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427-aastane linn

Valga
Linna Leht

Selts asutati põhikirja kohaselt sel-
leks, et oma liikmetele kõlblikku ja 
kasulikku ajaviidet pakkuda.

Eelnevalt olid Valgas omad seltsid 
juba sakslastel, lätlastel ja venelastel, 
samuti tegutses 1890. a loodud Valga 
Eesti Karskusselts.

Juba 1902. a otsustas seltsi nõuko-
gu asutada Laenu- ja Hoiu Ühisuse, 
mille liikmed rajasid 1905. a ka Valga 
Vastastikuse Krediit Ühisuse. Õige 
pea tõusetus juba seltsile oma maja 
ehitamise vajadus.

Ajavahemikku 1903–1910 võib 
pidada aktiivseks seltsi majanduselu 
ülesehitamise perioodiks.

Esimese eestlasena linnapeaks 
tõusnud Johannes Märtson algatas 
tütarlaste gümnaasiumi hoone ehita-
mise (valmis 1907), nurgakivi sai ka 
poeglaste gümnaasium (1910), lin-
na kerkis rida silmapaistvaid ehitisi. 

Säde Selts 110
Säde seltsi asutamiskoosolek toimus 24. veebruaril 1902. Koosolek lõppes lauluga „Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm“. Esimeseks esimeheks valiti maakonnaarst Andres Alver.

Säde maja seeriafoto 1913.

Tsitaat tolleaegsest ajakirjandusest:

Vaadatagu nüüd missugusest seisupaigast tahes sündmuste pääle, kuid see, et eesti 
seltskond omale väikese kuulsusega linnakeses 100 000-lise seltsimaja nagu üle öö 
elule on kutsunud ja seal täie jõu ja arusaamisega oma ülesandest elama tahab 
hakata. See on sündmus mis mitte ainult Valga oma piirkonda ei unune. See, et ka 
väikese ainelise jõu juures ja ilma rahapungadeta võimalik on suuri asju ära teha, 
kui meestel südidust ja selget pilku jätkub ja usku enese sisse — selles mõttes on 
Walk meie teistele kodumaa linnakestele kõige julgustavamaks eeskujuks. Uue teat-
rihoonega on rajatud aastakümnete töökava.

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva eel Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimunud pidu-
likul vastuvõtul tunnustasid linnavolikogu esimees ja linnapea 2011. aasta tublimaid 
valgalasi:
Aasta pedagoog PILLE OLESK
Aasta pedagoog LIIVI RAUDSIK
Aasta kultuuritöötaja SIIRI PÕLDSAAR
Aasta kultuuritöötaja REET LAANOJA
Aasta kultuuritöötaja SIRJE PÄSS
Aasta kultuurikollektiiv 
 Rahvatantsurühm RUKKILILL
Elutöö preemia HELI MERE
Aasta turismitöötaja MARINA LAUK
Aasta arendustöötaja RAINER KUUTMA
Aasta ettevõtja ANDRES BALODIS
Aasta vabatahtlik KÜLLIKI LUIK
Aasta sportlane ANVAR KARIMOV
Aasta treener ANDRIS UIBO
Aasta sponsor TÕNU SÕRMUS
Aasta arst ERIKA KAŠA.

Palju tänu teile! Õnnitleme!

2011. aasta tublimad valgalased

Kuulusid ju Säde Seltsi kohalikud et-
tevõtjad, aga ka kooliõpetajad — üks 
tuntumaid asutajaliikmeid Hans Ei-
ner — ja teised haritlased. Kahtlema-
tult olid koloriitsed kujud pikaajalised 
seltsi juhid Tõnis Grünberg ja Johann 
Müllerson.

Aktiivselt korraldati mitmesugu-
seid piduõhtuid, perekonnaõhtuid, 
aiakontserte, kõneõhtuid jne. Näite-
mängutegevus sai suurema hoo juba 
oma maja valmides. Sädel oli oma 
sümfooniaorkestergi!

Säde seltsi hoone avati pidustus-
tega 11. aprillil 1911. Lisaks 600-ko-
halisele teatrisaalile leidsid majas 
asukoha hulk asutusi, kõrvale ehitati 
hotellihoone.

1923. a valmis Säde aias kõlakoda. 
1925 toimus siin I Valgamaa laulupi-
du. Aiakontserdid toimusid kolm kor-
da nädalas.

Säde Selts kui võimalus linnaela-
nike ühenduseks, asutajaliikmeid oli 
93, neist

16 majaomanikku
17 kaupmeest, 9 selli
9 kingseppa ja 13 muud käsitöölist
11 raudteeametnikku
5 võõrastemajapidajat
4 riigiametnikku
4 kooliõpetajat
ehitusmeister, proviisor, kreisiarst, 

mõisaomanik.

Kultuur

Linnaelu

Rõõmus ja kraps 
on laululaps
Musikaalseid ja kõlava lauluhäälega Val-
ga linna lapsi ja noori oodatakse osale-
ma Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 
17. märtsil kell 12 toimuvale lauluvõist-
lusele „Valga Laululaps 2012“. Võistlus 
toimub seitsmes vanuserühmas 3.–26. 
eluaastani.

Registreerida saab kultuuri- ja huvi-
alakeskuses kuni 11. märtsini (k.a). Kõigil 
osalejatel tuleb esitada üks laul: noore-
matel vanuserühmadel (3–13-aastastel) 
eesti keeles või laulja emakeeles, pikku-
sega kuni 3 minutit, vanematel vanuse-
rühmadel (14–26-aastastel) tuleb valida 
oma vanusele sobiv keelelise ja ajalise 
piiranguta laul. Saatemuusika eest hoo-
litsevad juhendaja ja solist ise. Kasutada 
on CD-mängija ja klaver.

Iga vanusegrupi kaks paremat laul-
jat esindavad Valga linna maakondlikul 
võistlusel aprillikuus, kus parematel 
5–13-aastastel lastel avaneb võimaluse 
osaleda ERR ETV programmi saatesarjas 
„Laulukarussell 2012“.

Kas tead, et...
•	 Valga	Linnavolikogu	 istungid	saavad	

reaalajas nähtavaks. Alustatakse is-
tungi reaalajas ülekandmist nii helis 
kui ka pildis. Juba 2. märtsi linnavoli-
kogu istungit saavad Valga linna ko-
dulehelt vaadata kõik soovijad.

•	 Välja	 on	 kuulutatud	 Valga	 Gümnaa-
siumihoone ehitus- ja renoveeri-
mistööde hange. Uus hange on üle-
vaatlikum, pakkumuste tabeli osas 
põhjalikult lahti kirjutatud ja tööma-
hud on välja toodud pakkumuste ta-
belis. Hanke kestvus on 35 päeva, mis 
annab võimalikule ehitajale rohkem 
aega dokumentidega tutvumiseks. 
Hange on jagatud kaheks osaks. Fas-
saaditööd on eraldatud ülejäänud 
osast, et hõlbustada ehitaja leidmist. 
Lepingu allkirjastamiseni ehitajaga 
loodetakse jõuda aprilli esimeses 
pooles.

Säde aed ja kõlakoda 1929.

Liikmekaart.
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Tänapäevane hooldusravikeskus 
Valga haigla kompleksis
Valga haiglal on alates 2012. aastast valmisolek õendus-hooldusteenuste pakkumiseks 
nüüdisaegsetes tingimustes.

2012. a veebruaris lõppes projekt, mille eesmärgiks oli parandada Valga maakon-
na elanike jaoks nii statsionaarse kui ka ambulatoorse hooldusraviteenuse kättesaa-
davust ja kvaliteeti. Projekti ettevalmistamisega tehti algust juba 2009. aasta juunis. 
Sotsiaalministri käskkirjaga 16. juunist 2010 rahuldati taotlus Valga haiglas õendus- ja 
hooldusteenuste infrastruktuuri väljaarendamiseks. 2011. aasta kevadel alustati haigla 
hoone A-korpuse III, IV ja V korrusel rekonstrueerimistöid. Ümber ehitati ka haigla pea-
sissepääs ja tehti sanitaarremont C-korpuse IV korrusel, senises hooldusraviosakonnas. 
Rajati kahest palatikorpusest koosnev, kõikidele nüüdisaegsetele standarditele vastav 
hooldusraviosakond, voodikohtade arv kasvas 12-lt 49-ni. Oluliselt paranesid patsien-
tide olmetingimused ja personali töökeskkond. Projekti lõpptulemusena arendati välja 
integreeritud teenuseid pakkuv hooldusravikeskus, kus on tagatud valmisolek statsio-
naarse hooldusravi, koduõenduse ja päevakeskuse teenuste pakkumiseks.

Keskuse rajamine toimus Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toel, meetmest „Õendus- ja hooldusteenuste infra-
struktuuri arendamine”. Projekti abikõlbulik kogumaksu-
mus oli eelarves 1 249 273,96 eurot, sellest toetussumma 
848 257 eurot.

Kodutute loomade varjupaik 
ootab heade inimeste abi
Valga Linnavalitsusel on juba mitu aastat olnud sõlmitud leping Varjupaikade MTÜ-ga. 
Lepingu kohaselt tegeleb töövõtja omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud 
koerte ja kasside püüdmise (vastava väljakutse saamisel), pidamise, ravimise, omanike 
leidmise ning varjupaiga teenuse osutamisega.

Varjupaigas korraldavad ja koordineerivad igapäevast tööd nii varjupaiga juhata-
ja kui ka loomade talitaja. Uus personali koosseis asus Valga linnale teenust osutama 
veebruarikuust alates. Varjupaiga töötajad julgustavad loomaarmastajaid kodanikke 
õnnetu saatusega loomakeste elus osalema. Oodatud on inimesed, kes vabatahtlikult 
soovivad koeri jalutama viia, tegelda kiisukestega — kammida neid ning mängida nen-
dega. Sellise tegevuse käigus saab lastel arendada elusolendi eest hoolitsemise kunsti, 
samuti pakub loomadega tegelemine positiivseid emotsioone ning mängulusti, aga 
kindlasti ning arusaama, kui õnnetuks võib inimese vastutustundetu käitumine muuta 
loomakese elu, kui inimene oma lemmiklooma hülgab.

Valga lemmikloomade varjupaik asub aadressil Laatsi tn 11A ja on külastajatele ava-
tud teisipäevast reedeni kl 14–17 ning laupäeval kl 11–14. Pühapäeval ja esmaspäeval 
on varjupaik külastuseks suletud. Infot saab anda ja nõu küsida varjupaiga telefonil 
529 9880 ning e-posti aadressil valga@varjupaik.ee. Vabatahtlikel osalejatel oleks vaja 
eelnevalt kokku leppida varjupaiga töötajaga nädalapäeva ja kellaaja suhtes, et regu-
leerida loomadega tegelemist. Soovi korral võib külakostiks kaasa võtta kassi- või koe-
rakonserve ning ära ei öelda ka loomadele mõeldud maiustest.

Täiendavat infot varjupaigas olevate lemmikloomade ja organisatsiooni tegevuse 
kohta saab Varjupaikade MTÜ kodulehelt http://valga.varjupaik.ee/

Marju Kants
Valga LV linnahooldusameti heakorravanemspetsialist

Jäätmeveo teenustasudest
Valga maakonnas korraldatud jäätmeveo ainuõigust omav aktsiaselts Veo-
lia Keskkonnateenused esitas 12. detsembril 2011 Valga Linnavalitsusele 
taotluse segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude suurendamiseks.

Teenustasude tõstmise tingib kütusehinna enam kui 55% kallinemine ja jäätmekäitlus-
koha tasu enam kui 12% kallinemine võrreldes kehtiva teenustasu pakkumise esitamise 
ajal kehtinud hindadega.

Valga Linnavolikogu 28. märts 2008 määruse nr 9 „Valga linna korraldatud jäätme-
veo rakendamise tingimused ja kord“ kohaselt saab jäätmevaldaja taotleda jäätmeveo 

teenustasu muutmist, kui esinevad 
objektiivsed asjaolud, mis oluliselt 
mõjutavad jäätmete veokulusid või 
jäätmekäitluskoha rajamis-, kasuta-
mis-, sulgemis- või järelhooldusku-
lusid.

MTÜ Valgamaa Omavalitsus-
te Liit keskkonnaosakond on AS-i 
Veolia Keskkonnateenused taot-
luse osas andnud arvamuse, et 
võttes aluseks AS-i Veolia Keskkon-
nateenused esitatud konteinerite 
paketipõhist kulude arvestust, kor-
raldatud jäätmeveo pakettide mak-
sumusi teistes Eesti piirkondades ja 
hinnatõusu nii kütuseturul kui ka 
saastetasude kallinemist, on esita-
tud taotlus põhjendatud.

Lähtudes eespool toodust otsus-
tas Valga Linnavalitsus 13.02.2012 
toimunud erakorralisel istungil toe-
tada AS-i Veolia Keskkonnateenu-
sed taotlust, mille kohaselt tõuse-
vad Valga linnas alates 01.04.2012 
segaolmejäätmete jäätmeveo tee-
nustasud.

Ilmar Tõlner
Valga LV aselinnapea 

Linnaelu Sõsarad Valgast — 25!

Sõsarad on Valgamaalt
Läti Valka piiri pealt.

Löövad tantsu hulgakesi
Ära iial nad ei väsi.

Rõõmus meel ja kerge jalg
Õhetamas nende palg.

Igal suurel peol nad käinud
Vahel väljamaadki näinud.

Aeg see lendab kiirelt nii
Tantsitud on jõudsasti.

Aastaid 25 on läind
Nagu oleks und nad näind.

Naer ja nali, rõõm ja lust
Sõsaratel passib just.

Oleme sõralikud, kokkuhoidvad, rõõm-
sameelsed, kergejalgsed. Välja on kuju-
nenud hulk traditsioone: suvised tant-
sulaagrid, jõulud, volbriöö tähistamine. 
Rühmaliikmete sünnipäevadel esineme 

lisaks rahvatantsule omaloomingulise 
showprogrammiga (balletist kõhutant-
suni). Rühma kuuluvad meditsiinitöö-
tajad, õpetajad, raamatupidajad, riigi-
ametnikud, kindlustaja.

Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude hinnad 
Valga linna I jäätmeveopiirkonnas

Kogumismahuti 
suurus (m3)

Teenustasu ilma 
käibemaksuta (€)

Teenustasu koos 
käibemaksuga (€)

kuni 0,05 
(jäätmekott)

1,77 2,12

0,08 2,11 2,53

0,14 2,27 2,72

0,24 2,89 3,47

0,37 3,26 3,91

0,60 6,12 7,35

0,80 6,98 8,37

2,50 17,04 20,45

4,50 27,38 32,85

Segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasude hinnad 
Valga linna II jäätmeveopiirkonnas

Kogumismahuti 
suurus (m3)

Teenustasu ilma 
käibemaksuta (€)

Teenustasu koos 
käibemaksuga (€)

kuni 0,05 
(jäätmekott)

0,96 1,15

0,08 1,52 1,82

0,14 1,95 2,34

0,24 2,57 3,08

0,37 3,10 3,72

0,60 6,12 7,35

0,80 6,98 8,37

2,50 17,04 20,45

4,50 27,38 32,85

Siiri Põldsaar
Poistelaulu konkursi korraldaja

Elagu meestepäev, elagu laulumehed!

Nime järgi polegi selles midagi erilist. 
Poisid tulevad kokku ja žürii otsustab, 
kelle laul õnnestus paremini. Palju põ-
nevam on seda sündmust vaadata n-ö 
telgi tagant. Kui palju teavad, et selle 
konkursi on ellu kutsunud noored ise?! 
Valgamaa õpilasesindused nuputa-
sid tookord, kuidas aidata lahendada 
probleemi, et poistel on üsna vähe te-
gevusvõimalusi ja need tegevused, kus 
poisid saaksidki kaasa lüüa, on tüdru-
kud oma aktiivsusega lämmatanud. 
Nii toodigi välja tõsiasi, et maakonna 
lauluvõistlusele poisid minna ei julge, 
sest seal teevad konkurentsitult ilma 
tüdrukud. Kui poiss ka läheb laulma, 
siis vaadatakse teda kui mingit ime-
likku. Ka ei tahtvat poisid üksi laval 
laulda ning tundvat sõpradega lauldes 
ennast kindlamalt. Nii saigi otsusta-
tud, et poistele on oma lauluvõistlust 
vaja ja just sellist, kus saab hulgakesi 
laulda ja pole „segavaid“ tüdrukuid. 
Tookord tehti ettepanek ka maakonna 
noortebändide festivali „Noor Rock“ 
taaselustamiseks. MTÜ Kungla võttis 
noorte soovi omale südameasjaks ja on 
truult nii Poistelaulu kui noortebändide 
festivali traditsioone kandnud.

Need, kes poistelaulu võistlusi vaa-
tamas käinud, on kogenud kontserdi 
lahedat fiilingut ning tunneb Valgamaa 
laulupoisse hästi. Varasematel aasta-
tel on võistlust ilmestanud ka tuntud 
meesartistid Eesti lavadelt, kuid sel 
aastal piirdus üllatuskontsert lõbusa 
ühistegevusega. Keskpunktis aga ikka 
ja alati olnud väga erilised laulupoisid. 
Vennad Valdek ja Mihkel Ott, Ott-Mait 

Põldsepp, Egnar Hernits, vahvad laulu-
poisid Harglast ja Otepäält on küll kõik 
veel väga noored laulumehed, aga sel-
le eest osalenud Poistelaulul peaaegu 
kõikidel aastatel. See konkurss olekski 
nagu nende jaoks loodud. Eelmisel aas-
tal esmakordselt osalenud Kristo Põld-
saar on kogu aasta ikka emale meelde 
tuletanud, et see talle teada annaks, kui 
Poistelaulule jälle minna saab. Nüüd 
juba täiskasvanute maailmas samme 
seadmas laulumehed, nagu Ott Kartau, 
Siim Kornel, Tõnu Troon, Alar Allik ja 
Imre Õunapuu on paljudel meeles just 
nimelt Poistelaulul väga võimsalt esi-
tatud kavadega. Omapärane osaleja on 
ka Siim Sillamägi, kes traditsiooniliselt 
esineb omaloodud lauludega. Suur on 
korraldajate austus selliste vahvate 
noorte ees. Samas, olgem ausad, neid 
laulupoisse on maakonnas kahe käe 
sõrmede jagu. Ühelt poolt tõstab see 
nende väärtust, teiselt poolt paneb ku-

Laupäeval, 18. veebruaril toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses seitsme 
aastaga omapäraseks sündmuseks kujunenud Valgamaa Poistelaulu konkurss.

kalt kratsima. Tänavapildis oleme har-
junud nägema noort, kõrvaklapid peas, 
muusikat kuulamas. Noored tunnevad 
Eesti ja maailma muusikat väga hästi. 
Räägitakse koguni, et Eesti noorte hea 
inglise keele oskus tulebki maailma 
popmuusikast, sest nad tõesti teavad 
väga paljude laulude sõnu peast. Miks 
ta siis ise laulda ei julge ja muusika-
tunnis küsib võimalust laulusõnu kir-
jalikult või lugedes vastata? On kuidas 
on, aga meestepäeval on sobiv anda 
au nendele noortele laulupoistele, kes 
Poistelaulu võistlusel ilma tegid ning 
selle päeva kangelasteks tõusid. Edu 
neile! Julgen kinnitada, et edukad saa-
vad nad olema. Täiskasvanute maa-
ilmas muutuvad laulumehed ühtäkki 
naiste lemmikuteks ja säravad tavali-
selt pidude keskpunktis. Kummalisel 
kombel suurte inimeste pidudes on laul 
väga tähtsal kohal ja seega ka laulume-
hed. Elagu laulumehed!
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Haridus

Nadežda Selivjorstova
Valga Vene Gümnaasiumi 
koolipsühholoog, torekate juhendaja

Tore, kui koolis on TORE!
Reedel, 3. veebruaril toimus kevadpealinnas Türil noorteühingu TORE aastakon-
verents-koosolek, millega TORE tähistas 16. sünnipäeva. Valga Gümnaasiumi, 
Valga Põhikooli ja Valga Vene Gümnaasiumi tugiõpilaste ja juhendajate dele-
gatsioon osales ka selleaastasel üritusel, osalemist toetas linnavalitsus.

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) 
töötab Valga Vene Gümnaasiumis juba 
10 aastat.

Tugiõpilastegevus koolis on järje-
pidev juhendaja ja õpilaste koostöö, 
mis keskendub sotsiaalsete oskuste 
õpetamisele, õpilaste isiksuslikule 
enesearengule ja heale toimetulekule 
erinevates koolisituatsioonides. Seega 
on tugiõpilastegevus oma olemuselt 
ennetav tegevus. Mida rohkem on 
koolis heade suhtlemisoskustega õpi-
lasi, seda väiksem võimalus jääb kiu-
samisjuhtudele. Tugiõpilased saavad 
kiusamisjuhtude vähendamiseks kaasa 
aidata kehtestava käitumisega, kuid 
nad ei osale kiusamises ega toeta seda 
pealtvaatamisega, vaid sekkuvad ise 
olukorda kiusamise takistamiseks või 
pöörduvad abi saamiseks täiskasvanu 
poole. Tugiõpilastegevus ei tähenda 
kooli koridoris korrapidamist, vaid en-
dast ja kaaslastest lugupidavate suhete 
väärtustamist.

TORE toetab põhikooli riiklikus 
õppekavas välja toodud üldpädevu-
si, mis on väga olulised inimeseks ja 
kodanikuks kasvamisel. Tugiõpilas-

tegevus on tunni- ja kooliväline tege-
vus, mille käigus suunatakse õpilaste 
omavahelist ja õpilaste ja õpetajate va-
helist koostööd. TORE toetab väärtus-
pädevuse, sotsiaalse pädevuse, enese-
määratluspädevuse ja suhtluspädevuse 
arendamist ja kujundamist.

Tugiõpilastegevus on järjepidev ja 
mitmetasandiline protsess, mis koos-
neb tugiõpilase jäoks koolitustest, te-
maatilistel üritustestel osalemisest või 
nende korraldamisest. See pakub isik-
suslikul tasandil kogemusi, elamusi, 
õppimist, aktiivsust — enesearengut ja 
eneseteostust. Kooli tasandil on nii, et 
tugiõpilane märkab, omab seisukohti, 

julgeb sekkuda, aktsepteerib täiskas-
vanut partnerina, kellelt vajadusel abi 
paluda. Vabariiklikul tasandil on see 
osalemine mitmesugustel üritustel, 
oma kooli esindamine, suhted eakaas-
latega, lõimumine teiste rahavaste kul-
tuuridega, võimalus suhelda eestikeel-
ses keskkonnas eesti keeles. Paljude 
tugiõpilaste endi sõnul on TOREst 
teadliku alguse saanud nende aktiivne 
osalemine noorte elus erinevates vald-
kondades.

TORE maskotiks on vahva punane 
TOREvant. See suur, sõbralik ja tore 
TOREvant elab meie koolis, kuulu-
tab 1. septembril välja koolirahu, käib 
algklassides lastega mängimas nuti-
kaid mänge. Jaanuaris on TOREvandil 
sünnipäev, mil ta käib kõigi algklassi-
de laste juures, jagab neile komme ja 
igaühel on võimalus kallistada oma 
suurt sõpra. Igal õppeaastal toimuvad 
20-tunnised TORE seminarid, kus osa-
levad õpilased, mõnikord ka koos va-
nematega. Õpitakse hindama inimlikke 
väärtusi mängude kaudu. Koos Valga 
gümnaasiumi ja põhikooli torekatega 
osaletakse TORE vabariiklikul konve-
rentsil ja suvekoolis. Nendel üritustel 
lõimume ja õpime eesti keelt eestlas-
test eakaaslaste seltsis mängides.

Õnnitleme TOREvanti ja soovime 
kõigile torekatele palju huvitavaid ideid 
ja tegemisi kooli turvatunde loomisel!

TORE tegemistega saab ennast 
kurssi viia külastades kodulehte www.
tore.ee

Sisseastumiskatsed Valga Gümnaasiumisse
Edukas sisseastumine Valga Gümnaasiumisse tagab hea hariduse ja kolm 
põnevat kooliaastat.

Hea	9.	klassi	lõpetaja,	tee	oma	valik,	tule	1.	septembril	2012	õppima	Valga	Gümnaasiu-
misse!

Nüüd,	kus	kool	alustab	klassikalise	gümnaasiumina,	ootab	Valga	Gümnaasium	kõiki	
põhikooli lõpetajaid 10. klassi sisseastumiskatsetele 19. märtsil kell 10 Vabaduse 
tn 13 koolihoonesse. Järelkatsed toimuvad 23. märtsil kell 10 neile, kes mõjuva põhjuse 
tõttu ei saanud esimesel korral osaleda.

Alates 2012. aasta sügisest pakub kool kolme õppesuunda: humanitaarsuund, reaal-
suund ning majandus ja IT-suund.

Õpilastel on võimalus valida lisaks kolmele õppesuunale veel rida erinevaid uusi ja 
huvitavaid valikkursusi. Õppesuundade toetuseks tehakse aktiivset koostööd Eesti üli-
koolide erinevate teaduskondade ja kolledžitega, võetakse osa Tartu Ülikooli kursustest, 
ülevabariigilistest pilootprojektidest ja erinevatest konkurssidest ning võistlustest.

Täiendav informatsioon kajastub kooli kodulehel: www.valgagym.edu.ee, küsimuste 
korral pöörduda telefonil 766 3830.

Valga Gümnaasiumis arendatakse 
noorte teadushuvi
Eelmise aasta lõpus sõlmis Valga Gümnaasiumi juhtkond koostöölepingu 
Tartu Ülikooli Teaduskooliga. Koolidevahelised koordinaatorid on Tartu Üli-
kooli Teaduskooli arendusjuht Terje Kapp ja Valga Gümnaasiumist infojuht 
Pille Olesk.

Koostöö aitab infovahetust kiirendada ja suunata soovijateni. TÜ Teaduskool soovib 
oma tegevusega populariseerida õpilaste seas akadeemilist haridust ja teadusega 
seotud elukutseid. Kooli uue arengukava kohaselt pöörame enam rõhku õpilaste tea-
dusandekusele ja suuname neid vastavalt huvidele. Juba aastaid õpivad meie kooli 
gümnaasiumiastme õpilased teaduskoolis. Teaduskooli on lisandunud palju erinevaid 
e-kursuseid, kus leiavad toetust koolinoorte teadvustatud erialavalikud ja väga tähtis 
on ülikooli astumiseks teenida ainepunkte. Et aidata teadushuvidega noortel juba enne 
ülikooli astumist tegelda neid huvitavate valdkondadega, on soovijatel võimalus kan-
dideerida osa võtma KoolitusLabori tööst. Eesmärgiks on pakkuda teadushuvilistele 
noortele võimalust teostada oma teadusprojekt.

Nii käis 11.B klassi õpilane Hans Juurikas terve aasta TÜ materjaliteaduste labora-
tooriumis katseid tegemas. Nüüd esitab noormees 1. märtsiks bakalaureuse mahtu 
uurimustöö „Üheseinaliste nanotorudega modifitseeritud süsinik-ioonvedelik-polü-
meer komposiitmaterjalist täiturite valmistamine“. Töö sisaldab tulemusi, mida autor 
saavutas tehislihaseid uurides. Viimastel aastatel on meie õpilased osalenud ka õpilaste 
teadustööde riiklikel konkurssidel. Õpilaste juhendajaks oli Eva Tšepurko.

Kooli uuest arengukavast lähtuvalt otsib kool võimalusi teadusest sügavamalt hu-
vitunud õpilasi toetada ja suunata nende arengut. Veebruari algul toimus Tartus ajaloo 
teaduspäev 7.–9. klasside õpilastele. Teaduspäeva eesmärgiks oli innustada põhikoo-
li õpilasi uurima ning uurimistöid koostama. Meie koolist osales kolm teadushuvilist 
õpilast: Karel Simson, Merili Viks ja Ode Laik 7.A klassist, õpilasi juhendas ajalooõpetaja 
Marika Riit. Juba eelmisel aastal osales põhikooli õpilane Karel Simson üle-eestilisel väi-
keste uurimistöö konkursil ja saavutas seal esimese koha, juhendajaks oli Pille Olesk. Sel 
aastal üritab noormees mõõtu võtta vanemate õpilastega, osaledes uurimistööga Ees-
ti Vabariigi Presidendi auhindadele. Et raskeid aineid huvitavamaks teha, on kevadeks 
kooli tellitud keemiabuss, tutvustamaks õpilastele keemiakatseid. Keemiatudengid os-
kavad võluda õpilasi kõiksugu pulbrite, vedelike ja gaasidega.

Koostöös TÜ Teaduskooliga on kirjutamisel suurem keemiakatseid tutvustav projekt 
järgmiseks õppeaastaks. Õpetamisel on abiks ka Tartu Ülikooli televisioon, kus on väga 
palju videoloenguid erinevatelt elualadelt. Juba praegu on videoportaalist võimalik lei-
da umbes 1000 tunni jagu videoid. Lisaks sellele saavad õpetajad kasutada TÜ Lasteüli-
kooli loengute salvestusi.

Koostöö märgiks toimus 31. jaanuaril koolis 11.–12. klasside õpilastele Tartu Ülikooli 
vastuvõtutingimusi tutvustav infotund, kus noored rääkisid noortele sisseastumistingi-
mustest. 12. klasside lapsed said valida endale sobiva eriala ja TÜ buss viib nad soovitud 
erialasid	tutvustama.	Valga	Gümnaasiumi	kodulehele	panime	portaali	novaator.ee bän-
neri, et Tartu Ülikooli teadusuudised jõuaksid kõikide huvilisteni.

Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi infojuht

Teistmoodi sõbrapäev
Valga	Gümnaasiumis	on	 käsil	 rida	 keskkonnaalaseid	projekte.	 Jaanuaris	 käivitus	uus	
maailmahariduslik projekt „Jäljed“. Projekti eesmärk on teadvustada probleeme, aidata 
leida lahendusi, suunates inimesi alustama iseendast. Projekti idee tuli kooli 12. klassi 
õpilaselt Jaan Juurikaselt, kes soovis teha midagi, et oma kaasõpilaste silmaringi maa-
ilma probleemide suhtes laiendada. Selle projekti ideega võttis noormees eelmise aas-
ta lõpus osa rahvusvahelisest noortekohtumisest Slovakkias. Projekti juhtmeeskonda 
kuuluvad nii õpilased kui ka kooli huvijuht Maimu Vismann, ühiskonnaõpetuse õpetaja 
Jaan Uudelt ja infojuht Pille Olesk.

Projekti tegevuste käigus tegid 5. Klasside õpilased usinalt plakateid maailma prob-
leemide kohta, mõõtsid ökoloogilist jalajälge, vaatasid filme. 10. ja 11. klasside õpilased 
vaatasid maailmahariduslikke filme. Noored arutlesid üheskoos ja mõtlesid rühmatöö-
na, kuidas meist igaüks saaks maailma paremaks muuta, milline on esimene samm to-
lerantsuse poole ning kuidas peaks käima konkreetse abikäe ulatamine keskkonnale. 
5. klasside lapsed tegid taaskasutustöötoas prügist installatsioone ja osalesid vihmapilli 
valmistamise töötoas.

Projekti	finaal	oli	sõbrapäeval,	mis	toimus	moto	all	„Ole	sõbraks	keskkonnale“.	Güm-
nasistid vaatasid filmi „Katastroofi retseptid“. Film oli perekonnast, kes aasta aega püü-
dis elada naftavaba elu. Filmile järgnes arutelu ja taaskasutustöötuba, kus rühmatööna 
valmistati prügist installatsioonid. Projekti tulemusena sooviti näha õpilastes huvi ja 
mõistmise jälge südames. Projekt toimus UNECSO Ühendkoolide tegevuste raames.

Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi infojuht

Põhikooli õpilased 
uurivad linna- 
ja vallavalitsusi

Et saavutatut säilitada, edasi arendada 
ja mitte lasta lahustuda selles globali-
seeruvas maailmas, selleks ongi meile 
tarvis meie omakultuuri.

Valga põhikool korraldab (24. veeb-
ruarist–14. märtsini 2012) rahvapäri-
must kandvate ürituste sarja. Üheks 
selle nädala ettevõtmiseks on lähem ja 
põhjalikum tutvumine meie oma kodu-
se maakonnaga. Kõik Valga Põhikooli 
klassid saavad ülesande valmistada ette 
loovtöö ühest meie maakonna omava-

litsusest. Loovtööd kantakse ette ema-
keelepäeval, 14. märtsil ja valminud 
töödest korraldatakse ka näitus.

Vähema kui poolesaja aasta jook-
sul — nõnda vähe on kestnud meie 
kaks iseolemise perioodi kokku — ole-
me saavutanud miljonilise rahva kohta 
hämmastavalt palju: meist on saanud 
kultuurrahvas oma keele ja kultuuriga 
ning rahvusvaheliselt tunnustatud orga-
nisatsioonide liige.

Osakem hoida!

Lasteaial Walko 
ilmub oma ajaleht
Valga lasteaias Walko ilmub üks 
kord kuus oma ajaleht, ajalehe ni-
meks on Põnnikaja.

Selle toreda nime pakkus välja Naerupal-
lide rühma laps Kaisa Lill. Praeguseks on 
ilmunud kolm numbrit. Lapsevanemad 
on väga rahul, sest ajalehest saavad nad 
teada nii lasteaia kui ka oma laste põne-
vatest tegemistest.

Idee panna iga kuu kirja oma tegemi-
sed-toimetamised saime Tallinna laste-
aialt Sipsik, kus samasugune ettevõtmine 
toimib juba mitu aastat ja tekitab ikka 
meeldivat elevust.

Ajaleht kajastab lasteaia igapäevaelu, 
lehe koostamisest võtavad osa kõik maja 
töötajad, kaasatakse lapsevanemaid ja 
koostööpartnereid. Iga uue lehenumb-
ri tegemine toob huvitavaid mõtteid ja 
ideid. Põnnikaja paelub lugejaid oma 
värvikirevuse, huvitavate lugude, paljude 
fotode ja laste vahvate joonistustega.

Haridus

Valga Põhikool korraldab omakultuuri nädala — 
et lapsi rohkem siduda oma linna, maakonna ja riigi-
ga ning õpetada neid väärtustama oma kodukohta 
ja siinseid inimesi.



4 Valga Linna Leht          nr 1 (5)   •   Veebruar 2012

Kultuur ja sport

Kultuuri- ja spordisündmused Valgas
Veebruar 2012
22.02. kell 13 raamatukogus maakondlik isamaa-
liste luuletuste lugemise konkurss 5.–8. kl õpilaste-
le
22.02. kell 17 noortekeskuses piljarditurniir
22.02. kell 18 kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 94. 
aastapäeva ja Säde Seltsi 110. aastapäeva pidulik 
kontsertetendus-aktus „Vaid ühte hoides" (kutse-
tega).
23.02. kell 15.30 noortekeskuses pannkoogi-
neljapäev. Tule noortekeskusesse ja valmista ise 
magus võis soolane pannkook! Võta kaasa ka oma 
lemmikmoos.
24.02. kell 10 spordihallis Eesti MV käsipallis, B-
vanuseklass
24.02. kell 12 Metsa tn kalmistul Eesti Vabariigi 
94. aastapäevale pühendatud mälestus-kogune-
mine. Sõnavõtud, välijumalateenistus ja pärgade 
asetamine Vabadussõja mälestuskivi juurde.
24.02. kell 12.30 SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
püsiekspositsioon territooriumil Iseseisvuspäe-
vale pühendatud kogupere üritus. Erinevaid tege-
vused nii suurtele kui ka väikestele. Valga koorid 
laulavad isamaalisi laule, musitseerib Piirilinna 
Bigband. Tehnika väljapanek, näitused ja presen-
tatsioonid. Võimalik külastada muuseumi eksposit-
siooni ja metsavenna punkrit. Püstkojas saab end 
soojendada lõkketule ääres, süüa sõdurisuppi ja 
juua kuuma teed.
25.02. kell 8.30 spordihallis Eesti MV käsipallis, 
B-vanuseklass.
25.02. kell 15 kultuurikeskuses vähemusrahvus-
te mittetulundusühingute poolt korraldatav pere-
päev, kus tuuakse välja eesti ja vene vastlapäeva 
kombestiku erinevusi ja sarnasusi. Tutvustatakse 
erinevate kultuuride vastlapäevatoite, osaletak-
se käsitöö õpitubades, võimalik vaadata näitust, 
laulda ja tantsida. Folklooriansambel „Suprjadki” 
Narvast tutvustab vastlapäeva kombeid ja tavasid. 
Perepäev lõpetatakse kultuurikeskuse esisel platsil 
rituaaliga „Hüvasti, vastlad”.
26.02. kell 8.30 spordihallis Eesti MV käsipallis, 
B-vanuseklass
26.02. kell 17 kultuurikeskuses Kuresaare Linna-
teatri etendus „Petmine“.
Stseenid ühest abielurikkumisest. Osades Piret 
Laurimaa (Teater Endla), Raivo E Tamm ja Sepo 
Seeman (Teater Endla). Pilet 10 eurot, pensionärid 
ja õpilased 8 eurot.
26.02. kell 19 spordihallis esiliiga jalgpall, FC Val-
ga Warrior–S.Sillamäe Almaz
27.02. kell 17 muusikakoolis Brita Reinamanni 
(löökpillid) kontsert. Brita õpib H. Elleri nim Tartu 
Muusikakoolis kolmandal kursusel õpetaja Raivo 
Rebase löökpilliklassis. 2011. aastal toimunud Eesti 
suuremate muusikakoolide puhk- ja löökpilliõpi-
laste	konkursil	omistati	talle	Grand	Prix.	Olenemata	
noorusest on Britta esinenud nii soolokontsertide-
ga, erinevate kammerkoosseisudega Ülemaailmsel 
muusikafoorumil Tallinnas 2011, Soome–Eesti–Läti 
kammermuusikafestivalil FEsTaRi Riias, Tartu Han-
sapäevadel ja kontserdisarjas Unustatud mõisad.
Märts 2012
01.03. kell 10 spordihallis rahvastepall, Valgamaa 
koolide 1.–3. kl võistkonnad, Dumle
01.03. kell 15.30 noortekeskuses lauatennisetur-
niir noorematele (7–13).
02.03. kell 19 spordihallis ML Korvpall, Valga KK–
Kalev Cramo
02.03. kell 20 Valga Rockiklubis klubi 10. sünni-
päeva tähistamine. Peaesineja Eesti depressiivrocki 
lipulaev „Kosmikud”, kes möödunud aasta lõpus sai 
valmis oma viienda kauamängivaga „Öö ei lase ma-
gada“. Välisesinejatest on külas grunge- ja alterna-
tiivrocki bänd „Karavan” Valgevenest. Üles astub ka 
Valga Rockiklubi oma bänd – tuntud tegijad täiesti 
uue koosseisuga. Pilet 4 eurot.
04.03. kell 12 11. Valga Rahvamatka seriaal. Algus 
Valga spordihoone juurest. Distantsi pikkus 5–8 
km. Finišis kõigile osalejaile kuum tee ja supp.
06.03. kell 16 kultuurikeskuses eakate austamis- 
ja puhkeõhtu. Peetakse meeles jaanuaris, veebrua-
ris ja märtsis sündinud eakaid Valga linna juubilare. 
Esineb „Duo Fuggitivo”, Reinis Kampe klaveril ja 
Andri Annus viiulil. Ettekandmisele tulevad Mozar-
ti esimesed sonaadid viiulile ja klaverile — see on 
Mozart, kes pole veel kirjutanud ühtegi ooperit ega 
instrumentaalkontserti ning tal on valmimas elu 
esimene sümfoonia. Imelapse au ja hiilgus on veel 
ees, rääkimata küpsest heliloojast.
Juubilare koos kaaslasega ootame üritusele kutse 
alusel, teistel huvilistel pilet 2 eurot.
06.03. kell 17 noortekeskuses filmiõhtu
07.03. kell 9 spordihallis võrkpall, Valgamaa koo-
linoorte MV –9. kl ja 10.–12. kl poisid
08.03. kell 9 spordihallis võrkpall, Valgamaa koo-
linoorte MV –9. kl ja 10.–12. kl tüdrukud
08.03. kell 16.30 noortekeskuses lauatennisetur-
niir vanematele (14–26)
09.03. kell 12.30 spordihallis kergejõustik, D-, C-, 
D-vanuseklass (Läti koolid)
09.03. kell 19 kultuurikeskuses rahvatantsurüh-
ma Sõsarad 25. tegevusaastat tähistav kontsert.
10.03. kell 12 spordihallis esiliiga jalgpall, Valga 
FC Warrior–FC Raketa II
kell 16 kultuurikeskuses Valga–Valka isetegevus-
laste kontsert linnarahvale ja sellele järgnev pidu 
isetegevuslastele.
13.03. kell 16 noortekeskuses NAF projekti 
tutvustus. NAF on noorte omaalgatusfond. Selle 
projektiga on võimalus sul mõni oma idee ellu viia. 
Tule uuri täpsemalt!

13.03. kell 19 spordihallis ML korvpall, Valga KK–
Tartu Ülikool
14.03. veebipõhine maakondlik emakeelepäeva 
viktoriin 5.–6. klassidele. Osalemistingimused saa-
detakse koolidele 5. märtsiks.
14.03. kell 13 spordihallis kergejõustik, TV10 
Olümpiastarti, Valgamaa III etapp
14.03. kell 13 kultuurikeskuses Rakvere Teatri 
lasteetendus „Tuhkatriinu”. Peaosas Natali Lohk, 
teistes osades: Silja Miks, Marin Mägi, Liisa Aibel, 
Helgi	Annast,	Margus	Grosnõi,	Indrek	Apinis,	Maa-
rika Mesipuu. Pilet 5 eurot. Info: http://www.rakve-
reteater.ee/teater/lavastus/tuhkatriinu/
14.03. kell 19 kultuurikeskuses Rakvere Teatri 
etendus „Armastus tööpostil”. Osades: Tiina Mäl-
berg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni Kask, Kertu 
Moppel ja Marin Mägi. Pilet 9,50 eurot ja 8 eurot 
(õpilased ja pensionärid). Info: http://www.rakvere-
teater.ee/teater/lavastus/armastus-toopostil/
15.03 kell 17 noortekeskuses piljarditurniir
17.03. kell 10 spordihallis talimängud, Valgamaa 
vallad ja linnad
17.03. kell 12 kultuurikeskuses laste lauluvõist-
lus „Valga Laululaps 2012”. Info: http://www.valga-
kultuurikeskus.ee/index.php?Menu=2&ID=477
18.03. kell 10 spordihallis lauatennise KV 6. 
etapp
20.03. kell 15 noortekeskuses kevade saabumise 
puhul mäng „Otsi kevadist lilleõit“. Jalutuskäik Pe-
deli ääres koos mängudega.
20.03. kell 17 keskraamatukogus loodusmehe 
Juhani Püttseppa loeng „Roheline eluviis, nagu Ju-
hani Püttsepp seda mõistab”.
21.03 kell 17 noortekeskuses laumängude õhtu. 
Tule üksi või koos sõpradega mängima erinevaid 
lauamänge!
22.03. kell 9.45–13 kultuurikeskuses doonori-
päev. Doonoriverd vajatakse iga päev ja iga anne-
tatud veredoos päästab kellegi elu. Me kõik võime 
ühel hetkel sattuda patsiendi rolli ja vajada doono-
rite abi.
22.03. kell 18 noortekeskuses kevaddisko. Muu-
sikat mängib Valga DJ School
23.03. kell 19 spordihallis ML korvpall, Valga KK–
Tallinna Kalev
25.03. kell 17 kultuurikeskuses sarjast Valga 
Muusikakool 90: Piret Rips-Laul, autorikontsert. Val-
gas sündinud helilooja, kes pärast 32 aastat Tallin-
nas elamist suundus tagasi Valgamaale. Sangaste 
elanikele on ta nüüd tuntud kui Sangaste tunnus-
loo autor, laiemale publikule aga kui kolme viimase 
laulu- ja tantsupeo tarbeks mitu koorilaulu loonud 
helilooja. Tema muusikaline karjäär sai alguse 41 
aastat tagasi, kui ema viis ta Valga lastemuusika-
kooli klaverit õppima.
28.03. kell 10 spordihallis teatejooksu „Tähelepa-
nu! Start“ Valgamaa etapp 1.–4. kl, TP
29.03. kell 15.30 noortekeskuses pannkoogi-
neljapäev. Tule noortekeskusesse ja valmista ise 
magus või soolane pannkook. Võta kaasa ka oma 
lemmikmoos.
29.03. kell 18 muusikakoolis Eesti Kontsert 
esitleb: pianist Marko Martin. Ta alustas klaveri-
õpinguid kaheksa-aastaselt ning juba kooliajast 
on tal hulk preemiaid rahvusvahelistelt pianistide 
konkurssidelt Tšehhoslovakkias, Ukrainas, Lätis ja 
Poolas.
Aastail	 1996–2000	 õppis	 Marko	 Londonis	 Guild-
halli muusikakoolis (Joan Havill), juunis 1998 võitis 
ta	 IV	 preemia	 Gina	 Bachaueri	 nimelisel	 konkursil	
Salt Lake City’s (USA) ning novembris 2000 tuli 
laureaadiks kaalukal Esther Honensi nimelisel kon-
kursil Calgary’s (Kanada), võites ka eripreemiaid 
kammermuusika ja kohustusliku pala esitamise 
eest. Marko on andnud soolokontserte ja esinenud 
orkestritega enamikus Euroopa maades ning Põh-
ja-Ameerikas. Londonis debüteeris ta aastal 1999 
Filharmooniaorkestri ees ning aastal 2002 soolo-
kontserdiga Wigmore Hall’is. Pilet 3 eurot, pensio-
närid ja õpilased 2 eurot.
30.–31.03. kell 12 kultuurikeskuses Valgamaa 
teatrifestival. Antud sündmusega soovitakse akti-
viseerida ja arendada maakonnas teatritegevust, 
innustada uute teatritruppide tekkimist ning tut-
vustada näiteringide tegevust. Osalema oodatakse 
Valgamaa koolide ja kooliväliste kultuuri- ja hari-
dusasutuste ning nn kolmanda sektori noortest 
ning täiskasvanutest moodustatud näitetruppe. 
Festival toimub neljas vanuseastmes: 1.– 4. klas-
side õpilaste trupid; 5.–9. klasside õpilaste trupid; 
10.–12. klasside õpilaste trupid; täiskasvanute 
harrastusteatri trupid. Ürituse juhend: http://www.
kultuuri.net/n/valga/?op=events&cat=&id=12044
8&seldate=2012-03-30
30.–31.03. kell 19 spordihallis ML korvpall, Valga 
KK–KK Pärnu
31.03. kell 9 spordihallis VI veteranide spordi-
päev
Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus
01.02.12.–31.03.12. Mariann Kallase piltvaibad
Valga Muuseum
kuni 07. aprillini näitus „Muuseum näitab keelt”. 
Näitusel saab teada, kuidas eesti keel on aegade 
jooksul muutunud ja milline on olnud eesti kirja-
keele ajalugu. Saab katsetada interaktiivset keele-
kaarti ja suhelda arvutiga.
Valga Keskraamatukogu
Veebruar — raamatuväljapanek „Hendrik Relve 
raamatud”
Märts — raamatuväljapanek „Loodushoid ja rohe-
line eluviis”
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Soo tänaval 
avati uisuväljak

Uisuväljak rajati jäähokiklubi Lions eest-
võttel ja see on avatud iga päev kuni kl 
21-ni. Liuvälja võivad külastada kõik soo-
vijad ja see on linnarahva kasutuses neil 
kellaaegadel, mil hokimängijate treenin-
guid ei toimu. (Hokitreeningud toimu-
vad teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19–21 
ning laupäeviti-pühapäeviti kl 12–15.)

Õhtusel ajal on uisuväljak valgusta-
tud ning see jääb külastajatele avatuks 
kuni talihooaja lõpuni. Uisud õlale ja hea 
tuju kaasa!

Iseseisvuspäevale 
pühendatud perepäev 

24.02.2012
Jaani kirikus 24.02.2012 (Kesk tn, Valga linn)
10.00–11.00 Jumalateenistus

Metsa tn kalmistul 
Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures 
24.02.2012 kell 12.00–12.20 (Valga linn)
11.55–12.00 Kogunemine
12.01–12.03 EV hümn
12.04–12.06 Maavanema sõnavõtt
12.07–12.09 Linnapea sõnavõtt
12.10–12.13 Välijumalateenistus
12.04–12.20 Pärgade ja lillekorvide asetamine

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni 
territooriumil 24.02.2012 kell 12.30–15.30 
(Pikk tn 16A, Valga linn)
12.30–12.33 Hümn — Valga ühendkoorid
12.34–12.40 Tervitussõnad: maavanem, linnapea, kava 
tutvustus (M. Kivi)
12.41–13.00 2–3 valitud laulu — esinevad Valga 
ühendkoorid
13.00–15.00 Esineb Piirilinna Bigband (sõltub ilmast)
13.00–14.45 Sõit hobusaaniga või mootorkelguga (sõltub 
ilmast)
13.00–15.00 Valga Keskraamatukogu jagab tasuta 
raamatuid 
13.00–15.00 SA Valgamaa Arenguagentuuri esitlus
13.00–15.00 Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi esitlus
13.00–15.00 Päästeteenistuse tehnika näitus
13.00–15.15 Avatud SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsiooni muuseumihoone ning väliekspositsioon
13.01–13.16 MTÜ Valga Koerteklubi esitlus
13.30–13.45 Politsei- ja Piirivalveameti esitlus
13.45–14.30 Noored Kotkad ja Kodutütred korraldatavad 
võistlused lastele ja täiskasvanutele
14.00–15.00 Sõdurisupp ja kuum tee
14.46–15.01 Kaitseliidu Valgamaa Maleva esitlus
15.01–15.26 Kuperjanovi pataljoni esitlus
15.27–15.30 Lõpetamine

25 aastat Valgamaa Spordiveteranide Seltsi
Valgamaa Spordiveteranide Koondis, hilisem selts, asutati 22. märtsil 
1986. a. Koosolek toimus Valga Kultuurimajas, asutamiskoosolekust võttis 
osa 66 spordiveterani ja külalist.

Asutamiskõnega	esines	organiseerimiskomitee	esimees	Gvidolf	Oja.	Kuulati	sõnavõtte:	
Anton Hermann Pukast kõneles Valgamaa spordiliikumisest läbi aegade, eriti raskejõus-
tiku arengust, sest Puka oli Eesti Vabariigi aastail tuntud raskejõustiku kants; lauamän-
gudest, põhirõhk oli kabel.

Johannes Ottender rääkis kergejõustikust, suusatamisest ja laskespordist; Julius Hei-
nola jalgpallist; valgamaalastest võrk- ja korvpalliväljakul pajatas Meinhard Järlik; Jaan 
Lüüs tutvustas Eesti SV Koondise põhikirja. Vastu võeti otsus asutada Valgamaa Spor-
diveteranide Koondis (hilisem Selts), tunnustada Eesti Spordiveteranide Koondise (hili-
sem Liit) põhikirja ja juhinduda sellest. Liikmemaksuks kinnitati esialgu 2 rubla aastas.

Asutamiskoosolekul valiti Valga Spordiveteranide Koondise 23-liikmeline nõukogu 
ja 5-liikmeline revisjonikomisjon. Anti kätte esimesed liikmepiletid.

Samal päeval, 22. märtsil 1986 valiti Valgamaa SV Koondise äsjavalitud nõukogu 
poolt	VSV	Koondise	esimees,	kelleks	sai	Gvidolf	Oja	ja	11-liikmeline	juhatus	järgmises	
koosseisus: Anton Hermann, Enn Tilling (aseesimehed), Helga Puudersell (laekur), Ernst 
Pertel,	Meinhard	 Järlik,	 Elmo	 Kets,	 Julius	 Heinola,	 Harles	 Ravalepik,	 Gvidolf	 Oja	 (esi-
mees), Virve Rätsepp (sekretär), Ronald Korn.

Samuti pidas esimese koosoleku ka revisjonikomisjon, kuhu kuulusid Valter Järve 
(esimees), Kalju Viikmäe, Eugenia Pjatkovskaja, Elgin Kõivumägi ja Vikki Pennonen.

Valgamaa	SV	Seltsi	on	juhtinud	Gvidolf	Oja,	Meinhard	Järlik,	Aavo	Hõbe,	Kaarel	Tiga-
ne, praegu on seltsi juhatuse esimees Tõnu Sõrmus.

Sporditegevus areneb jõudsalt. Praeguseks on seltsil liikmeid 159, nendest on ak-
tiivselt tegevaid 115 (osalenud aastas vähemalt 1 või enamal võistlusel), ülejäänud te-
gutsevad vaiksemalt.

Valgamaa SVS korraldab aastas 9-10 ala meistrivõistlused, kus antakse välja meistri-
medalid; ESVL-i korraldatavatel meistrivõistlustel osaletakse 6–8 alal.

Seltsi kunagiste aktivistide mälestuseks korraldame Meinhard Järliku Mälestusturnii-
ri bridžis; Kaarel Tigase Mälestusturniiri petankis Otepää Sügis ja Aarne Steinbachi mä-
lestusturniiri petankis. Maakonna paremateks aktivistideks on tunnistatud M. Järlik, K. 
Tigane, L. Kirsimäe, R. Augas, Ü. Mere, M. Raudsepp, T. Kattai. Ülo Mere koostatult valmis 
seltsi 25 tegevusaastat tutvustav teatmik, mida huvilised saavad soovikorral osta.

Seltsi paremad sportlased on veteranide maailmameister suusatamises Ene Aigro, 
veteranide	Euroopa	meister	Piret	Granovskaja,	veteranide	Euroopa	MV	pronksmedali	
omanik Tiiu Nukki.

Valgamaa SVS võib lahtikirjutatult tähendada ka Valgamaa sportlikult vananevad 
sõbrad. Tore on olla koos sõpradega, kellega seob ühine huvi, kellega saab meenutada 
möödunud aegu — see aitab elada.

Oleme 25 aastat olnud tegusad, jätkub sportimislusti edaspidigi. Spordime koos!

Leini Kirsimäe
Juhatuse liige

Sport

Valga Rockiklubi 10!
Valga Rockiklubi tähistab oma 10. sünnipäeva 2. märtsil 2012. 
Sünnipäevakontserdi peaesinejaks on Eesti depressiivrocki lipu-
laev „Kosmikud”, kes möödunud aasta lõpus said valmis oma 
viienda kauamängivaga „Öö ei lase magada“.

Välisesinejatest on seekord külas grunge- ja alternatiivrocki 
bänd „Karavan” Valgevenest. Bänd asutati aastal 2002 Minskis. 
„Karvan” on välja andnud 5 EPd ja aastal 2011 täispika heliketta 
„Regeneration”, mis on kõikidele rockisõpradele tasuta allalaadi-
miseks bändi kodulehel http://www.karavan.in/

Üles astub ka Valga Rockiklubi oma bänd — bändi liikmed on 
ühtlasi Rockiklubi asutajad. Tegemist on tuntud tegijatega, kuid 
täiesti uue koosseisuga, kes ei ole jõudnud endale veel nimegi 
valida. Kohtumiseni Valga Rockiklubis Aia tn 19. Uksed avatakse 
kell 20.00. Sissepääs 4 eurot.


