 
on plaanis ehitada uus lõik Petseri 
tänaval katoliku kirikust Pika täna-
vani. Uue katte saab ka Mesipuu 
tänava kõnnitee paarisnumbritega 
hoonete poolel ning piisavate vahen-
dite olemasolul on kavas korrastada 
väiksemad lõigud Vabaduse täna-
val staadionile sissesõidu piirkon-
nas ja Rahu tänaval hotelli lähistel.

Enno Kase
aselinnapea

Suve jooksul korrastatakse ja ehitatakse uusi teid
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… suhu jääb vapustav supi ja sõja maik.
Küllap on aktiivset tegutsemist ee-

mõnigi kord kimpus olnud küsimu-
sega, et kus küll korraldada sün-
nipäevapidu või asutuse nädalalõ-
puüritus. Ka laagrikorraldajatele 
on probleemiks laagri asukoha ja 
huvitava tegevuse väljamõtlemine.

Vastuse neile küsimustele annab  Val-
ga Militaarteemapargi koduleht www.
isamaalinemuuseum.ee. Väga popu-
laarne on laste sünnipäevapakett, mis 
sisaldab 50 m trossisõitu, ronimissei-
nal turnimist 4 m kõrgusele ja tagasi. 
Kindlat kätt ja silma täpsust saab proo-
vida laskesimulaatoril. Arvutiprog-
ramm näitab kohe ekraanil tulemuse 
nullist kümneni ehk kas võib laskja 
saata jänese- või karujahti. Sünnipäe-
vapaketi kirsiks tordil on aga lahingud 
laserrelvadega. Mängijad jaotuvad 
kahte leeri, kätte antakse laserrelvad 
ja ümber pea kinnitatakse andurpael. 
Tegemist on nn rääkivate relvadega, 

mis annavad omanikule märku, kui 
see on „haavata“ või „surma saanud“. 
Laserlahinguid on võimalik korral-
dada mitme erineva stsenaariumi 
järgi. Enim soovitud on strateegili-
se kõrgendiku enda käes hoidmine. 
Eriti vahvad on laserlahingud olnud 
teemapargile kuuluvas endises II maa-
ilmasõja lahingukohas Väikese Ema-
jõe ääres. Mängijad saavad pähe kiivri 
või pilotka ning näole maskeeriva 
maalingu. Ründajatele tehakse suit-
sukatet. Soovi korral saab mängi-
jad ja/või sünnipäevalised sõidu-
tada lahingukohta maailma ühel 
suurimal sõjaväeveoautol KRAZ. 
Lahingute lõppedes on võimalik tel-
lida sõdurisuppi. Siinsamas punkrite 
ja kaevikute lähistel lastakse vibu ja 
nooltega „hunti“, tehakse kaasa tut-
vumiskäik lahingalale ning korral-
datakse lustakas orienteerumismäng.
Täiskasvanute tähtpäevaürituse 
alustuseks pakume külaliste ter-
vituseks helikopteri show’d koos 
vahuveini ja viinamarjadega. Heli-

kopter käivitatakse ja reisijad näe-
vad Valga vaadet õhust marsruudil 
Pikk tn - Jaani kirik ja Pedeli teiselt 
poolt tagasi. Meestele pakume met-
savenna punkri rituaali. Millest see 
koosneb, jäägu siinjuures üllatuseks.
Koosviibimisteks on pakkuda ka-
minaruum 20-le või veidi suurem 
peoruum 40-le pidulisele. Olemas on 
väike köök esmavajalike seadmete-
ga. Pidulistel on võimalik saunas leili 
võtta ja sulpsata militaarsesse mulli-
vanni. Erksamaid ootab vene piljard.

Igale huvilisele pannakse kokku 
temale sobiv programm. Laagri-
te puhul lisanduvad vastavalt laagri 
suunitlusele muuseumitunnid ja töö-
toad, ekskursioon Valga militaarsete 
vaatamisväärsuste juurde, sõit Paju 
lahinguväljale ning Barclay de Tolli 
mausoleumi. Laagrid peaksid ajaka-
va kokku pannes arvestama kolme  
päevaga: saabumine esimese päeva 
lõunaks ja laagri lõpetamine kolman-
da päeva pärastlõunal. Küsi julgesti 
infot telefonil 767 1127 või 5647 31 
60 või tule kohale Pikk tn 16a Valgas.

Meie vabatahtlike klubi liige Danvar 
Lendre kirjutas militaarteemapargi 
juubeli puhul vinge tervitusluule-
tuse. Selle üks salm ütleb järgmist: 
Kostja  paneb laserrelvad paukuma
nii, et Toomase koer hakkab haukuma !
Vahet pole, milline on kaotaja laik-
suhu jääb vapustav supi ja sõja maik!

Autor: Esta Mets, SA VIKP
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Jalgrattavõistlussarja „Valka Nelik-
võistlus 2016” teine etapp toimub 
Valka-Valga sünnipäeva tähistami-
sel 11. juunil 2016. Võistluse algus 
on kell 10.30 Valka kultuurimaja 
juures aadressil E. Darzina tänav, 
8. Registreerimine ja numbri väl-
jastamine kell 9.00 kuni 10.15.
Sellel aastal kulgeb rada Valkas 
Nauksenisse ja tagasi, kokku 87 kilo-
meetrit. Lisaks on võimalik võistelda 
ka 60 kilomeetrisel rajal. Noortele 
vanuses 10-15 ja tervisesportastele 

mõeldud 30 kilomeetrine rada Val-
kast Ergemeni. Lastele vanuses 3-9 
on võistlus Lugazi väljaku ümber.

Kuni seitsmeaastastele on võistlus 
tasuta. 7-19aastastele ja pensionäri-
dele kuni 1. juunini 30 senti, pärast 
50 senti. Täiskasvanutele osalustasu 
kuni 1. juunini 5 eurot ning hiljem ja 
kohapeal 7 eurot. Täpsem info, eelre-
gistreerimine ja võistlusjuhend (vars-
ti ka inglise keeles): www.valka.lv

Algas registreerumine „Võimatule jooksule”
12. novembril 2016. aastal toimub 
Valkas ja Valgas seninägematu üri-
tus Valka-Valga ajaloos – 99 km 
pikkune jooks Läti Ajutise Rahvus-
nõukogu asutamise (1917. aastal 
Valkas) auks. Võistluse eesmärk on 
arendada pikkade distantside jooks-
mise traditsiooni Valka kihelkonnas 
ja Valga maakonnas, samuti kutsu-
da lätlasi ja eestlasi jooksma Läti 
vabariigi sajanda sünnipäeva auks. 

Võimalik on valida ka lühemaid va-
hemaid, sealhulgas 990 meetri pik-
kune, et igaüks sellest ajaloolisest 
üritusest osa võiks saada. 99 või 49,5 
km jooksul osaleja peab võistluspäe-
vaks olema vähemalt 18aastane. 24,75 

km võivad läbida ka 16aastased. 9,9 
km võivad joosta lapsed alates 12. 
eluaastast, kui vanemad on andnud 
selleks oma kirjaliku nõusoleku. 
990 meetrine võistlusmaa on mõel-
dud kõigile soovijatele, ka kepikõn-
dijatele. Siin vanusepiirangut ei ole, 
aega ei mõõdeta, pole ka osalustasu. 

„Võimatu jooksu” start on Valga rae-

99 km jooksjad peavad 24,75 kilomeet-
rise tähistatud ringi läbima neli korda.
15. veebruarist on avatud 
elektrooniline registreerimi-
ne „Võimatule jooksule” aad-
ressil: http://www.valka.lv Eelregist-
reerunuile on väiksem osavõtutasu!

Valka õllefestival ei propageeri alko-
holi tarbimist, vaid alustab 8. juulil 
õllefestivaliga, et tõsta alkoholi tarbi-
mise kultuuri Valgas ja Valkas. Siinsel 
vabaõhulaval leiab aset õllefestival, 
millest võtab osa üle kümne Läti õlle-
tootja nii uute kui juba teatud ja tuntud 
headuses kvaliteetsete õllesortidega. 
Kultuurse õllefestvali juurde kuu-

lub traditsiooniliselt kapsas, vors-
tikesed ja muud suupisted. Kui on 
korralikult söödud ja joodud, on 
aeg jalga sirutada – sellele aitavad 

-
sikud, kes üritusel üles astuvad.
Ootame kõiki kultuurselt õlut tarbi-
vaid huvilisi 8. juulil alates kella 18 
Valka vabaõhulavale õllefestivalile! 

Südasuvi toob Valkasse esimese õllefestivali

Valgale on 2016. aasta oluliste täht-
päevade aasta. Linna esmamaini-
misest möödub 730 aastat ja Valga 
Jaani kiriku valmimisest 200 aastat. 
Kirik pühitseti 3. septembril 1816.

Valga kirikud kutsuvad nelja kiriku 
suvemuusika festivali raames: 

• 2. juulil kell 17 Valga Apostliku 
Õigeusu Issidori kirikus festivali 
avakontsert „Sul laulame”. Esineb 

vokaalansambel ORTHODOX SING-
ERS. Dirigent ja kunstiline juht Valeri 

Petrov 
• 8. juulil kell 18 Valkas Lugaži kirikus 
esinevad Andrei Bogatš (tenor), Madis 
Kari (klarnet), Piia Paemurru (klaver)

• 9. juulil kell 13 Valga Jaani kirikus 

esinevad kodukohvikute päeval Arete 
Teemets (sopran), Neeme Ots (trom-

pet), Tiia Tenno (orel)
• 15. juulil kell 18 Valga Jaani kirikus 

esinevad Verena Ste+en (/ööt, Šveits), 
Olivier Eisenmann (orel, Šveits)

• 16. juulil kell 17 Valga Jaani kirikus 
esineb Olivier Eisenmann (orel, Šveits

• 17. juulil kell 21 Valga Jaani kiri-
kus C JAM ja Kristjan Kannukene 

„Põlemine”. Pühendusega Eesti rocki 
suurkuju Gunnar Grapsi 65. Sünniaa-

stapäevale 
• 23. juuli kell 17 Valga Rooma-Ka-
toliku Pühavaimu kirikus esinevad 
Andreas Lend (tšello), Allan Jakobi 

(akordion)
Piletiinfo: www.valga.ee
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Militaarteemapargi edasisteks arendustöödeks esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse-
le aprilli lõpus taotlus meetmesse "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus". Projek-
ti eesmärgiks on välja arendada ja turundada militaarteemaparki. Projekti raames rekonstrueeritakse 
teemapargi hooned ja õueala ning arendatakse välja külastajasõbralik ja teemakohane ekspositsioon. Pro-
jekti kogumaksumus on 1,45 miljonit eurot, millest toetus moodustab 1 miljon eurot. Projekti rahastatak-
se Euroopa Regionaalarengu Fondist ning otsus taotluse kohta peaks tehtama hiljemalt septembris 2016. 

serebro

10. juuni õhtul ootavad külalisi Val-
ga kirikud sarnaselt teistele Euroopa 
pühakodadele. Legend räägib, et küm-
mekond aastat tagasi unustanud kiriku-
teener ühe Viini kiriku uksed õhtul valla 
ja jalutanud koju. Kui see talle meenus 
ja mees tõttas tagasi uksi lukustama, 
leidis ta oma imestuseks hilisõhtul 
kirikust hulga inimesi, kes olid jalu-
tuskäigul sisse astunud, et uudistada või 
lihtsalt pisut istuda ja puhata. Nii hak-
kaski küpsema mõte avada kord aastas 
ühel kevadisel õhtul kirikute uksed, et 
sundimatus õhustikus võiksid kirikusse 
siseneda ka need inimesed, kes seda 
mingil põhjusel tavaliselt ei söanda. 

Eestisse jõudis Kirikute Öö 2012. 
aastal Tartu frantsiskaani õd-
ede kloostri eestvedamisel.
Kirikute Ööl on võimalik heita pilk 
koguduste igapäevaellu, avastada 
kirikutes peituvaid kunstiaardeid, 
nautida muusikat, saada vastuseid 
küsimustele. Tegevust leidub nii suur-
tele kui väikestele, vaiksetest mõtisk-
lustest tornitippude vallutamiseni.

Kirikute ööl ootavad huvilisi avastusr-
etkele 10 Valga kogudust ja Valka kirk 
-  avatud on Valga Jaani kirik, Elu Sõna 
kogudus, Valga Apostliku Õigeusu Is-
sidori kirik, Valka Lugaži kirik, Val-
ga Rooma-Katoliku Pühavaimu kirik, 
Valga Vladimiri Jumalaema kirik, Val-
ga Nelipühi kogudus, Valga advent-
kogudus, Valga Betaania Baptistide 
kogudus, Valga baptistikogudus "Loo-
tus" ja Valga Peeteli baptistikogudus.

Valga Jaani kirik 200 - 1816 - 2016

Kirikute Öö Kirikud kutsuvad külla



Kolmapäeval, 8. juunil 

VALGAS
kell 12 Laste tänavajalgpalli turniir 
Pedeli äärsel kunstmuruväljakul. (15)
kell 14 Hella Wuolijoki 130. sünniaastapäe-
vale pühendatud seminar ja näituse avami-
ne muuseumis. (8) 
kell 19 Salongiõhtu Tiina Loomemajas. 
Külas on Florida muusik Robert Johnson 
ja Valga Laste Tsirkusestuudio Reveranss 
(akrobaatika, illusionistid) (4) 

Neljapäeval, 9. juunil 

VALGAS
kell 11 Kaitseväe, Kaitseliidu ja NATO 
liitlasüksuste avalik tutvustus Kesk tänaval. 
(17)
kell 18 Valga-Valka loomeinimeste koh-
tumine ning näituse avamine kultuuri- ja 
huvialakeskuses. (2)
kell 18-21 Valga linna lahtised meistrivõist-
lused pargivolles (I etapp). (14)

Reedel, 10. juunil  

VALGAS 
kell 7-12 Hommikukohv linnajuhtidega  
raekoja ees. (1) 
kell 11 Valga ja Valka linna lasteaedade 
laste pidupäevarongkäik (algus Valga Jaani 
kiriku juurest). (10) 
kell 19 Pidupäeva kontsert ja aukodaniku 
tiitli üleandmine Valga Jaani kirikus (3) 
kell 19-24 Kirikute Öö Valga ja Valka kiri-
kud on avatud kõigile huvilistele. 
kell 23 Ansambel Mama Voorimehe  
pubis. Pilet 5€. (7) 
kell 23 Festivali ametlik afterparty ööklubis 
Feel Good, Indrek Ventmann uue singli  
"Fantaasia" esmaesitlus. Pilet 5€. (13)

VALKAS 
kell 10.30 Läti Nukuteatri etendus  
„Maks ja Moorits” Valka kultuurimajas 
(läti keeles). (28)
kell 12-20 kunstnik Vladlena autori-
nukkude kollektsiooni näitus „Preili mi-
niatuurne kuningriik” Valka kultuurimajas. 
(28) 

etendus, komöödia „Fiasko” Valka  
kultuurimajas (läti keeles). (28) 

Laupäeval, 11. juunil –  
linna 432. sünnipäev! 

VALGAS
kell 8-16 Liivimaa laat Valga kesklinnas 
(16)
kell 11-14 kultuuriprogramm kultuuri- 
ja huvialakeskuse esisel. (2)
kell 11 Valga linna lahtised meistrivõistlu-
sed rannavolles (I etapp). (14)
kell 11-14 kasutatud raamatute turg 
keskraamatukogu tagusel platsil. (9)

Loomemaja telgis laadaplatsil. (16) 
kell 23 DJ Aare Anton Voorimehe Pubis. 
Pilet 3€. (7) 
kell 23 Summertime öö täis üllatusi 
ööklubis Feel Good, kõlavad 
kuumimad suvehitid läbi aegade. 
Pilet 3€. (13)

VALKAS
kell 10-19 kunstnik Vladlena autorinukku-
de kollektsiooni näitus „Preili miniatuurne 
kuningriik” Valka kultuurimajas. (28) 
kell 11 Võistlussarja „Valka Nelikvõistlus 
2016” teine etapp algusega Valka kultuuri-
maja juurest. (20) 

kell 20 – 02 Valka laululaval 
(Rujienas iela 1) (30)

VALGA LINNA 
432. SÜNNIPÄEVAKONTSERT 

TANEL PADAR&THE SUN, LAURA, 
MARIJA NAUMOVA, JAY STEVER, 

DJ Artis Volfs. 

Pühapäeval, 12. juuni – päev perega

VALGAS 
kell 11.30 Rannamaadluse võistlus Pedeli 
jõe Rimi poolsel alal. (11) 

1. paisu ümbrus vana veski juures. (12) 
Pärast paadiralli lõppu ja enne autasus-
tamist Eesti suurim Flashmob 1. paisu 
ümbrus vana veski juures. (6) 
kell 19 Liivimaa Noorteorkestri kontsert 
kultuuri- ja huvialakeskuses. (2) 

NÄITUSED festivali ajal: 
Valga ja Valka kunstnike ühisnäitus kultuu-
ri- ja huvialakeskuses. (2)
Aare Olanderi fotonäitus “Valga kadunud 
vaated” muuseumi I korruse galeriis. (8)
Õmblustoas valminud tööde näitus  ja 
fotonäitus „Ameerika looduspargid“ Tiina 
Loomemajas (E-N kl 14-18). (4) 
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspo-
sitsioon (N-R kl 8-16, L kl 9-15). (5) 
Valga muuseumi püsiekspositsioon (T-R kl 
11-18; L kl 10-15). (8) 
Näitus „Nõukogudeaegsed majapidamistar-
bed" Valka koduloomuuseumis. Avatud: 
T-R kl 11-18, L, P kl 10-16. (29)

Kavas olevad numbrid tähistavad asukohta 
kaardil.

Täiendav info: www.valga.ee 


