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430-aastane linn

Valga
Linna Leht

Käesolev, 2015. aasta on Eestis kuu-
lutatud muusika-aastaks. Korralda-
jate, kelle eesotsas on Eesti Muu-
sikanõukogu, sõnul on ettevõtmise 
eesmärgiks tõsta meie mitmekülgne 
muusikaelu tähelepanu keskpunkti, 
tutvustada muusika loojaid ja esi-
tajaid, innustada muusikahuvi ning 
suurendada muusika rolli Eesti ini-
meste elus.

Valga Muusikakool soovib propa-
geerida kohalikku muusikaelu, kutsu-
da huvilisi üles osalema meie linnas 
toimuvatel muusikasündmustel ning 
eelkõige tutvustada muusikakoolis 
toimuvat — õppimisvõimalusi erine-
vatel instrumentidel, koosmusitseeri-
vaid kollektiive, samuti ka kontsert-
tegevust.

Üheks oluliseks muusika-aasta in-
fovahendamise kanaliks on kohaliku 
raadio Raadio Ruut saade „Valgalase 

Tiia Parmo
muusikakooli direktor

pooltund“, kus iga kuu ühes saates 
räägitakse muusikast, sissejuhatava 
teemaga alustati juba veebruaris.

Märtsikuus räägivad oma instru-
mendi õppimisest-õpetamisest viiuli, 
kandle ja kitarri eriala õpetajad ja õpi-
lased ning aprillis klaveri-, akordioni- 

Muusika-aastal Valga Muusikakoolist
Hoolivuse märk
Kuni 13. märtsini toimub Valga 
Vene Gümnaasiumis maailmaha-
ridusnädal HOOLIVUSE MÄRK, kus 
kahe nädala jooksul viiakse läbi 11 
maailmateemalist päeva erinevate 
tegevustega.

Maailmaharidusnädal annab võimaluse 
ja oskuse siduda globaalseid teemasid 
õppekavaga ning tutvustada arengu-
maade temaatikat noortele huvitaval ja 
mõtlemapaneval viisil, ühtlasi võimal-
dab õpilastel paremini mõista tänapäe-
va ühiskonnas toimuvaid arenguid ja 
muutusi, aitab tähtsustada üldinimlikke 
ja ühiskondlikke väärtusi.

27. märtsil 2015 toimub 
Valga Vene Gümnaasiumis 
maailmahariduse 
koostööseminar HOOLIVUSE 
MÄRK.

Nipernaadi 
novelliauhind ootab 
järjekordset omanikku!
Valga Linnavalitsus ja Valga Kesk-
raamatukogu annavad 23. aprillil 
2015. aastal välja August Gailiti ni-
melise novelliauhinna.

Auhind määratakse autorile kõige niper-
naadilikuma novelli eest: fantaasiarik-
kus, seiklushimulised romantilised tege-
lased, maaliline kujutamislaad, lüüriline 
alatoon vms. Sel aastal hinnatakse 2013. 
või 2014. aastal esmatrükis ilmunud no-
velle.

Ettepanekuid novelliauhinna kandi-
daatide kohta oodatakse 31. märtsini 
2015 aadressidel info@valgark.ee või Val-
ga Keskraamatukogu, Aia tn 12, 68203 
Valga.

Kõikide vahel, kes oma arvamust aval-
davad, loositakse välja kolm raamatut.

Linnaelu

Kristi Lemmik

Mõtisklusi oma muusikalembesest kodulinnast
Valga peale mõeldes on mul meeles 
mõlkumas pigem head mälestused. 
Alustasin oma haridusteed Valgas Wal-
ko lasteaias, kus minu lemmikkasva-
tajad Helmi ja Eha meile esimesi elu-
tarkusi jagama hakkasid. Juba lasteaias 
leidsin endale väga palju häid sõpru, 
kes on jäänud püsima tänaseni. Laulmi-
sega hakkasin tegelema juba päris pi-
sikesena, esimeseks lauluõpetajaks oli 
minu enda õde Kristel. Olin 3-aastane, 
kui võtsin esmakordselt osa Valgamaa 
Laululapsest ning seal sain kirja ka oma 
elu esimese võidu. Lasteaia viimases 
rühmas liitusin Valga Muusikakooli 
perega ning alustasin õpinguid õpetaja 
Lenel Ranna klaveriklassis.

Tuli aega minna kooli. Vanemad 
otsustasid panna mind Valga Gümnaa-
siumi. Muusikapisik nakatas mind iga 
aastaga üha enam, ei kujutanud oma 
päevi teistmoodi ettegi. Päris pikale 
koolipäevale järgnesid tihti mudilas-, 
hiljem noortekoori tunnid, klaveri- ja 
flööditunnid muusikakoolis, klaverian-
sambli tunnid Karmeniga ning muidugi 
laulutunni — soolo, duett ja trio.

Mu päevakava oli väga täpselt pai-
gas: tulin koju, õppisin ning läksin 
seejärel kohe muusikakooli. Vanemaks 
saades juhtus ka seda, et muusikakoo-
list vabanesin alles kella kaheksa või 
poole üheksa paiku õhtul. Tihti tuli ette 
ka seda, et pidin koolitundide ajal käi-
ma esinemas mitmesugustel üritustel ja 
näitustel. Siinkohal tahan tänada oma 
õpetajaid, kes kõik olid väga vastutu-
lelikud ja mõistvad ning mul ei tekki-

nud nendega kordagi probleeme. Kõigi 
esinemiste ja tegemiste kõrvalt suutsin 
siiski edukalt õppida kõikideks kont-
rolltöödeks ja eksamiteks ning lõpeta-
da Valga Gümnaasium hõbemedaliga. 
Kõigi nende tegevuste juures jätkus 
mul aga ka vaba aega, et käia külas 
sõpradel-sõbrannadel, külastada pidu-
sid ja üritusi. Lisaks muusikakoolile 
võtsin osa ka stuudio Joy tegemistest 
ning viimased kolm gümnaasiumiaas-
tat tegutsesin aktiivselt MTÜ Kungla 
muusikalitrupis. Soovitan kõigil, kellel 
vähegi muusika ja muusikalide vastu 
huvi, Kunglaga liituda, sest Siiri ja Reet 
on tõesti väga suurepärased inimesed 

Karmen Rõivassepp

Muusikaga hakkasin tegelema juba 
üsna varakult, olin tänu oma musikaa-
lsele perekonnale alati muusikast ümb-
ritsetud. Oma esimesi ülesastumisi ma 
tegelikult ei mäletagi. Esimesest Valga 
Laululapse võistlusest võtsin osa, kui 
olin 3-aastane. 5-aastaselt hakkasin 
Valga Muusikakoolis Lenel Ranna käe 
all klaverit õppima ja samal ajal jät-
kasin tema juhendamisel ka laulmist. 
2006. aastal lõpetasin ma muusikakooli 
klaveri erialal kiituskirjaga. Kuigi val-
davalt tunneb Valga rahvas mind kui 
laululast, siis klaverimäng pole olnud 
minu jaoks mitte väiksema tähendusega 
kui laulmine. Koos parima sõbra Kristi 
Lemmikuga me mitte ainult ei laulnud 
duetti, vaid mängisime koos ka klave-
riansamblis. Arvan, et klaveriansambli 

Karmen Rõivassepp lõpetas 2006. 
aastal Valga Muusikakooli klaveri 
erialal. Klaveriõpetaja Lenel Ran-
na juhendamisel alustas ta ka oma 
lauljateed. Hiljem jätkas õpinguid 
Tartus, Tallinnas ning Taanis Århu-
si muusikakoolis Royal Academy of 
Music. Praegu elab ja töötab 21-aas-
tane Karmen Taanis, õpetades noori 
lauluhuvilisi FOF Herningi õppeasu-
tuses. Karmen esineb laulusolistina 
oma kvartetis Frigga Feetless ning 
laulab ka Randersi bigbändiga.

Kristi Lemmik elab ja töötab praegu 
pealinna kandis. Muusikaga tegeleb 
endiselt, lauldes Kelli Uustani juures 
ning tüdrukuteansamblis Singin’ 
Sisters. Kristi on ametis tervishoiu-
töötajana MLA-s Viimsi Lasteaiad. 
Sügisest soovib ta jätkata õpinguid 
muusikateraapia alal.

festivalid ja teised klaverikonkursid 
olid lavanärvi seisukohast võttes isegi 
olulisemad kui laulmine. Aga lauldud 
sai tõesti loendamatutel üritustel ja mõ-
nikord isegi mitu korda päevas — küll 
Viisikooris, küll duetis koos Kristiga ja 
trios koos Kristi ja Triin Kiloga.

See kogemus, mis ma Valgast sain, 
on hindamatu väärtusega ja kindlasti 
osa sellest, kes ma tänasel päeval muu-
sikuna olen. 

ja orelimängijad. Puhkpilli- ja löök-
pilliõpetuse rõõmudest ja võimalikest 
kitsaskohtadest annavad asjaosalised 
ülevaate maikuu saates.

Lõuna-Eesti ja Valka muusikakoo-
le ühendava Liivimaa Noorteorkestri 
tegevust tutvustame vahetult enne 

kollektiivi ülesastumist Valga-Valka 
linna sünnipäeval juunikuus.

Sügisestes saadetes tuleb juttu 
üldainete ja erinevate muusikastiilide 
(pärimus- ja rütmimuusika) õppimise 
võimalustest.

Igas saates kõlab käsitletava eri-
ala või teemaga seotud muusika meie 
õpilaste-õpetajate esituses. Samuti 
tutvustakse lähima kuu Valga muusi-
kasündmuste kalendrit.

Muusikakooli poolt korraldatava-
test üritustest võiks etteruttavalt mai-
nida heategevuskontserti meie kiriku 
heaks 6. juunil. Aga juba 12. märtsil 
olete oodatud meie kooli saali — 
Ukraina trio Contemp kontserdile. 
Contemp esineb koosseisus Vitali 
Kozitski (bajaan), Tatjana Kozitskaja 
ja Natalja Geri (kobza).

Infot muusikakoolis toimuvast ja 
Liivimaa Noorteorkestri tegevusest 
leiate ka kooli kodulehelt: http://www.
valgamuusikakool.ee/ 

ning kogu muusikalitrupp on alati üks 
väga lahe kamp olnud!

Valgast saanud hea hariduse ja leid-
nud piisavalt võimalusi tegelda ka oma 
hobidega. Mul ei tekkinud kooli ajal 
kordagi mõtet lahkuda Valgast ja minna 
kusagile mujale õppima. Arvan, et väi-
kelinnas on lapsel väga hea ja rahulik 
kasvada, saada selgeks esmased elutõed 
ja -kogemused. Kui ollakse aga sise-
miselt valmis, tuleb kodust ära minna, 
mujale tarkusi omandama. Ühel hetkel 
tuleb alustada iseseisvat elu, ennast ha-
rida, tõestada ning kujundada oma elu 
selliseks, nagu unistanud oled. Hea on 
aga mõelda, et mul on olemas koht, 
kuhu saan alati tagasi pöörduda — see 
on minu kodulinn Valga. 
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Valga linn on oma asendilt Eesti üks ai-
nulaadsemaid linnu ning tema ajalugu 
on olnud kirev. Linnas on elanud ja elab 
ka praegu inimesi paljudest rahvustest, 
siin on olnud erinevaid koole, esimesed 
andmed koolihariduse andmisest päri-
nevad lausa Poola ajast, 16. sajandist. 
Kuni 19. sajandi teise pooleni ei olnud 
Valgas võimalik eestikeelset haridust 
omandada. 3. märtsil 1880. aastal avati 
Valga linnas esimene eestikeelse õppe-
tööga kool — Valga linna Peetri Kiri-
kukool, kooli juhatas pikka aega Hans 
Einer, kes oli karismaatiline ja hinnatud 
koolijuht, nii et kooli hakatigi kutsuma 
Hans Eineri kooliks. Kool asus Viljandi 
tänavas, tänapäeval tähistab seda kohta 
mälestuskivi.

Valga linnavalitsuse ja linna koolide 
koostööna toimus 3. märtsil 2015 kon-
verents, mis oli pühendatud esimesele 

Anneli Rants
Valga Linnavalitsuse 
haridus- ja kultuuriameti juhataja

Valga esimesest eestikeelsest 
koolist said hariduse nii mõnedki 
eesti kultuurilukku läinud inime-
sed, näiteks Johann Kõpp, Tartu 
Ülikooli rektor aastatel 1928–1937, 
näitlejanna Liina Reimann, eesti-
soome kirjanik Hella Wuolijoki jt.

135 aastat eestikeelset haridust Valgas

Valga Linnavalitsus on Jazzkaare festivali korraldajatega koostööd teinud juba 
2005. aastast, järgmise aasta aprillis toimus festivali raames esimene kontsert 
Valgas, esinejaks Jürmo Eespere Trio. Festivali kontserdid on nende aastate 
jooksul pakkunud muusikaelamusi paljudele valgalastele.

Õppesuunad, mille vahel valida:
•	 Humanitaarsuund
•	 Reaalsuund
•	 Majandus-	ja	IT-suund
•	 Riigikaitse	ja	siseturvalisuse	suund

Miks valida just Valga Gümnaasium?
•	 Õpilastel	on	võimalus	valida	lisaks	õppesuundadele	veel	huvitavaid	valikkursusi,	

ka e-kursusi.
•	 2016.	aasta	sügisel	saab	koolist	riigigümnaasium.	Õpilasi	ootab	siis	renoveeritud	

maja koos uue tehnika ja sisustusega.
•	 Valga	 Linnavalitus	maksab	 parematele	 õppuritele	 stipendiumi,	 pingerea	 alusel:	

70 eurot kuus ainult hinnete „5“ eest ning hinnete „4“ ja „5“eest 50 eurot kuus.
•	 Koolil	on	ka	õpilaskodu	võimalus	(Valgamaa	Kutseõppekeskuse	ühiselamu).
•	 Kool	on	UNESCO	ühendkool,	toimuvad	erinevad	välisprojektid,	näiteks	sõpruskoo-

lidega Aafrikas.
•	 Koolil	on	juba	praegu	tänapäevased	IT-vahendid:	uus	Apple’i	arvutiklass,	tehno-

loogiaklass,	3D	skanner,	3D	printer,	mikrokontrollerid,	Vernier’i	seadmed,	infrapu-
nakaamera. Seoses soetatud õppevahenditega pakutakse erinevaid kursusi, näi-
teks äppide valmistamine, 3D modelleerimine, töö mikrokontrolleritega.

•	 Koolil	on	kaheaastane	kogemus	40/	60%	õppe	korraldamises	põhiainetes.
•	 Võimalus	osaleda	Valga	spordiklubide	töös	(kergejõustik,	korvpall,	võrkpall,	käsi-

pall,	jalgpall,	saalihoki,	maadlus).
•	 Võimalus	osaleda	Liivimaa	Noorteorkestri	töös	ja	teistes	Valga	linna	huvitegevus-

ringides ja ühendustes.
•	 2015.	aasta	sügisest	on	õpilastel	võimalik	õppida	peale	prantsuse	keele	ka	hispaa-

nia	keelt.	Hispaania	keele	õpetajaks	on	José	Antonio	Page	Ramirez.

Ootame Sind katsetele 16. märtsil kell 10.00	 Valgas	 Kuperjanovi	 10.	 Järelkatsed	
20.	märtsil	 kell	 10.00.	 Sisseastumiskatsed	on	nii	 eesti	 kui	 ka	 vene	 keeles.	Õppimis-
võimaluste kohta saad täpsemat infot kooli kodulehelt www.valgagym.ee ja kooli 
Facebook’i	lehelt.

Haridus

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Väljaandja:	Valga	Linnavalitsus	Linnavalitsuse kantselei:	Puiestee	tn	8,	68203	Valga;	telefon:	766	9900;	
766	9910;	faks:	766	1351;	e-post:	valgalv@valgalv.ee Toimetus / reklaam:	Avalike	suhete	spetsialist	Hele	

Heletäht;	telefon:	766	9902;	5347	2255	e-post:	hele.heletaht@valgalv.ee; www.valga.ee
Teostus:	Editor	Grupp	OÜ	 Trükk:	Baltic	Print	&	Banners	OÜ	 Trükiarv: 8500	EST/1500	RUS

Valga Linna Peetri Kirikukool ehk Hans Eineri Kool oli eesti kultuuri teerajaja 
Valgas, ilma selle koolita ei oleks Valga see, mis on ta praegu.

eestikeelsele koolile Valgas. Õpetajaid 
ja teisi konverentsil osalejaid tervitas 
linnapea Kalev Härk, kes rõhutas, et 
õpilased said Eineri koolist korralikud 
algteadmised eesti keelest ja gramma-
tikast ning üldharivad teadmised elus 
hakkama saamiseks. Vähem tähtis ei 
olnud ka kogu koolis valitsev rahvus-
likkuse rõhutamine ja oma juurte tund-
maõppimine.

Kalev Härk andis Valga Põhikooli-
le, ühele suuremale eestikeelsele põhi-
koolile, üle LUBATÄHE, kus kirjas, 
et Valga Põhikool hoiab aus ja jätkab 
Hans Eineri kooli põhimõtteid ja tege-
vusi tänapäeval ning edaspidigi.

Konverents jätkus õpetaja ja ajaloo-
lase Esta Metsa faktiderikka ettekande-
ga meie esimese eestikeelse kooli kuju-
nemisloost ning tegevusest.

Konverentsil tehti hüpe 19. sajandist 
tänapäeva ning krihvli ja kriidi ajastust 
tõi kuulajad sujuvalt digiajastusse Valga 
Vene Gümnaasiumi infotehnoloog Eva 
Tšepurko, andes ülevaate innovaatilis-

Baltimaade suurim džässifestival 
Jazzkaar jõuab ka Valka

Anne Erm
festivali direktor ja kunstiline juht

24. aprillil kell 18 on Valga muusika-
kooli saalis jazzihuvilistel võimalik 
kuulata Eestist pärit andekat muusikut 
Ingrid Lukast, kes elab ja tegutseb juba 
ligi 20 aastat Šveitsis.

Omanäolise lauljatari hääle ilu ja si-
sendusjõud on erakordsed. Ingrid toob 
oma muusikas kuulajani üldinimlikke 
väärtusi väga isiklikul moel. Lauljatar 
esitab koos trummari ja klahvpillimän-
gija Patrik Zossoga värsket elektrooni-
lise puutega loomingut oma uuelt, kol-
mandalt heliplaadilt „Demimonde“.

Plaadi meeleolusid kirjeldab Ingrid 
nõnda: „Sukeldume tantsides haldja-
te, vaimude ja näkkide salamaailma ja 
kärarikas suurlinna rütm tõukab meid 
lakkamatult edasi. Viimaks ujume 
muusikalisse merre, mis on nagu kait-
sev embus, ning mille algallikaks on 
tervendav vesi.“

Albumil „Demimonde“ võtab Ing-
rid Lukas teemaks oma muusikalise 
arengu, mis on tema puhul alati isiklik 
ja peegeldub ka tema laulutekstides. 
Pärast albumeid „We need to repeat“ 
ja „Silver Sectrets“ andis ta välja uue 
heliplaadi, kus oma isiksuse vastuolud 
muusikaliselt ära lepitab.

Urbanistlikud biidid ühenduvad 
müstilise rahuliku kõlaga, suursu-
gused keelpillid segunevad jõuliste 
bassidega ning Eesti regilaulu tradit-
sioon sulab kokku nüüdisaegse laulu- 
vormiga.

Ingrid Lukas loob muusikalisi mant-
raid, et ennast järjekindlalt oma teel 
hoida. Nii kingib ta ka meile laule ja 
meeleolusid, mis avavad universaalseid 
teemasid väga isiklikul moel.

Vaata ka www.jazzkaar.ee 

Väärikate Ülikool alustas tegevust
Veebruari lõpus alustas tegevust Valga Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli koos-
töös Valga väärikate ülikool — neile, kel vanust 60 aastat või rohkem.

Avaaktus	toimus	27.	veebruaril	Tartu	Ülikooli	aulas,	loengud	jätkuvad	Valgas	sagedu-
sega	2–3	korda	kuus.	Tulemas	on	järgmised	loengud:

25. märtsil kell 14.00–16.00
Tartu Ülikooli Teaduskooli direktor PhD Viire Sepp, teema: „Elukestev andekus“ 
Valga	Kultuuri-	ja	Huvialakeskuse	(Kesk	tn	1,	Valga)	ovaalsaalis

27. märtsil kell 13.00–15.00
Professor Mart Raukas, teema: „Mis teeb meid paremaks?“	Valga	Muuseumis	(Va-
baduse	tn	8,	Valga)

15. aprillil kell 12.00–14.00
Tartu Ülikooli dotsent Olga Schihalejev, teema: „Vanavanemaks olemise kunst 
21. sajandil“	Valga	Kultuuri-	ja	Huvialakeskuses	(	Kesk	tn	1),	ovaalsaalis

Edasisest loengute plaanist antakse teada märtsikuu viimasel loengul, informatsioon 
avaldatakse ka linna kodulehel.

Valga Gümnaasium ootab õpilasi 10. klassi
Mairin Tann: „Hei, noor! 
Tule Valga Gümnaasiumisse 
õppima! Leiad siit laheda 
seltskonna ning heade 
õpitulemuste eest on võimalik 
saada ka stipendiumi!“

Hans Einer.

test õpetamismeetoditest. Saalisolija-
tele pakkus elevust praktiline ülesanne 
mobiiltelefonidega, kõikidel oli võima-
lik katsetada oma nutikust.

Valga linna hariduslugu on pikk ja 
põnev, seda on uurinud nii ajaloolased 
kui ka üliõpilased ning sellel õppeaastal 
koostasid uurimustööd Valga linna ka-
hest koolimajast põhikooli kaks 8. klas-
si kaks noormeest. Urmo Urban andis 
ülevaate J. Kuperjanovi tn 10 koolima-
jast ja Oliver Daniel tõi välja huvitavaid 
fakte Kungla tänava koolimaja ajaloost. 
Konverentsile lisasid pidulikkust ja 
lusti tulevased koolilapsed, Valga linna 
lasteaialapsed vahvate tantsude ja lau-
ludega. 
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Tähistame Valga Raekoja 150. aastapäeva

Poola	kuningas	Stephan	Bathory	sõnab:	„Vaata	vaid,	kus	on	linn	ja	rahvas.	Kannatavad	
võõrast piitsa ja jagavad võõrastega kõike, mida annab jagada, aga usuvad omas kee-
les, harivad omas keeles ja tõusevad tuhast omas meeles. Sellel linnal on oma lugu, 
mida tuleb jutustada ikka ja jälle.“

5.	juunil	jutustame	150-aastaseks	saanud	Valga	Raekoja	juures	taas	kord	Valga	lin-
na	lugu.	Osalt	tõeses,	osalt	fantaseeritud	loos	teevad	kaasa	Valga	linna	ajalukku	oma	
jälje	jätnud	tegelased	paavst	Antonio	Possevino,	Poola	nuntsius	Alberto	Bolognetti,	
saksa	soost	aadlikud	Tiesenhausen	ja	Üksküll,	Poola	kuningas	Stephan	Bathory,	Lii-
vimaa	Kroonik,	Valga	Raekoja	vaim,	Julius	Kuperjanov,	Valga	esimene	eestlasest	lin-
napea	Johannes	Märtson,	esimesi	eestlasest	koolijuhte	Marta	Pärna	ning	esimestele	
eestlastest	kooliõpetajatele	ja	heliloojatele	hariduse	andnud	Jānis	Cimze	ning	Valgast	
pärit	esimene	Eesti	olümpiavõitja	Alfred	Neuland.

Kaasa	teevad	Valga	 linna	 juhid,	avaliku	elu	tegelased,	segakoor	Rõõm	ja	Kungla	
muusikalitrupi	noored.	Etenduse	lavastab	Siiri	Põldsaar.

Tulemas on Piirilaat ja vorstifestival

Maikuu	esimesel	nädalavahetusel,	9.–10.	mail	leiab	aset	13.	heategevuslik	Valga–Val-
ka	Piirilaat.	Tegemist	on	erakordse	laadaga,	kuivõrd	tegevus	toimub	pikki	piiri	ja	kau-
belda	on	võimalik	nii	Eesti	kui	ka	Läti	poolel.

Seoses	Läti	Vabariigi	üleminekuga	eurole	on	kõigil	laadalistel	veelgi	lihtsam	oma	
oste	sooritada.	Piirilaat	on	eriline	ka	oma	rikkaliku	rohevahetusala	ning	rohkete	käsi-
töökaupade poolest.

Lisaks	laadale	leiab	ka	tänavu	aasta	aset	omanäoline	vorsti-	ja	lihafestival.	Osaleda	
saavad kodutootjad, väike- ja suurettevõtted ning loomulikult hobikulinaarid. Festi-
vali raames valitakse vorsti ja suitsuliha konkursil välja võitjad kategooriates „Kõige 
maitsvam“	 ja	„Kõige	majesteetlikum“.	Hindajateks	on	oma	ala	professionaalid	ning	
eraldi antakse välja ka publikuauhind.

10.	mail	ehk	emadepäeval	toimub	lisaks	laadale	ka	grillimisefestival.	Ootame	kõi-
ki	grillisõpru	osalema!	Osaleda	saab	nii	individuaalselt	kui	ka	meeskondlikult,	kahes	
kategoorias: „rahvagrill“, kus korraldaja tagab tooraine ning osaleja teeb marinaadi 
jm, ning kategoorias „meistrigrill“, kus pretendent küpsetab omi eelnevalt valmista-
tud	tooteid.	Nii	liha-	ja	vorstifestivalile	kui	ka	grillimisefestivalile	peavad	osalejad	end	
registreerima hiljemalt 20. aprilliks 2015 sniedze.ragze@valka.lv	(eesti	keeles).

Laadalt	ei	puudu	ka	kultuuriprogramm,	mis	vältab	läbi	mõlema	päeva.	Laval	esi-
nevad	meie	Valga–Valka	kohalikud	lauljad,	tantsutrupid	ning	Piirilinna	Bigbänd.	Pü-
hapäevasel emadepäeva kontserdil esinevad kaksiklinna noored lauljad ja tantsijad. 
Tegevust	jätkub	kõikidele,	nii	noortele	kui	ka	eakatele.

Täpsemat	infot	jälgige	reklaamkandjatelt	ning	internetist	www.valga.ee

Raamatukogu sai tagastuskasti
Linnavalitsus kinkis Valga Keskraamatukogule 150. aastapäevaks raamatute ta-
gastuskasti,	mis	on	paigutatud	raamatukogu	peaukse	juurde.	Nüüdsest	saab	seega	
tagastada	laenatud	lugemisvara	ka	sel	ajal,	kui	raamatukogu	on	suletud.	Igal	tööpäe-
va hommikul tagastuskast tühjendatakse ja tagastus vormistatakse andmebaasis.

Loodame,	 et	 tagastuskasti	 olemas-
olu loob olukorra, kus raamatukokku 
jõuavad tagasi ka need raamatud, mis 
on pikalt lugejate käes olnud. Kui mõni 
raamatukoguvõlgnik pelgab tema kätte 
ununenud kirjavaraga raamatukogutöö-
taja palge ette ilmuda, siis tagastuskast 
on sel juhul lahendus.

Linnaelu13. Pavel Loskutovi 
rahvajooks ja kepikõnd

Jooksu senine parim aeg on 29:54 aas-
tast 2003 ja see kuulub Pavel Loskuto-
vile isiklikult. Aumehena loovutas Pa-
vel poolemeetrise võidukarika teisena 
finišisse jõudnule, lätlasele Dmitrijs 
Slesarenoksile. Loskutov ei pidanud 
õigeks enda nime kandvalt võistluselt 
esikohaauhinnaga lahkuda.

Jooksu peamiseks eesmärgiks on 
propageerida liikumisharrastust Eesti 
ja Läti vabariigi elanike seas, süven-
dada kaksiklinnade elanike heanaa-
berlikke suhteid, jäädvustada kohaliku 
tippsportlase saavutusi kõrgetasemeli-
se võistlusega. Aastast 2015 (16. mai) 
hakkab jooks kandma nime „Pavel 
Loskutovi rahvajooks“ ja kaasatud on 
ka liikumist propageeriv kepikõnd, et 
tuletada kõigile meelde, kui oluline on 
tänapäeval liikumine ja füüsiline aktiiv-
sus. Ürituse nime muutmisega tahame 
selgelt rõhutada, et jooks ei ole mõel-
dud ainult sportlastele, vaid kõigile, 
kes juba tunnevad rõõmu liikumisest 
ning ka neile, kes on otsinud esimest 
sammu, et hakata liikumisharrastusega 

tegelema. Seekordne jooks on pärjatud 
ka maagilise numbriga 13. Ka see toob 
jooksu muutusi, kuivõrd kõik, kes lõpe-
tavad, saavad medali ning võistluspäe-
val on veel mitugi üllatust varuks. Ära 
pole unustatud ka lapsi, sest enne põhi-
distantsi toimuvad lastejooksud.

Varasemalt on jooksul osalenud ka 
kaks Keenia naissportlast. Puudust pole 
ka Eesti kohalikest kuulsatest naisjooks-
jatest — aastal 2014 osalesid võistlusel 
Eesti kuulsad õed Luiged, Liina ja Lily. 
Paremaks osutus õde Liina ajaga 32:53 
ja võttis ka naiste arvestuses selle aja-
ga esikohta, teiseks jäi õde Lily ajaga 
36:54.

Kuulsa Eesti jooksja lühitutvustus: 
Pavel „Paša“ Loskutov sündis 2. det-
sembril 1969 Läti linnas Valkas ja on 
endine Eesti pikamaajooksja. Münc-
henis, Euroopa meistrivõistlustel 
kergejõustikus võitis Pavel Loskutov 
maratonis hõbemedali tulemusega 
2:13.18, kullast jäi teda lahutama 1 
minut ja 5 sekundit. Oma kireva kar-
jääri jooksul on Pavel Loskutov Ees-
tit esindanud neljal olümpial: Atlanta 
1996, Sidney 2000, Ateena 2004 ja 
Peking 2008. Tema kõige parem koht 

olümpiamängudel pärineb Ateenast 
aastal 2004, kus ta saavutas 26. koha 
ajaga 2:18.09, mis on ka tema parim 
joostud aeg olümpiamängudel. Spor-
tima innustas teda kohalik lätlane 
Nadežda Blüma. Treeninud on ta Val-
gas Raimond Lutsu käe all ja Tartus 
juhendas teda Harry Lemberg. Rah-
vusvahelistel võistlustel on ta võitnud 
1999. ja 2001. aastal Frakfurdi mara-
toni, 1999. aastal Helsingi maratoni 
ja aastatel 2003–2004 Sŏuli maratoni. 
Eesti meistrivõistlustelt on Pavel Los-
kutov aastatel 1990–2010 võitnud 32 
kuldmedalit (11 poolmaratonis, viis 
10 000 m jooksus, viis 12 km murd-
maajooksus, neli 5000 m jooksus, 
kolm 3000 m takistusjooksus, kolm 
4 km murdmaajooksus ning üks ma-
ratonis).

Pole tähtis, kas oled tõsine jook-
sumees või pühapäeva kepikõndi-
ja — 16. mai 2015 kell 14.00 antak-
se stardipauk. Tule võta osa Valga 
suurimast liikumissündmusest ning 
anna endale start või jätk rannavormi 
treeninguks! Registreerimine www.
valgasport.ee lehel ning otsi meid 
üles ka Facebook’ist. 

Pavel Loskutovi rahvajooks algatati 2003. aastal 
ja kandis nime „Pavel Loskutov Cup“ aastani 2014. 
Jooksudistantsi pikkuseks on olnud läbi ajaloo 10 
kilomeetrit. Jooksu teeb erakordseks see, et rada 
läbib kahte riiki.

Marten Lombiots
Valga LV spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist

Miks steriliseerida/ kastreerida oma lemmikloom?

Nendest pooltele koertele tulid oma-
nikud järele ja peaaegu kõikidele 
ülejäänutele leidsime uued kodud. 
Kassidel kahjuks nii hästi ei läinud. 
Varjupaika sattunud kassidele tulid 
järele omanikud 28 juhul. Ülejää-
nud kassidest sai uue kodu iga teine 
kass. Kahjuks on nii, et varjupaika 
satub väga palju kasse ja meil ei ole 
võimalik kõikidele leida uusi kodu-
sid. Ka ei ole varjupaigal võimalik 
pakkuda paljudele leitud kassidele 
ajutist kodu meie kassitubades, sest 
varjupaik on väike ja tänavatel kasse 
liiga palju. Kahjuks tuleb osa kasse 
hukata. Jah, me teame, et Valga lin-
na tänavatel, kuurides, keldrites ja 
mujal elab kodutuid kasse, kes seal 
ka paljunevad. Levivad haigused ja 
nälg, tekivad õnnetused ja loomad 
surevad. Püüame neid kasse ise ja ka 
hoolitsevate inimeste abiga ning toi-
metame varjupaika. Kahjuks on see 
nii, et lähiajal ei ole meil võimalik 
kinni püüda ja varjupaika toimetada 
kõiki linna kodutuid kasse, sest neid 
on liiga palju.

Kass võib tuua uue pesakonna mit-
meid kordi aastas. Looma omanikul 
on endal kohustus leida kõikidele 
oma loomadele sobiv kodu. Me kõik 
teame, et looma hülgamine ja abitusse 
seisundisse jätmine on karistatav tegu. 
Ja ometi on hulkuvaid ja kodutud 
loomi nii palju! Võib-olla saab just 
sinu lemmiklooma järglastest hulkuv 
loom?! Selleks, et kassid ja koerad ei 
paljuneks, soovitame nad kas kastree-

rida või steriliseerida. Sellisel loomal 
ei ole jooksuaega, nad ei erita lõhna, ei 
meelita võõraid loomi ligi, üldjuhul ei 
märgista, hoiavad kodu ning püsivad 
oma territooriumil. Üldjuhul saavad 
kastreeritud/ steriliseeritud loomad 
omavahel paremini läbi ja nende ag-
ressiivsus väheneb. Kass, kes püüdis 
enne steriliseerimist hiiri, püüab hii-
ri edasi. Iseloom ka ei muutu: loom, 
kes oli enne steriliseerimist või kast-
reerimist sõbralik, on sõbralik edasi. 
Tekkida võivaid kaaluprobleeme saab 
ennetada sobiva toiduvalikuga.

Valga kodutute loomade varju-
paik asub Valga linnas, Laatsi tänav 
11a. Oleme külastajatele avatud tei-
sipäevast reedeni kl 14–17, laupäe-

viti kl 11–14. Puhkepäevad on püha-
päev ja esmaspäev. Meie telefon on 
529 9880 ja e-posti aadress valga@
varjupaik.ee. Varjupaigas olevate 
loomade pilte näeb meie kodulehel 
http://valga.varjupaik.ee/. Soovi 
korral saab endale sealt välja vali-
da looma, kellega tulla tutvuma ja 
võimalusel pakkuda kodu. Pakume 
ainult vaktsineeritud ja mikrokiibiga 
loomi, kõik on saanud ka parasiidi-
tõrje ja võimalusel ka steriliseeritud/ 
kastreeritud.

NB! Valga loomade varjupaigas 
saab oma koera või kassi kiibistada 
ainult 10 euro eest. Järgmine kiibis-
tamispäev on 11. märts, palun ette re-
gistreerida telefonil 529 9880. 

Valga kodutute loomade varjupaigas ootavad endale uut kodu paljud koerad ja 
kassid. Eelmisel aastal sattus meie varjupaika 105 koera ja 416 kassi.

Helle Raja
Valga kodutute loomade varjupaiga juhataja
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MÄRTS 2015
9. märtsil kl 17.50	 Voorimehe	 Pubis	 Valgamaa	 talimängud	
mälumängus
9. märtsil kl 18.50	 Voorimehe	 Pubis	 Valgamaa	 talimängud	
bridžis
10. märtsil kl 9 spordihallis Valgamaa koolinoorte meistrivõist-
lused	võrkpallis.	Tüdrukud	9.	klass	ning	10.–12.	klass
10. märtsil kl 19 spordihallis Alexela korvpalli meistriliiga 
Valga Maks & Moorits vsTÜ Kalev
11. märtsil kl 9 spordihallis Valgamaa koolinoorte meistri-
võistlused	võrkpallis.	Poisid	9.	klass	ning	10.–12.	klass
11. märtsil kl 18	 kultuurikeskuses	 POINT	 teater	 Peeter	 Oja	
stand-up	komöödia	„Elamise	kunst“.	Pilet	13–13	€
12. märtsil kl 18	muusikakoolis	 kontsert	Ukraina	 triolt	 Con-
temp,	 koosseisus	Vitali	 Kozitski	 bajaanil,	Tatjana	 Kozitskaja	 ja	
Natalja	Geri	kobzal.	Pilet	5	€,	sooduspilet	3	€
12. märtsil kl 19 kultuurikeskuses Valgamaa abiturientide ball
13. märtsil kl 10 maakondlik emakeelepäeva veebipõhine vik-
toriin 5.–6. klassidele
14. märtsil kl 10	 Kungla	 tn	 kunstmuruväljakul	Warrior	 Cup	
jalgpallis, A-klassi poisid
14. märtsil kl 12 kultuurikeskuses laste lauluvõistlus „Valga 
Laululaps	 2015“.	Osaleda	 saavad	 kõik	 lapsed,	 kes	on	Valgaga	
seotud, s.o piirkondliku võistluse koha saab laulja valida kas 
elukoha,	kooli,	muusikakooli	või	huvikooli	järgi.	Info	www.val-
gakultuurikeskus.ee
15. märtsil kl 10	 Kungla	 tn	 kunstmuruväljakul	Warrior	 Cup	
jalgpallis. 2001. a sündinud poisid
15. märtsil kl 12	spordihalli	eest	stardib	Valga	linna	III	matk
15. märtsil kl 13 spordihallis saalihoki meistrivõistlused
15. märtsil kl 16	Valka	(Läti)	kultuurimajas	Liivimaa	Noorteor-
kestri kontsert
16.–20. märtsil kl 14	 noortekeskuses	„Tegus	 koolivaheaeg“.	
Koolivaheajal pakutakse võimalust tegelda käelise tegevusega, 
mängida	erinevaid	lauamänge,	osaleda	lastediskol	 jne.	Täpne	
ajakava tegevuste kohta www.valgakultuurikeskus.ee
17. märtsil kl 19 spordihallis Alexela Korvpalli Meistriliiga, 
Valga Maks & Moorits võõrustab TYCO Raplat
19. märtsil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas 
koolivaheaja	 filmineljapäev.	Vaatame	 filmi	„Jääaeg	 3“,	 looma-
puslede kokkupanemine
19. märtsil kl 18	noortekeskuses	„Valga	ANK	Lan	party“.	Tegu-
sa koolivaheaja raames toimub võrgupidu. Alaealised peavad 
tooma osalemiseks noortekeskusesse täidetud nõusolekulehe 
lapsevanemalt.	Registreerimine	ja	lisainfo	506	8250
19. märtsil kl 19 spordihallis Alexela korvpalli meistriliiga, 
Valga Maks & Moorits vs BC Kalev/ Cramo
19. märtsil kl 19	 kultuurikeskuses	 Rakvere	 teatri	 etendus	
„Seitsmeteistkümnenda	 nuku	 suvi“.	 Osades	 Ülle	 Lichtfeldt,	
Natali	Lohk,	Silja	Miks,	Anneli	Rahkema,	Peeter	Rästas,	Tarmo	
Tagamets,	Heigo	Teder	või	 Imre	Õunapuu.	Pilet	12–15	€,	soo-
duspilet	9,60–13,50	€
20. märtsil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas 
taaskasutuse meisterdamisring algklasside õpilastele
20. märtsil kl 20	rockiklubis	esinevad	ansamblid	Ylivallan	Or-
jat	ja	Madred	Soomest	ning	Tankist	Eestist.	Pilet	3	€
21. märtsil kl 10	 Kungla	 tn	 kunstmuruväljakul	Warrior	 Cup	
jalgpallis mehed
21. märtsil kl 9 spordihallis Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 
talispordipäev
21. märtsil kl 17 spordihallis Valga Maks & Moorits võõrus-
tab TTÜ korvpalliklubi
22. märtsil kl 10	 Kungla	 tn	 kunstmuruväljakul	Warrior	 Cup	
jalgpallis naised
22. märtsil kl 10	spordihallis	„Tähelepanu,	start“.	Osalevad	tüd-
rukud ja poisid, 1.–5. klass.
24. märtsil kl 13	spordihallis	TV	10	olümpiastarti	Valgamaa	III	
etapp
25. märtsil kl 19 spordihallis käsipalli Eesti meistrivõistlu-
sed Valga Käval vs Põlva serviti
26. märtsil kl 11 keskraamatukogu muinasjututornis pisipõnni 
pooltund.	Ootame	3–6-aastaseid	mudilasi	ja	nende	vanemaid.	
Mängime, loeme ja meisterdame
26. märtsil kl 19	kultuurikeskuses	Jan	Uuspõllu	monokomöö-
dia	„Brüsseli	kapsas“.	Pilet	13–15	€
27. märtsil kl 13 põhikoolis Valgamaa koolinoorte meistri-
võistlused	 ujumises.	 Osalevad	 poisid	 ja	 tüdrukud	 5.	 kuni	 12.	
klassini
28. märtsil kl 10	Kungla	tn	kunstmuruväljakul	Warrio	Cup	jalg-
pallis, 2002. a sündinud poisid
29. märtsil kl 10	 Kungla	 tn	 kunstmuruväljakul	Warrior	 Cup	
jalgpallis, 2005. a sündinud poisid
28. märtsil kl 16 Valka kultuurimajas Valga ja Valka taidlejate 
ühiskontsert	„Kohtumine	kevadega“.	Pilet	2	€,	õpilastele	1	€
28. märtsil kl 19 spordihallis Alexela korvpalli meistriliiga, 
Valga Maks & Moorits vs Pärnu KK
31. märtsil kl 12 ja 14	kultuurikeskuses	Teatrike	esitleb	„Kalevi-
poeg“,	kooliealistele	vaatajatele	(alates	7.	eluaastast).	Pilet	4	€
31. märtsil kl 17 spordihallis Alexela korvpalli meistriliiga, 
Valga Maks & Moorits vs Rakvere Tarvas

APRILL 2015
1. aprillil kl 12 kultuurikeskuses Valgamaa kooliteatrite festi-
val
1. aprillil kl 16 muuseumis Eesti Maanteemuuseumi näituse 
„Mida	nad	meist	arvavad“	ja	Jüri	Variku	fotonäituse	avamine
2. aprillil kl 15	noortekeskuses	kevadpühade	tähistamine.	Toi-
muvad erinevad meisterdamistöötoad ning munade koksimis-
võistlus.

2. aprillil kl 17 muusikakoolis pärimusmuusika kontsert
2. aprillil kl 22 spordihallis öötrenn
4. aprillil kl 10	Kungla	tn	kunstmuruväljakul	Warrior	Cup	jalg-
pallis, 2004. a poisid
4. aprillil kell 14 kultuurikeskuses kontsert „Ma tulen ka“, esi-
nevad	Elise	Leht	ja	Mairin	Tann.
5. aprillil kl 10	Kungla	tn	kunstmuruväljakul	Warrior	Cup	jalg-
pallis, 2004. a sündinud poisid ja rahvaliiga
6. aprillil kl 19 kultuurikeskuses Vana Baskini teatri etendus 
„Kaitseingel	minu	õlal“.	Mängivad	Marika	Korolev,	Tõnu	Kilgas	
ja	Venno	Loosaar.	Pilet	11–13	€
7. aprillil kl 9 spordihallis linnakoolide rahvastepallivõistlused. 
Osalevad	tüdrukud	ja	poisid,	2.–4.	klass
7. aprillil kl 18	kultuurikeskuses	tsirkus.	Pilet	3	€
9. aprillil kl 12	kultuurikeskuses	Viljandi	Laste-	ja	Noorsooteat-
ri	etendus	„Vembu	ja	Tembu“.	Pilet	5	€
11. aprillil kl 10	Kungla	tn	kunstmuruväljakul	Warrior	Cup	jalg-
pallis, 2006. a sündinud poisid.
14. aprillil kl 10 spordihallis Valgamaa koolinoorte meistri-
võistlused	kabes.	Osalevad	tüdrukud	ja	poisid,	4.–12.	klass
15. aprillil kl 16 muusikakoolis rahvusvaheline laste- ja 
noortefestival „Klaver vikerkaarel“
16.–17. aprillil kl 12	 Valga	 Pikk	 tn	 3	 Valgamaa	 koolinoorte	
meistrivõistlused	laskmises.	Osalevad	poisid	ja	tüdrukud,	5.–9.	
klass
17. aprillil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas 
taaskasutuse meisterdamis-ring algklasside õpilastele
18. aprillil kl 12 Valgas Saviaugu tn 18 „Valga Romuring“
18. aprillil kl 15 kultuurikeskuses laulu- ja tantsuansambli 
Oduvantšiki	kevadkontsert
19. aprillil kl 13 kultuurikeskuses Kungla muusikalitrupi esi-
etendus „Robin Hood“.	 Lavastajad	Siiri	Põldsaar	 ja	Tauri	Pai,	
liikumisõpetaja	Monika	Muru.	Peaosades:	Robin	Hood	–	Hardo	
Adamson,	neitsi	Marian	Bagel	–	Mareli	Nielson.	Pilet	5	€
23. aprillil kl 14 raekojas August Gailiti nimelise novelliau-
hinna väljaandmine
24. aprillil kl 18 kultuurikeskuses „Sinu ... kõlab tuttavalt“
Valga maakonna staarijäljenduskonkurss, kus kõigil huvilistel 
on võimalik jäljendada oma lemmikstaari esinedes tema loo 
taustal enda kavaga, sarnanedes välimuselt ja käitumiselt või-
malikult	 palju	 oma	 lemmikule.	 Lisainfo	 valgaank@gmail.com 
või telefonil 506 8250
24. aprillil kl 18 muusikakoolis Jazzkaar esitleb Eestist pärit 
andekat muusikut Ingrid Lukast, kes elab ja tegutseb juba 
ligi	20	aastat	Šveitsis.	Omanäolise	 lauljatari	hääle	 ilu	 ja	 sisen-
dusjõud	on	erakordsed.	Pilet	5	€,	sooduspilet	3	€
25. aprillil kl 18 kultuurikeskuses festivali Koolitants Valga 
maakonna tantsupäev.	Pilet	2	€
27. aprillil kl 19	 kultuurikeskuses	MTÜ	Kell	Kümme	etendus	
„Armastus	ei	hüüa	 tulles“.	Mängivad	Priit	Pius	 ja	Linda	Vaher.	
Pilet	15	€,	sooduspilet	12	€
30. aprillil kl 17	Tartu	mnt	kergliiklusteel	Valga	rulluisusarja	I	
etapp

MAI 2015
2. mail kl 12 kultuurikeskuses rahvusvahelised peotantsu-
võistlused
5. mail kl 10 Valgamaa koolide algklasside maastikuteatejooks. 
Osalevad	poisid	ja	tüdrukud,	2.–5.	klass
6. mail kl 16 muuseumis Valka Kunstikooli õpilastööde näituse 
avamine
7. mail kl 14	Valgas	heategevuslik	teatejooks,	6.–9.	klassid
7. mail kl 17	Tartu	mnt	kergliiklusteel	Valga	sarja	II	etapp
7. mail kl 17 kultuurikeskuses lasteaia Buratino emadepäeva 
kontsert
8. mail kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas 
taaskasutuse meisterdamisring algklasside õpilastele
8. mail kl 17	 kultuurikeskuses	 lasteaia	Pääsuke	emadepäeva	
kontsert
9. mail kl 18 kultuurikeskuses spordiklubi Sun Dome tantsu-
rühma	 Valge	 Puu	 tantsulis-sõnaline	 etendus	„Teekond“.	 Pilet	
5	€
9.–10. mail	Raja	ja	Riia	tänavatel	Valga-Valka piirilaat ja vors-
tifestival.	Info	www.valga.ee
11. mail kl 18	Voorimehe	Pubis	9.	Valgamaa	veteranide	võist-
kondlikud meistrivõistlused bridžis
12. mail kl 13	kultuurikeskuses	Ugala	teatri	 lasteetendus	„Ci-
pollino	seiklused“	Mängivad	Martin	Mill,	Tarvo	Vridolin,	Kristian	
Põldma,	Triinu	Meriste,	Kata-Riina	Luide,	Jaana	Kena,	Vallo	Kirs,	
Aarne	Soro,	Arvo	Raimo,	Margus	Vaher,	Üllo	Kaur	ja	Artur	Lin-
nus	(külalisena).	Pilet	11	€
12. mail kl 19	 kultuurikeskuses	Ugala	 teatri	 etendus	„Eesriie	
avaneb“.	Mängivad	Kadri	Lepp,	Marika	Palm,	Terje	Pennie	(küla-
lisena),	Luule	Komissarov	ja	Vilma	Luik.	Pilet	13	€
13. mail kl 16 kultuurikeskuses Valga linna eakate juubilaride 
austamisüritus.	 Õnnitletakse	 aprillis,	mais	 ja	 juunis	 sündinud	
juubilare
14. mail kl 17	Tartu	mnt	 kergliiklusteel	Valga	 rulluisusarja	 III	
etapp
15. mail kl 13	keskstaadionil	TV	10	olümpiastardi	Valgamaa	4.	
etapp
16. mail kl 12 Valga-Valka tänavatel 13. Pavel Loskutovi rahva-
jooks ja kepikõnd. Kell 12 algavad lastejooksud. Kell 14 algab 
10	km	start.	Osalustasu	3–10	€.	Lisainfo:	www.valgasport.ee
16. mail kl 12 muusikakoolis lõpetajate kontsert-aktus
16. mail kl 18 muuseumis üleeuroopaline muuseumiöö „Öös 
on muusikat“
18. mail kl 18	Voorimehe	Pubis	12.	Kaupo	„EHA“	nimeline	bridž	
kõigile

19. mail kl 10 keskstaadionil Eriolümpia ühenduste suvemängud
21. mail kl 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus. 
Osalevad	poisid	ja	tüdrukud,	vanuseklassid	J,	A,	B,	C
21. mail kl 17	Tartu	mnt	kergliiklusteel	Valga	rulluisusarja	IV	etapp
22. mail kl 16 noortekeskuses Sega-Summa Suvila.	Lõbus	õhtupoolik,	kus	noorte-
keskus	muutub	sarnaseks	Pipi	raamatust	tuntud	segasummasuvilaga.	Kõigil	kolmel	
korrusel toimuvad erinevad tegevused erinevatele sihtgruppidele ja saab ka lihtsalt 
trallitada
23. mail kl 8–15	Valga	SA	VIKP	territooriumil	vanavara- ja käsitöölaat Kohamaksu-
de info www.isamaalinemuuseum.ee
23. mail kl 10 spordihallis rahvusvahelised lauatennise karikavõistlused
23. mail kl 14	kultuurikeskuses	MTÜ	Stuudio	Joy	kevadkontsert	„Aastad	kui	pärlid“.	
Pilet	4	€
23. mail kl 17	kultuurikeskuses	kontsert	„Stuudio	Joy	ja	sõbrad“.	Pilet	5	€
25. mail kl 17 muusikakoolis pärimusmuusika kontsert
26. mail kl 17	kultuurikeskuses	lasteaia	Pääsuke	lõpupidu
27. mail kl 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus. 
Osalevad	poisid	ja	tüdrukud,	vanuseklassid	D,	E
28. mail kl 17	Tartu	mnt	kergliiklusteel	Valga	rulluisutamise	sarja	V	etapp
30. mail Valga linna tänavatel Bruno Junk'i mälestusvõistlused käimises

NÄITUSED
5. märts kuni 30. aprill	kultuurikeskuses	EKKM	rändnäitus	„Kohatu“.	Oma	töid	eks-
poneerivad	kunstnikud	Kristiina	Hansen	&	Johannes	Säre,	Flo	Kasearu,	Paul	Kuimet,	
Eve	Kask,	Marco	Laimre,	Tanel	Rander,	Tõnis	Saadoja,	Silja	Saarepuu	&	Villu	Plink,	John	
Smith
4.–28. märtsini	Valga	muuseumi	galeriis	avatud	näitus	„Valga	Linna	Peetri	Kirikukool	
135	ja	Hans	Einer“	ja	Jaan	Luha	mängukaartide	kogu	väljapanek
1.–30. aprillini Valga muuseumi galeriis Eesti Maanteemuuseumi näitus „Mida nad 
meist	arvavad“	ja	Jüri	Variku	fotonäitus
15. aprillist kuni 29. maini kultuurikeskuses näitus „Kunst sünnib südames väikeses 
ja suures“ vol.2 Skulptuurid. Skulptuurid on valmistanud lasteaed Walko väikesed ja 
suured kunstnikud
15. aprillist kuni 29. maini	 kultuurikeskuses	 Tõnis	 Laanemaa	 isikunäitus	„Tuli	 ja	
Vesi“
6.–30. maini Valga muuseumi galeriis Valka Kunstikooli õpilastööde näitus
Kuni 31. maini raamatukogus näitus „Valga Keskraamatukogu — 150“

Kuulutus
Klaverihäälestaja ULDIS MUIŽARAJS 

ootab tööpakkumisi telefonil 5849 3938
Klaverihäälestaja	 aitab	klaveri	häälde.	 Levinuim	moodus	oma	klaveri	
eest hoolt kanda on lasta seda regulaarselt klaverihäälestajal häälestada. 
Klaverit on soovitav häälestada kaks korda aastas.
Häälestustööde 1 tunni hind on 10 €, konsultatsioon 10 €, klaveri 
utiliseerimine tasuta.	Häälestustööde	alla	kuuluvad:

klaveri sisemuse puhastamine•	
eelhäälestused ehk häälestuskõrguse muutmine vajadusel•	
lõpphäälestus•	
mehhanismi esmase tööseisukorra tagamine•	
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