
Järgmisel kahel aastal tuleb piirkonna 
noorsootöösse lisaraha

Valga linna ja ümberkaudsete valda-
de – Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste 
– noorte elu on muutumas mitme-
kesisemaks ja huvitavamaks, sest 
noorsootööteenused saavad hoo-
gu juurde ning seeläbi suure-
nevad noorte võimalused meie 
ühinevates omavalitsustes.

Euroopa Liidu struktuurfondide 
toetusel kuulutas Eesti Noorsootöö 
Keskus suvel välja hanke, milles 
osalesid ühispakkujatena Taheva, 
Karula, Õru ja Tõlliste vald ning 
Valga linn. Peahankijaks on Tahe-
va vald. Hanke kogumaksumus on 
136 647 eurot, mis läheb kõik otse-

selt piirkonna noorsootöö arenda-
miseks. Peamiseks eesmärgiks on 
pakkuda noortele senisest laialda-
semat ja kvaliteetsemat noorsoo-
tööteenust ja anda senisest enam 
võimalusi noorsootöös osalemiseks. 

Hankeni jõudmiseks pidid piirkonna 
omavalitsused läbima mitmeetapili-
se koolituse, mille käigus loodi ühi-
ne tegevuskava, mis oli ka hankes 
osalemise aluseks. Tegevuskava näeb 
ette uute huviringide käivitamise, 
noorte omaosaluse võima-
luste ja noorsootööteenuste 
mitmekesistamist. Tegevuska-
va viiakse ellu kuni 2018. aastani.

Tegevuskavas on raha suunatud 
väga mitmetele eripalgelistele 

tegevustele. Näiteks on sellest 
õppeaastast kõikides omavalit-
sustes võimalus liituda mini- ja 
õpilasfirmadega. Valga noor-
tekeskuses laieneb noorte 
nõustamisteenus – pakutakse 
mobiilset noorsootööd. Lisaks 
jätkuvad varasema programmi 
Murdepunkt eeskujul Karulas 
ja Valgas noorte riskikäitumise 
ennetamisele ja vähendamisele 
suunatud tegevused, mis laieneb 
ka Tõlliste valda. Järgmisest 
õppeaastast saavad noored Valgas 
tegeleda ujumise ja meediaga, 
järgmisel ja ülejärgmisel aastal 
toetatakse kahe projektlaag-
ri korraldamist. Jaanuarist lisan-
dub Valga Avatud Noortekesku-
se kollektiivi uus noorsootöötaja.

Sarnased tegevuskavad koostati 
mitmel pool üle Eesti. Valgamaal 
tegutseb kolm koostöögruppi – 
Valga, Tõrva ja Otepää piirkon-
nas. Sarnased koostöögrupid 
tegutsevad veel Põlva, Viljandi, 
Võru, Tartu ja Ida-Viru maakonnas. 
Taoline tegevuskava koostamine 
oli ka esimeseks proovikiviks ühineva-
tele omavalitsustele noorsootöövald-
konnas ning võib tunnustavalt öelda, 
et esimene vasikas ei läinudki aia taha.

Eesti Noorsootöö Keskus on seadnud 
tingimuseks, et noorsootöövaldkon-
na rahastust käesoleva hanke tõttu ei 
tohi vähendada ning selle han-
kega pakutavad teenused peak-
sid jätkuma ka pärast tegevus-
kava lõppemist 2018. aastal.
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Linnaelu

Läheneb lühijuttude esitamise 
tähtaeg

Valga Linnavalitsus koostöös Val-
ga Keskraamatukoguga annavad 
välja Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
vale pühendatud lühijuttude ko-
gumiku „Sada lugu Valgamaast“. 
Almanahh ilmub 2018. aastal.
Oodatakse lugusid Valgamaast ja 
valgamaalastelt. Iga autor võib saa-
ta ühe või mitu seni avaldamata lugu 
pikkuses kuni 10 tuhat tähemärki. 

Jutud palume saata 31. detsemb-
riks 2016 aadressile info@val-
gark.ee või Valga Keskraama-
tukogu, Aia 12, 68203 Valga.

Almanahhi ei müüda, vaid on 
mõeldud kingituseks. Autoreid tä-
natakse linnavalituse meenega.
Suur tänu neile, kes on 
oma lood juba saatnud.

Igal sügisel toimuval huvitege-
vuste messil saab tutvust teha 
uute huvialade ning harrastustega, 
millega koolist vabal ajal tegeleda. 

Mida teed sina? Tantsid, lau-
lad, teed sporti või käsitööd? Kas 
paeluvad klassikalised tegevused 
või otsid midagi uut ja pöörast? 

Isetegemisrõõmu pakub Valga Ava-
tud Noortekeskuse ruumides tegut-
sev nukkude valmistamise ring. Juba 
kolmandat aastat saab Ülla Blaaseni 
juhendamisel kahel päeval nädalas 
nukke meisterdada. Nukkude val-
mistamine on tõeline kunst, mille 
valmimine nõuab aega ja püsivust, 
seetõttu käivad noored meistrid igal 
esmaspäeval ja neljapäeval innu-
kalt tegutsemas. Ringis saab õp-
pida valmistama mitmesuguseid 
erinevaid nukke, ka teatritegemise 
nukke. Õpetaja Ülla ütles: „Teeme 

aeganõudvamaid ja lihtsamaid 
nukke, et lapsed ei tüdineks. Ka-
sutame erinevaid tehnikaid ja ma-
terjale, õmbleme, kleebime, maa-
lime, voolime, voldime jne.“

Kuidas sündis nukku-
de valmistamise ring? 
Ülla Blaasen: „Mulle nukud väga 
meeldisid, kuid kuna nende tege-
mine oli aeganõudev, siis ühen-
dasin kaks meeldivat – õpetami-
ne ja nukkude valmistamine.“
Kuidas leidsid tee nukuringi? 

Angela: „Kuulsin sõbralt, kes kutsus 
mind kaasa. Siin on pärast kooli hea või-
malus ka koos sõpradega aega veeta.“
Lisell: „Mina käisin varem sama 
õpetaja juures kunstiringis, siin 
nägin ilusaid nukke ja tahtsin 
ka ise neid valmistama hakata.“
Maria: „Mina käisin varem kunstikoo-
lis, kaks aastat, aga see oli ikka kool, 
tahtsin sellist vabamat tegevust. Siin 
mulle meeldib, käin kohe mõlemas 
ringis, nii kunsti- kui nukkude val-
mistamise ringis, hea on ka see, et siia 

on lähemale tulla kui kunstikooli.“
Lapsed küsivad: Õpetaja, mis ma 
nüüd teen? Õpetaja vastab rahuli-
kult: „Ma ei tea!“ Laps: "Kas ma se-
dasi või teha?" Õpetaja: "Ikka võid." 
Millised nukud kõige rohkem meel-
divad? Anna: "Kõige rohkem meeldis 
nukk, mis oli nagu inimene ja kelle-
le sai palju erinevaid riideid teha."
Miia: "Ma tahan neid nukke 
kohe neli tükki teha, siis on nen-
dega nukumajas hea mängida." 

Kõik nuku- ja käsitööhuvilised lap-
sed on nukkude valmistamise ringi 
oodatud, veel on mõned vabad kohad.

Pane ennast proovile hüppebatuudil! 
Naabrite juures Lätis, Valka Noor-
tekeskuses „Mice“ on kolmapäe-
viti kell 18 II korruse saalis vastu-
pidavuse arendamiseks kogu keha 
haaravatest harjutustest koosnev 
treening, mida tehakse spetsiaal-
selt välja töötatud trampliinidel.
Osavõtutasu 5 eurot, vaja-
lik eelregistreerimine numbril 
+371 2862 8406 (inglise keeles).

Tähelepanu all on laste ja noorte ajaveetmisvõimalused 

Karl Kirt 
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Beebiga kooli

Valga haigla jätkab pikaajalist tra-
ditsiooni ja kutsub perekooli lap-
sevanemaid koos oma 0-18 kuu 
vanuste lastega! Perekool toi-
mub Valga haigla IV korruse ruu-
mis A423 neljapäeviti kell 12-13.
Väikelaste perekooli loengu kest-
vus on 45 minutit, ülejäänud aeg 
on planeeritud rahulikuks ko-
hale sättimiseks ja riietumiseks.

Hele Heletäht 
Avalike suhete spetsialist

2017. aasta sügisel 1. klassi astu-
vaid lapsi oodatakse eelkooli!

- 12. oktoobrist 2016 alustab tööd 
Valga Priimetsa Kooli eelklass. Vene 
ja eesti keele tunnid toimuvad kol-
mapäeviti kell 13-14.40. Eelklassi 
registreerimine toimub tööpäeviti 
kell 8-15.30 kooli kantseleis (J.Ku-
perjanovi tn 99) lapsevanema aval-
duse põhjal. Kaasa võtta lapse sün-
nitunnistus või isiklik dokument.

- 24. jaanuarist 2017 alustab tööd 
Valga Põhikooli eelkool. Tunnid toi-
muvad teisipäeviti kell 13-14.30 kuni 
25. aprillini. Avaldused eelkooliga 
liitumiseks tuua kooli kantseleisse 
(Kungla tn 16) tööpäeviti kell 7.30-14.

Eelkool on tasuta ja selles osalemi-
ne kohustuslik nendele lastele, kes ei 
käi lasteaias. Soovi korral võivad eel-
kooli töös osaleda ka lasteaialapsed, 
kelle õppemaks on 6.39 eurot kuus.

Kuuldeaparaatide väljastamine

AS Valga Haigla teeb koostööd Tartu 
Ülikooli Kliinikumiga ning üks kord 
kuus toimub kuuldeaparaatide väl-
jastamine Valga Haiglas, Peetri tn 2. 
Vajalik on eelregistreeri-
mine telefonil 766 5143
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Igavesti nooruslik Valga

Valga linn läbis 2011. aastal tiheda 
konkurentsisõela, mille tulemusena 
omistati linnale laste- ja noortesõbra-
liku linna tiitel. Tiitel on märk sellest, 
et linn tahab muutuda lastele ja noor-
tele veelgi paremaks keskkonnaks 
ning seetõttu on tiitel kui omamoodi 
avanss, mis innustab edasi tegutsema.

Valga linnale omistati 2011. aastal 
laste- ja noortesõbraliku linna tiitel, 
kuid saime selle teatud mõttes avansi-
na.  Tõsi, meil on korras lasteaiad, kus 
kohtade puudust ei ole. Valga huviha-
riduse võimalused ja kättesaadavus 
(koos Valkaga) on ühed parimad Ees-
tis.  Neljast meie linna suuremast koo-
list on kolme kooli hooned uued või 
vastrenoveeritud ning ühe kooli täie-
likku renoveerimist alustatakse peagi. 
Kunagistes Valgamaa rahulolu küsit-
lusteski hindasid noored Valgat väga 
heaks elukohaks, isegi kõrgemini, 
kui vanemate põlvkondade inimesed. 
Ometigi ei saa me lõpuni rahul olla ja 
peame pidevalt pingutama, et muutuda 
veelgi noortesõbralikumaks linnaks.

Saime aru, et noori ei pea „kantselda-
ma“, vaid neid on vaja suunata. Neil 
on palju energiat ja häid ideid, mida 

tuleb neil endil lasta ellu viia. Toe-
tame sellest aastast noorteprojekti 
rahaliselt ja linnavalitsuses on noor-
sootöö spetsialist, kelle üks peamisi 
ülesandeid on noorte aitamine nende 
ideede elluviimises. Seeme on lange-
nud viljakasse mulda ja huvitavaid 
uusi noortealgatusi on tulnud hulgi. 
Kahtlemata saame omavalitsusena 
lõpmatuseni parandada noortele huvi-
tegevuse- ja vaba aja veetmise võima-
lusi, kuid noorte peamine probleem 
algab peale hariduse omandamist. 
Koos ettevõtjatega peame leidma roh-
kem võimalusi Valgas noori kõnetava 
palga ja töötingimustega töökohta-
de pakkumiseks. Nüüd, kui maailm 
on lahti ja kedagi väevõimuga kinni 
hoida ei saa, käib armutu konkurents 
noorte pärast. Võidavad piirkonnad, 
kus noortele pakutakse paremaid töö-
kohti. Viimased uuringud näitavad, et 
palk pole ainus stiimul, vaid ollakse 
nõus ka mõistliku sissetulekuga töö-
kohaga, kui töö on huvitav, arengut 
pakkuv ja suhtumine töötajatesse 
sõbralik. Tean, et meie ettevõtjatel 
on raske, kuid kui me siin ühiseid la-
hendusi ei leia, läheb veel raskemaks.

Igavese nooruse eliksiiri pole veel lei-
tud, kuid igavese nooruslikkuse tagab 
linnale noorte kaasamine linnaelu kõi-
gis valdkondades. Pakume neile ot-
sustamis- ja tegutsemisrõõmu. Ärme 
ainult hurjuta ja arvusta, vaid aitame ja 
suuname neid. Noorus on ju hukas ol-
nud kogu ajaloo vältel, kuid ometi on 
just nemad need, kes elu edasi viivad.
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Seekordse persooniloo kangelane on Ivar Unt 
(39), kes on valgalastele tuntud Valga endi-
se linnapea ning praeguse volikogu esimehena.

Septembris tähistas lasteaed Kase-
ke oma 50. juubelit. Pidupäev oli 
täis toredaid tegemisi, mida jagus nii 
tuppa kui õue. Lastele oli külla tul-
nud Pipi Pikksukk, kes on kuulda-
vasti maailma kõige tugevam tüdruk 
ning võib üles tõsta hobusegi. Seda 
viimast Pipil seekord kaasas ei ol-
nud, kuid see-eest sõidutasid lapsi 
armsad ponid. Ja kui kohal on Pipi 
ja ponid, siis kellelgi igav ei hakka!

Ükski väärikas juubelipidu ei saa läbi 
ilma kontsert-aktuseta, kus seekord 
olid lisaks lasteaia väikestele esi-
nejatele tervitama tulnud nüüd juba 
muusikakoolis käivad lasteaia Kase-
ke lõpetanud vahvad õekesed. Laste 

laulud, luuletused ning muusikapalad 
pälvisid külla tulnud endistelt töötaja-
telt, hoolekogu liikmetelt ning headelt 
koostööpartneritelt tugeva aplausi. 
Külalistele tuli üllatusena lasteaia töö-
tajate humoorikas võtmes tehtud video 
koos meenutustega lasteaiaelust möö-
dunud aastakümnetest tänapäevani.

Sellise väärika sündmuse puhul hei-
detakse tavaliselt pilk ka ajalukku.
Lasteaed ehitati 1966. aastal, alg-
selt mööblivabriku töötajate laste 
jaoks. Lasteaiakohti oli eraldatud 
ka lihakombinaadi ja metsamajan-
di töötajate lastele. Asutuse nimeks 
sai Mööblivabriku Lastepäevakodu.
1992. a nimetati lasteaed üm-
ber – Lastepäevakodu Kaseke. 
2000. a saab Lastepäevakodu Ka-
seke nimeks Lasteaed Kaseke. 

2008. a lasteaed Kaseke re-
noveeriti energiasäästli-
kuks passiivmajaks ning 
taasavati 2009. a septembris. 

Nende aastate jooksul on laste-
aial olnud mitmeid juhte: Evi 
Saluveer, Maimu Jänes, Helgi 
Nikiforova ja Virve Kärson. 
Kõige pikemalt on lasteae-
da juhtinud Avi Deemant, kes 
alustas Kasekeses tööd õpe-
tajana 1968. aastal ja direkto-
rina 1981. aastast kuni 2014. 
aastani, lausa 33 aastat. Alates 
2014. aastast juhib lasteaeda Maila 
Rajamets, kel olid eelnevalt lasteaia 
Kaseke õppealajuhataja kogemused.

Kasekeses on palju pikaajalise koge-
musega õpetajaid. Kõige kauem on 

töötanud õpetajad Viivi 
Männiste (46 aastat), Elvi 
Rahu (43 aastat), Milvi 
Bettler (38 aastat) ja õpe-
taja-abi Tiina Vassiljeva 
(34 aastat). Meie asutus 
on rikas ka paljude noor-
te kolleegide poolest. 
Oleme aastate jooksul osa-
lenud mitmetel koolitustel 
ning ühisüritustel, mis on 
aidanud kujundada avatud 
ning loomingulist töökesk-
konda. Esimest korda Ka-
sekese ajaloos asub sellest 
õppeaastast tugiisikuna 
tööle Euroopa vabatahtliku 

teenistuse kaudu Armeenia neiu Sofya.

Meie lasteaial on välja kujunenud oma 
traditsioonid. Toimuvad näitused, mis 
on seotud vanavanemate päeva, mihk-
lipäeva ja kevadpühadega. Tähista-
me rahvakalendri tähtpäevi, laulame, 
mängime ja tutvustame pühadega 
seotud kombestikku ning pärimusi. 
Lastevanemate seas on väga sooja 
vastuvõtu osaks saanud Kasekeses 
korraldatav perespordipäev ja heate-
gevuslik jõuluüritus, kus toimub õn-
neloos, on avatud kohvik, saab osa-
leda töötubades ning pakutakse palju 
muid huvitavaid tegevusi kogu perele. 

Kasekese lasteaed väärtus-
tab traditsioone ning on sa-
mal ajal avatud ka uuendustele.
2013. a liitus lasteaed program-
miga “Kiusamisest vaba las-
teaed“. 2014. a loodi sobitus-
rühm erivajadustega lastele.

Alates 2016. aastast oleme liitunud 
Tervist Edendavate Lasteaedade võr-
gustikuga ning pöörame erilist tähe-
lepanu laste tervislikule toitlustami-
sele, liikumisele ja tervisele. Lapsed 
saavad lasteaiapäeva jooksul või-
malikult palju värskes õhus viibida. 
Lasteaia lähiümbrus ja õueala ning 
värskelt valminud loodusõppeklass pa-
kuvad õues õppimiseks häid võimalusi. 

50 aastat on pikk aeg. Kasekese maja 
on ajaga muutunud, ikka on teda ehita-
tud ja paremaks tehtud. Meie majas on 
suureks sirgunud palju lapsi. Nii mõ-
negi praeguse Kasekese lapse emme ja 
issi on kunagi siin lasteaialaps olnud.

Jätkugu sellesse vahvasse kooslu-
sesse palju lustakaid lapsi, toredaid 
lapsevanemaid, rõõmsameelseid ja 
mitmekülgsete teadmistega õpetajad!

Õnne meie majale, ta on poolesajane!

Lasteaiaõpetajad
Elvi Rahu 

Anu Saavaste

Kui kõnnid Kase tänaval, näed Kasekese maja.
Seal hõisked, kilked kõlavad ja kuulda naerukaja

Ivar, juhid alates 2013. aastast 
kõrgeimat seadusandlikku organit 
Valgas – linnavolikogu. Samas töö-
tad Valga Maavalitsuse arengu- ja 
planeeringuosakonna juhatajana. 
Mõlemal ametikohal saad kaaluka 
sõna sekka öelda Valga linna aren-
gule. Mida see Sinu jaoks tähendab? 

Alati on oht jääda kinni oma piir-
konna teemadesse ja laiem pilt 
võib hägustuda. Maakonna tasan-

dil töötamine aitab näha suuremat 
pilti maakonnast ja see aitab lan-
getada riigimehelikumaid otsuseid. 

Olid Valga linnapea aastatel 
2007–2011. Mida Sa pead oma 
suurimaks saavutuseks sel ajal?

See oli väga huvitav aeg – lõppes 
majandusbuum ja algas majandus-
kriis. Lõppesid suured arendused 
Pedeli jõe ääres, Valga Puuetega Ini-
meste Koda sai renoveeritud. Alus-
tasime kahe väga olulise projekti 
elluviimist: Valga Põhikooli renovee-
rimist ja veetrasside paigaldamist. 

Kuidas Sa ennast iseloomus-
tad, milline inimene Sa oled?

Olen väga praktiline inimene ja mul-
le ei meeldi ajaraiskamine. Kah-
juks poliitikas ja diplomaatias on 
alati palju „vahtu“. Seepärast olen 
hakanud järjest rohkem hinda-
ma konkreetsust ja sirgjoonelisust.
 
Mis on Sinu jaoks elus oluline?

Minu käest on küsitud, kumb on oluli-
sem, kas võim või raha. Olen alati vas-
tanud, et mulle meeldib töötada seal, 
kus saab langetada otsuseid. Tahan, et 
mind kuulatakse, väärtustatakse mind 

ja minu aega. Kui rääkida konkreet-
setest asjadest, siis loomulikult on 
mulle olulised mu pere ja lähedased.

Millega tegeled vabal ajal?

Vabal ajal loen palju raama-
tuid, peamiselt ulmekirjandust.
Mängin meelsasti bridži, mida hak-
kasime kodus perega mängima 
ühe esimese vabariigiaegse õpi-
ku järgi. Mängime sugulastega 
siiani koos ja seda peamiselt hea 
seltskonna ja lõõgastuse pärast.
Arendan ja propageerin poksi Val-
gas. Poksi juurde sattusin kooliajal 
ja sain päris osavaks.  Spordiala 
mulle meeldib ja nii propoageerin 
seda ka Valgas. Asutasin spordiklubi 
ja see toimib siiani. Ise olen nüüd-
seks aktiivsest poksist loobunud ja 
asunud kohtunikuks. Mul on rah-
vusvahelise poksikohtuniku litsents 
ja võib-olla saab mind näha kunagi 
olümpiamängudel õigust mõistmas.
Perega on tore igasuguseid asju ette 
võtta. Käime tihti kinos. Seal juhtub 
huvitavaid asju, eriti kui igaühel on 
oma maitse ja tuleb leida kompromis-
se, et kõik osapooled oleksid rahul. 
Kompromisside leidmise kunst on 
elus üks olulisemaid oskusi, mida tu-
leb õppida ja kogu aeg harjutada, sest 
see kipub kiiresti meelest minema.



Valga linnas tegutsevad ettevõt-
jad peavad oma tegevuse seisuko-
halt linna mainet ja kuvandit oluli-
seks, selgus augustis ettevõtjate seas 
läbi viidud küsitluse tulemusena. 
Ettevõtjate arvates on peamised lin-
na maine kujundajad linnaruumi 
atraktiivsus ja linnas tegutsevad 
ettevõtted, aga ka linnas toimu-
vad üritused ja meediakajastus. 
Küsitluse raames uuriti lisaks 
veel ettevõtjate seisukohti erine-
vates valdkondades – tööjõud, 
asukoht, laienemisplaanid ja koostöö. 
 
Küsitlus viidi läbi augustis 
linnavalitsuse arenguameti ja lin-
namajandusameti koostöös. Vasta-
ma oodati kõiki Valgas tegutsevaid 
ettevõtteid, neist 34 vastas 
küsitlusele. Selle tulemuste-

ga on võimalik tutvuda Val-
ga linnavalitsuse  kodulehel.

Ettevõtjad tõdevad, et tööjõu 
kättesaadavusega on probleeme pea-
miselt seetõttu, et noori on tööturul 
vähe ning tööotsijate kvalifikatsioon 
ei vasta ettevõtte vajadustele. Oma 
asukohta peavad enamus vasta-
jates heaks ning majandustege-
vust soodustavaks, kuid teisalt 
leitakse, et just ruumikitsikus seab 
piirid ettevõtte arengule ja laiene-
misele. Selle lahendamist takistavad 
mitmed tegurid, sh seotus asukoha-
ga või finantsvahendite puudumi-
ne, aga ka taristu kesine seisukord.  
 
Linna maine ja kuvand on oluline ette-
võtte majandustegevuse seisukohalt. 
Seda saaks arendada ja hoida ka eri-
nevate ürituste abil.  Detailset tähele-
panu vajab atraktiivse ja meeldiva lin-
nakeskkonna ja -ruumi arendamine.

Valga Kaugõppegümnaasium viib 
aastatel 2016-2018 ellu Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi ra-
hastatud projekti "Valgamaal ha-
ridustee katkestanud täiskasvanu-
te tagasitoomine tasemeõppesse". 

Projekti tegevused ja teenused pa-
kuvad pikemalt õppest eemal viibi-
nutele, töö või perega hõivatutele 
just neile sobivaid paindlikke lahen-
dusi kooli naasmiseks, õppes püsi-
miseks ja hariduse omandamiseks. 
Õppimine kaugõppegümnaasiumis 

on paindlik ja tasuta ning õppija-
le on tagatud riiklik ravikindlustus.
Selleks, et pooleliolevat haridus-
teed oleks lihtsam jätkata, pakub 
kaugõppegümnaasium paindlik-
ke tasanduskursusi matemaatikas, 
keemias, füüsikas, arvutiõpetuses. 
Mitte-eestlastele pakume ees-
ti keele õppimise ning mate-
maatika, füüsika ja keemia õp-
pimise võimalust vene keeles.
Õppijatest lastevanemad saavad 
kasutada hoidjaga väikelastetuba. 

Kas tahad olla tööturul konku-
rentsivõimeline või soovid jätka-
ta õpinguid kutseõppekeskuses või 
ülikoolis? Tule, lõpeta poolelijää-
nud põhi- või gümnaasiumiaste ja 
sulle avanevad uued võimalused.
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Valga Põhikool on haridusuuenduste keerises Aeg on õppida

Valga linnapea Kalev Härk: „Küsit-
luse tulemusi kasutame Euroopa Liidu 
vahendite täpsemaks kasutamiseks. 
Lähiaastatel on võimalik saada nii 
siseriiklikult eraldatavaid kui 
piiriülese koostöö materiaalseid 
välisvahendeid ettevõtluskesk-
konna parandamiseks kui ka eri-
nevateks ettevõtjaid toetavateks 
tegevusteks. Uuringu tulemusena 
saime teada, mida ettevõtjad kõi-
ge enam ootavad, ja ka kinnituse 
rahastajatele, et meie soovid 
ühtivad sihtgrupi st ettevõtjate 
huvidega. Ettevõtjate hinnangu-
tes ilmnes soov tutvustada laiemalt 
Valgat hea elu- ja investeerimis-
kohana, tehti ettepanekuid taristu 
parandamiseks.  Rõõmustas 
tõdemus, et ettevõtjad on Valga 
linna ettevõtluskeskkonnaga üld-
juhul rahul ja soovivad selle pa-
remaks muutmisel teha linnava-
litsusega tihedamat koostööd“. 

Sten Otsmaa
Ettevõtlus- ja arenguspetsialist

Helle Ritso
Valga Kaugõppegümnaasium

Rahvatarkus ütleb, et aastad ei ole 
vennad, sama kehtib ka kooliaja 
kohta. Uus alanud kooliaasta toob 
endaga kaasa mitmeid haridusuuen-
duslikke muudatusi Valga Põhikoolis.

Üheks muudatuseks on koolikel-
la helina kaotamine. Selle tirina-
ta toimib töö juba mitmes Eesti 
koolis ning oleme ise pisut 
katsetanud ning täheldanud, et see 
suurendab õpilase ja õpetaja vastutust 
tundi õigel ajal kohale jõudmiseks. 

Alates 1. septembrist on eKooli 
klassipäeviku asemel kasutusel 
e-päevik Stuudium, mis parandab 
oluliselt  õpetaja, õpilase  ja  lapsevanema 
vahel info vahetamist. Stuudiumi 
keskkonnas saab õpilane 
tagasisidet oma sooritusest võr-
relduna oodatava õpitulemuse-
ga ning saab edasised suunised 
parema õpitulemuse saavutamiseks. 
Esimeses kooliastmes ehk 1.-3. 
klassis hindeid ei panda ning 
pingeridu ei koostata. See on 
oluline koolirõõmu hoidmise ning 
õpimotivatsiooni tõstmise seisukohast. 
Sõnaline hindamine ei piirdu 
sõnadega ….olid väga tubli! ….Püüa 
järgmisel veerandil rohkem, vaid 
tegemist on eesmärgistatud ja sisulise 
hinnanguga, millega kaasnevad 

edasiviivad juhised ja po-
sitiivne emotsioon.

Sel õppeaastal läheme 4.-9. klassi-
ni üle õppeveerandi põhiselt kok-
kuvõtvalt hindamiselt trimestri põ-
hisele hindamiskorraldusele. See 
tähendab, et senise nelja kokkuvõtva 
veerandihinde asemel pannakse väl-
ja kolm trimestrihinnet. Esimene 
kokkuvõttev hinne sel õppeaastal 
pannakse välja 25. novembriks, teine 
3. märtsiks ja kolmas koos aastahin-
dega õppeaasta lõpuks. Muudatus on 
mõistlik eelkõige seetõttu, et võrdse 
pikkusega trimestrid hajutavad õp-
pekoormust ja hindamisperioodid 
on ühepikkused. Võrreldes praeguse 
süsteemiga peaks ära kaduma meele-
tu ajapuudus veerandilõppudel, seda 
just esimesel ja teisel veerandil, mis 
on võrreldes kolmanda ja neljanda 
veerandiga tunduvalt lühemad. Va-
heaegade ajad sellest ümberkorral-
dusest ei muutu. 1.-3. klassis toimub 
poolaastapõhine sõnaline hindami-
ne, see tähendab, et õpilane saab 
22. detsembril  ja õppeaasta lõpus 
sõnaliste hinnangutega tunnistuse.

Sel õppeaastal käivitus 6., 7. ja 8. 
klasside õpilastel lennupõhine ma-
temaatika õppimine õpperühmades 
selliselt, et vähemalt üks õpperühm 
on ainealaselt andekate õppijate õp-
perühm. Ühte rühma koondatakse 
lennupõhiselt õppijad, kellel oli kuni 

tänase päevani matemaatika tunnis 
igav ja kes said lisaülesandeid ise-
seisvaks lahendamiseks. Süsteemi 
toimides on plaan käivitada lennupõ-
hine õpperühma süsteem 2017/2018. 
õa-l ka eesti keeles ja A-võõrkeeles.

Suuremat rõhku paneme ühtsetele 
distsipliininõuetele. Möödunud õppe-
aasta kevadel leppisime õpilasesin-
duse liikmete ja õpetajatega kokku 
ühised käitumisreeglid, mida järgida  
turvalise, positiivse ja arendava õp-
pekeskkonna saavutamiseks. Kok-
kuleppeid järgides on õpetajatel või-
malik õpilastele edasi anda parimad 
võimalikud oskused ning teadmised.
Leppisime kokku, et õppetunni ajal 
on nutiseadmed koolikotis või klas-
sis kokkulepitud kohas ning need on 
välja lülitatud või hääletul režiimil. 
Tunnivälisel ajal, mis on mõeldud 
õpilasele eelkõige puhkamiseks, on 
nutiseadme kasutamine lubatud koo-
liõues ja koolis märgitud nutialadel. 
Leppisime kokku, et ebatsensuur-
se sõnavara kasutamine, kaaslase 
solvamine sõnaga, žestiga või muul 
moel ei ole aktsepteeritav, samuti 
põhjuseta puudumine ja põhjuseta 
tundidesse hilinemine ning oma-
voliline tundidest lahkumine ei ole 
aktsepteeritav. Kõigile on koolis teada 
ka kokkulepete eiramisega kaasnevad 
tagajärjed. Õpilased on teadlikud, et 
meil kõigil on võrdne õigus tähe-
lepanu suunata meie kokkulepetele 
ning vajadusel viisakalt märkus teha.
Tunneme tõsist muret õpilaste suitse-
tamise ja tubakatoodete tarvitamise 
pärast. Kooli sotsiaalpedagoog vest-
leb koolis suitsetanud õpilasega, võ-
tab temalt selgituskirja ning suhtleb 
lapsevanema ja vajadusel politseiga.
Leppisime kokku, et puhta kooli-
ruumi nimel kanname kooli sise-
ruumides ainult vahetusjalanõusid. 

Muudatuste rakendamise eesmärgiks 
on parimate õpitulemuste saavutami-
ne ning parema õpikeskkonna ühine 
loomine. Valga Põhikooli meeskond 
töötab selle nimel, et õpilane oleks po-
sitiivse ellusuhtumisega, vastutustund-
lik ja  õnnelik elus hakkamasaav noor.

Hannely Luik-Stogov 
Valga Põhikooli direktor

Ettevõtjad: Valga linna maine ja kuvand on oluline
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Oleme suve jooksul näinud vaeva jõud-

maks õigele bussile
 või rongile, sest kogu 

Valga raudteejaama esine ja ligipääsuteed on 

olnud ehitustegevuse tõttu osaliselt su
letud. 

Lisaks ehitatakse jalakäijate sill
a juures 

uut parklat nii autodele kui ka jalgratastele. 

Jaamahoone juures sa
ab olema varikatus bus-

siootealale, renoveeritakse ja ehi-

tatakse kokku 0,9 kilomeetrit l
igipääsuteid. 

Avastamisrõ
õmu peaks jaguma igast su

unast 

jaa-
ma poole liik

ujatele. Loodame 

väga, et objektil p
eamiste tööde 

teostaja OÜ RoadWest jõ
uab sügi-

seks planeeritud tööd lõpetada. Kogu projekt 

sai võimalikuks tänu toetusele meetmest 

„Raudteeliikluse arendamine ja erinevate 

liikumisviisid
e ühendamine“.

Veel su
uremad ehitustööd lin

nas on alles 

ees, s
est p

iirk
ondade konkurentsiv

õime tugev-

damise meetmest s
ai ra

hastuse projekt „Valga 

vanalinna rekonstru
eerim

ine esinduslik
uks 

linnaruumiks“. Valga lin
na rajatakse esindusväl-

jak kolme vanima tänava – Riia, Raja ja Sepa 

tänav – vahelise
le alakasutatud alale. 

Sinna 
luuakse uus hubane väljak, kus su

vel 

saab välikohvikus is
tuda, tu

rul käia, kultuuri 

nau-

tida ja talvel jõ
ulukuuske im

etleda. 

Loomulikult tu
leb teha selleks m

it-

meid täiendavaid eeltöid. Kõigepealt o
n 

plaanis re
noveerida Riia tn 5 asuva  endise Valga 

Kreisih
oone katus ja

 lammutada juurdeehitus, 

mis e
i kuulu muinsuskaitse

 alla. Väljaku ehitus-

töödega on plaanis a
lustada 2017. aasta kevadel.

Valga linn on lisaks eelpool 
nimetatud projektidele ette valmis-
tamas juba järgmist projektitaot-
lust piirkondade konkurentsivõi-
me tugevdamise meetme 
järgmisse taotlusvooru, 

mis peaks toimuma järgmise 
aasta kevadel. Selle 

projektitaotlusega tahame 
panustada Valga linna tööstus- ja 
ettevõtlusalade avaliku tugitaristu 

kaasajas- ta-
mis-
se.

Kindlasti huvitab kõiki 

ka Võru tänava sõidutee 

olukord. Selles osas 

püüame leida 
erinevaid rahas-

tusvõimalusi ning 

loodame käesoleval 

aastal alustada sõidutee 
projekteerimise-

ga.

Sellel suvel on ehitustegevus käinud 

Võru tänava kandis, kuhu rajatakse 2,1-ki-

lomeetrine kergliiklustee kuni Toogipalu 

kalmistuni. Tööde teostajaks on AS Valmap, 

praegu ehitatav kergliiklustee lõik peaks 

olema valmis 31. oktoobriks. Projekti ra-

hastatakse lisaks omavalitsuse eel-

ar-

vest 

ka kergliiklusteede toetusmeet-

mest. Kuna algselt planeeritud eelarves jäi 

raha 
üle, on juba ette valmistatud uus 

etapp kergliiklustee rajamiseks 

Toogipalu kalmistust kuni Toogi 

elamuteni (täiendavalt 0,7 kilomeetrit). 

Teine etapp peaks lõppema mais 2017. Nii 

saame juba järgmisel suvel aktiivselt kasu-

tada uut 2,8 kilomeetri pikkust kergliiklus-

teed! 

Teostatud 
projektid 

suvel

...ja 
tuleviku-

plaanid

Aira Varblane
Arenguameti juhataja



Kagu-Eesti riigigümnaasiumid panevad seljad kokku

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Küsimused ja ettepanekud: toimetus@valgalv.ee

Väljaandja: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga. Kontakt 766 9900, valgalv@valgalv.ee
Peatoimetaja: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist, 766 9902, hele.heletaht@valgalv.ee

Trükk: Trükikoda Trükis AS, Tiraaž: 10 000 tk 
Järgmine Valga Linna Leht ilmub novembri lõpus

Valga gümnaasium sai sel sügisel uue ja särava kuue, tänaseks käib 
ses vilgas koolielu. Uuelt riigigümnaasiumilt oodatakse ka uuenenud 
sisu. Koostöös peitub võit ning selle arendamiseks suhtlevad riigi-
koolid üksteisega tihedalt, samaaegselt võtavad ka omavahel mõõtu.

Juba augustis käis Valga gümnaasiumi juhtkond riigi-
gümnaasiumide suveseminaril Jõgeva gümnaasiumis, 

seal uuriti ka koostöövõimalusi naaberkoolidega.  No-
vembrikuus  panevad Kagu-Eesti (Põlva, Valga, Võru) riigigümnaa-
siumide õpilased pead tööle ja lahendavad võistu reaal- ja loodu-
sainete ülesandeid. Korraldatakse ka koolidevahelisi ühistegevusi. 
See esimene kohtumine ei jää kindlasti viimaseks. Ke-
vadel saadakse kokku Valgas, kus õpilased üksteiselt võ-
tavad mõõtu õuesõppe tunnis. Kagu-Eesti koolid pane-
vad seljad kokku ka suvepäevadel kohtudes ja võisteldes.

OKTOOBER
7. oktoobril kl 12 muuseumis Valga väärikate ülikooli kolmanda 
hooaja esimene loen tervisliku toitumise teemadel. Väärikate üli-
kooli loengule ootame endisi kui ka uusi õppijaid, registreerimine 
toimub kohal.
11. oktoobril kl 19 spordihallis Läti korvpalli meistriliiga kohtumi-
ne. Kohtuvad BC Valga/Valka ja Ventspils.
14. oktoobril kl 12.15 muuseumis Valga väärikate ülikooli loeng  
teemadel „Euroopa pagulas- ja migratsioonipoliitika" ning „Eesti 
Euroopa Liidu eesistumine"
15. oktoobril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses III rahvusvaheli-
se pop/jazz kooride konkurssfestivali „Lauluragin" galakontsert. 
Kontserdil esinevad: kammerkoor Helü, svingikoor AKTIVA, 
segakoor Rõõmusõõm, üle-eestiline neidudekoor Leelo, Saue pois-
tekoor, Meero Muusik lastekoor, Tallinna Inglise Kolledži noorte-
koor ja üllatusesinejad. Pilet 5 €.
15. oktoobril kl 12 Tambre kõrtsi juures aadressil Valguse 2, Valga 
X Jooks. Lisainfo www.valgasport.ee
16. oktoobril kl 14 kultuuri- ja huvialakeskuses III rahvusvahe-
lisepop/jazz kooride konkurssfestivali „Lauluragin" konkurss. 
Võistlustulle astuvad seitse galakontserdil esinenud vahvat ja oma-
näolist koori. Ettekanne konkursi finaalis toimub Antti Kammiste 
saatebändiga. Koore hindab kolmeliikmeline žürii koosseisus Juki 
Välipakka (FIN), Sirje Medell (EST), Janis Ozols (LAT). Pilet 7 €.
17.oktoobril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses R.A.A.A.M.  lavas-
tus “Fenomen”. Laval Mait Malmsten (Eesti Draamateater). Pilet 
11/13 € 
20. oktoobril kl 17 kohvikus Säde loodusõhtu koos loodusajakirja-
niku Toomas Jüriadoga
„Fäärid – värvilised saarekribalad hallis ookeanis“.
21. oktoobril kl 18 muusikakoolis muusikasari Eliitkontserdid. Esi-
nevad Triin Ruubel viiulil ja Kärt Ruubel klaveril. Kavas Mozart, 
Faure, Ravel. Pilet 4/6 €.
21. oktoobril kl 19 spordihallis korvpalli meistriliiga kohtumine. 
Kohtuvad BC Valga/Valka ja Tartu.
22. oktoobril kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses ansambli 
Oduvantšiki sügiskontsert.
24. oktoobril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses va-
rietee-etendus „Teid kutsub kabaree!”. Kaire Vilgats ja Showstop-
persi imelised tantsijad! Etenduses on kasutusel üle 100 glamuurse 
ja suurejoonelise kostüümi! Pilet 14/12 €.
26. oktoobril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Ugala teatri 
etendus „Lovesong. Ühe armastuse lugu”. Pilet 10-13€.

NÄITUSED
kuni 21. oktoobrini kultuuri- ja huvialakeskuses maalinäitus „Eesti-
maa ilu hoieldes”. Näitusel on eksponeeritud Robert Suvi maalid 
ning kunstistuudios SUVI tegutsevate harrastuskunstnike tööd. 
Näitusega tähistab Robert Suvi oma saabuvat 70. juubelit!
3.-30. oktoobrini raamatukogus fotonäitus „20 aastat tagasi raama-
tukogu kolis“.

NOVEMBER
1. novembril  Valga 26. Kunstikuu “Maa ja mere vahel” avamine. 
Katrin Targo kontsert, Valgamaa kunstnike ühisnäituse "Maa ja 
mere vahel" ning tekstiilikunstnik Ene Parsi isikunäituse “Eesti 
triibukood” avamine.
2. novembril kl 19 Valga Jaani kirikus hingedepäeva kontsert 
"Ainuke aeg". Esineb Kait Tamra ja segakoor Rõõm. Kontsert on 
tasuta, annetustulu läheb Jaani kiriku renoveerimiseks.
5.-6. novembril kultuuri- ja huvialakeskuses Inglilaat. Avatud 5. 
novembril kl 12–20; 6. novembril kl 8–16. Lisainfo: Ülle Juht 
ylle@valgakultuurikeskus.ee
5. novembril kl 12 Valgas Tambre ülesõidu juures 26. Mardijooks.
5. novembril kl 17 spordihallis korvpallis meistriliiga kohtumine. 
Kohtuvad BC Valga/Valka ja Rapla.
6. novembril kl 12 spordihalli eest algab Valga linna rahvamatka I 
etapp.

8. novembril Eesti-Läti ajalookonverents „730 aastat Valga/
Valka esmamainimisest“. Täpsem info muuseumi kodulehel (www.
valgamuuseum.ee).
8. novembril kl 19 spordihallis korvpalli Läti meistriliiga kohtumi-
ne. Kohtuvad Valga/Valka ning Ogre/KumhoTyre.
12. novembril kl 9 spordihallis Alfred Neulandi mälestusvõistlused 
tõstmises.
12. novembril algab Valga raekoja eest Võimatu Jooks 2016.
12. novembril kl 17 kultuuri- ja huvialakeskuses stuudio Joy 
folklooriansambli Samsaara ja ansambli Zlotõje Gorõ ühiskontsert. 
Pilet 5 €.
13. novembril kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses Efim Shifrinprog-
ramm «Шифринизмы-new». Pilet 22/25 € 
14. novembril kl 12.30 kultuuri- ja huvialakeskuses teatri Tuule-
veski lasteetendus "Saabastega kass". Etendus on vene keeles. Pilet 
3 €.
15. novembril kl 19 spordihallis korvpalli meistriliiga kohtumine. 
Kohtuvad BC Valga/Valka ja BC Kalev Cramo.
17.-20. novembrini kaksiklinnas Valgas ja Valka muusikafestival 
„Ühe pilli lugu”. Kahe linna muusikakoolide pilliõppe huve silmas 
pidades on igal aastal planeeritud valida instrumendiks erinev pill 
või pillirühm. Sellel aastal pööratakse tähelepanu tšellole.
Ajakava:
17. novembril  kl 19  –  avakontsert Valga kultuuri-ja huvikeskuses
Kammerorkester Klaaspärlimäng. Solistid Silvia Ilves ja Mara 
Botmane (Läti). Kontsertmeister Maano Männi. Pilet 7/5 €.
19. novembril õppepäev ja kammerkontsert Valga muusikakoolis. 
kl 10 tšellokvarteti C-JAM õppepäev. Õppepäeval osalevad peale 
Valga muusikakooli õpilaste ka Valka muusikakooli ja lähivaldade 
muusikat õppivad noored. 
kl 16 Kammerkontsert. Tšellistid Silvia Ilves ja Mara Botmane 
ning sopran Ksenja Kuchukova. Pilet 4/6 €
20. novembril kl 17 Valka kultuurimajas „Black Cello Sabbath”. 
Tšellotrio MELO-M (Läti) - Karlis Auzans, Miķelis Dobičins, Ja-
nis Pauls. Tšellokvartett C-JAM - Pärt Tarvas, Levi-Danel Mägila, 
Margus Uus, Tõnu Jõesaar. Kavas igihaljas pop- ja rockiklassika. 
Tasuline.
23. novembril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Kuressaare Linna-
teatri uuslavastus “Hüpnoos”. Mängivad Allan Noormets (Tallinna 
Linnateater), Triinu Meriste (Ugala Teater), Lauri Saatpalu. Pilet 
12/15 € 
24. novembril kl 11 kultuurikeskuses Kuressaare Linnateatri las-
teetendus „Killu ja Mürakas“. Osades Kati Ong, Hannes Prikk, Aili 
Salong, Mati Talvistu. Lastele alates 4. eluaastast. Pilet 5 €.
26.-27. novembril XVI Jõuluvanade Konverents ja kultuurikeskuse 
esisel platsil tulede süütamine Valga linna kuusel. Täpne ajakava 
ilmub www.valga .ee novembrikuu alguses.
26. novembril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses „The Ilves Sis-
ters” Mamma Mia! Piletid 16/18 €.
30. novembril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Vana Baskini 
Teater "Meie naised". Mängivad Tõnu Kilgas, Raivo Mets ja Eero 
Spriit. Tasuline. 

NÄITUSED
1.- 30. novembrini kultuuri- ja huvialakeskuses Valga 26. Kunsti-
kuu. Valgamaa kunstnike ühisnäitus  "Maa ja mere vahel". 
1.- 31. detsembrini kultuuri- ja huvialakeskuses Ene Pars'i isiku-
näitus "Eesti triibukood". Ene Pars kasutab oma pärimustekstiilide 
loomisel traditsioonilist lapitehnikat. Tööd ei ole telgedel kootud, 
vaid riideribadest kokku õmmeldud.
4.- 5. novembrini muuseumis Toomas Altnurme loomingu näituse 
ja maailmahariduskuu avamine. Toomas Altnurme räägib näituse 
avamisel Skype vahendusel ka mõne kolmanda maailma riigist, 
kus ta on viibinud. Nädala jooksul toimuvad erinevad programmid 
alg-, põhi- ja gümnaasiumiklassidele. 
8. november- 2. detsember muuseumis Ain Toimi loomingu näitus, 
äraviskamisele määratud teadusaparatuurist loodud lambid.
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Tule kinno!  
Filmielamus on garanteeritud! Toome Sulle uusimad filmid 
koju kätte!

1.-9. oktoober "Seitse vaprat" ja 
"Miss Peregrini kodu ebaharilikele lastele"
8.-12. oktoober "Kured" ja "Ajugeeniused"
17.-23. oktoober "Kubo ja kaks pillikeelt" ja 
"Blairi nõiafilm"
21.-30. oktoober "Trollid" ja "Inferno"
28. oktoober - 6. november "Doktor Strange"
Novembris: "Jäämurdja", 
"Fantastilised elukad ja kust neid leida" ning "Vaiana"

Lapsed kuni 3.a (süles) TASUTA! Soodustused lastele, õpi-
lastele ja pensionäridele. Täispilet 4 €. Pileti hind ei sisalda 
3D prille (müügil infolauas).

Vaata piletiinfot ja kinokava www.valgakultuurikeskus.ee!


