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428-aastane linn

Valga
Linna Leht

Tunnustame silmapaistvaid valgalasi 
uute ning eriliste meenetega

Pilk ajalukku

Meelis Kivi
Major

Esimese maailmasõja sündmused 
avaldasid Valga elule märkimisväär-
set mõju ja olid omajagu rahutud. 
Nii näiteks peeti Valgas 10. märtsil 
1917 vabaduse mälestamise päeva, 
mille puhul oli õigeusu kiriku juures 
sõjaväelaste ja kooliõpilaste suurem 
kogunemine, mida tollal nimetati ise-
gi paraadiks. Raekoja juures võtsid 
rongkäigu vastu kohaliku omavalit-
suse esindajad. Ürituse kulminatsioo-
niks võeti aga linna raekoja vapilt 
maha keisrikroon ja raiuti see kirvega 
tükkideks. Tagatipuks võeti politsei-
nikelt ära relvad ja Valga vanglast 
vabastati osa vangidest. Pärast seda 
sündmust astus ametist tagasi linna-

pea Märtson, mõni aeg hiljem tema 
abi dr Tamberg-Tammet ning veidi 
hiljem kogu linnavalitsus.

Omajagu elevust tekitas Valgale 
kahtlemata 27. augustil 1917. aastal 
Valga kohale sattunud Saksa lennuk 
Zeppelin, eesmärgiga visata pomme 
raudteejaamale. See ei õnnestunud ja 
Valga jäi suuremate kahjustusteta.

Palju on räägitud meie iseseisvumi-
se väljakuulutamisest Pärnus ja sellele 
järgnevatest ettevõtmistest Tallinnas. 
Saksa okupatsiooni väed jõudsid 24. 
veebruaril 1918 nii Tartusse kui ka 
Pärnusse.

Täiesti erinev oli olukord Valgas. 
Valka jõudsid esimesed Saksa sõjaväe 
eelüksused juba 22. veebruari lõuna 
paiku. Saksa okupatsioonivõim pani 
siin koheselt maksma range korra ja 

sõjaväelased karistasid halastamatult 
iga väiksemagi eksimuse eest. Enne 
sakslaste tulekut siit lahkunud puna-
kaartlased olid püüdnud linnas hävi-
tada kõike, mis võimalik. Puruks lasti 
raudtee veereservuaar, põlema pisteti 
laskemoonaladu Priimetsas, linn oli 
kohutavas seisukorras.

25. veebruaril 1918. aastal sai lin-
napeaks ehk bürgermeistriks endine 
kohtu-uurija Sievers. Senine linnapea 
K. Ošolins nimetati üheks viiest lin-
nanõunikust. Linnanõunikuks sai tei-
negi endine linnapea Hans Einer. Kuu 
hiljem sai aga uueks bürgermeistriks 
senine Saksa panga direktor Oskar 
Raue.

Saksa okupatsioonivägede lahku-
mise järgselt ei jäänud Valgagi kõrvale 
Vabadussõja sündmustest. Kokkulep-
pel Läti punaste küttidega lahkusid 
Saksa okupatsiooniväed Valgast 17. 
detsembril 1918.

18. detsembri ööl oli võim raudtee-
jaamas ja selle ümbruses mõni tund 
kaitseliitlaste ja raudteelaste käes, 
varahommikul langes aga linn ühegi 
lasuta enamlaste kätte. Vabadussõ-
ja ohvriterohke Paju lahingu järgsel 
päeval, 1. veebruaril 1919. aastal 
hommikul kell 8 sisenesid linna ku-

Armas Valga linnalehe lugeja.
Eesti Vabariigi sünnipäeva eel on igati kohane 
vaadata tagasi sündmustele, mis leidsid aset 
siinmail erinevatel aegadel enne ja pärast 
meie riigi väljakuulutamist 24. veebruaril 1918.

Инфо

Дорогой читатель!
В связи с проблемами доставки с это-
го года Вы будете получать по почте 
эстонскую версию Валгаской газеты. 
Тираж русского издания не умень-
шен, и газеты доступны в Валгаской 
горуправе, Валгаской центральной 
библиотеке, Валгаском культурно-
досуговом центре, Валгаской ратуше 
и в Палате людей с ограниченными 
возможностями Валгаского уезда.

perjanovlased, Soome vabatahtlikud 
ja soomusronglased. Neile ei osutatud 
vastupanu. Vastane oli linna maha jät-
nud ja põgenenud.

Esialgselt võtsid linnas korra hoid-
mise enda kätte soomlastest vabataht-
likud ja mõni aeg hiljem vahetas neid 
välja Eesti Rahvaväe 3. polk. Suuri 
kaotusi kandnud kuperjanovlased ja 
soomlased jäeti rindejuhataja korraldu-
sel mõneks ajaks puhkama. Soomlaste 
Põhja Poegade rügemendi staap paigu-
tati „Säde“ majja, endise võõrastemaja 
ruumidesse. Soomusrongide divisjoni 
staap paiknes aga raudteejaama lähe-
dal vagunites. Hiljem, soomlaste lah-
kudes, asus soomusrongide juhtkond 
ümber „Säde“ võõrastemajja.

Vaatamata sellele, et rinne ei olnud 
Valgast kuigi kaugel, toimus 24. veeb-
ruaril 1919. aastal linnas iseseisvus-
päevale pühendatud üritusi hulgaliselt. 
Hommikul kell 9 alustati jumalatee-
nistusega linna kirikutes ja piduliku 
aktusega koolides. Kell 12 viidi Isidori 
kirikuplatsil läbi Eesti ja Soome sõja-
meeste pidulik rivistus koos ühiskond-
like organisatsioonidega. See saigi 
paraadide läbiviimise kohaks linnas. 
Platsile ratsutanud polkovnik Kubbo 
tervitas sõjaväelasi Eesti Vabariigi 

esimese aastapäeva puhul. Järgnes pi-
dulik marss läbi linna. Pärast lõunat, 
kella 15 ajal toimunud rahvakoosole-
kul „Sädes“ loeti kokkutulnutele ette 
iseseisvusmanifest kõigile Eestimaa 
rahvastele. Samal päeval toimus rida 
teisigi üritusi.

Huvitav fakt Valga ajaloost on kind-
lasti seegi, et neljapäeval, 29. jaanuaril 
1920 võttis Valga Linnavalitsus muu-
hulgas vastu otsuse nimetada ümber 
seinine Vladimiri tänav Julius Kuper-
janovi nimeliseks.

1923. aasta 24. veebruaril, kui tähis-
tati Eesti Vabariigi viiendat aastapäeva, 
toimus linna garnisoni ja seltskondlike 
organisatsioonide ühisparaadi järg-
selt „Sädes“ lasteetendus „Saabastega 
kass“ ja õhtul näidend „Koidikul“. 
Õhtu sissetulek läks Vabadussõjas 
langenute mälestussamba püstitamise 
heaks. Samal eesmärgil toimusid 24. 
ja 25. veebruaril Valga linna tänavatel 
karbikorjandused. Mälestussammas 
linna pargis ja Priimetsa kalmistul ava-
ti 11. oktoobril 1925. aastal.

Vabadussõja mälestussamba taas-
avamine linna pargis on kavandatud 
käesoleva aasta 16. augustil ja tänagi 
on oodatud kõik annetused samba õi-
geaegseks valmimiseks.

Hele Heletäht
Valga LV avalike suhete spetsialist

Valga Linnavalitsus soovib linna süm-
boolika kasutamist jõudsalt laiendada 
kogu linnas. Valga linnal on olemas ise-
loomustav ja iseloomulik tunnusgraafi-
ka, mis kajastab linna omapära, kannab 
endas positiivset sõnumit ning esitleb 
Valgat huvitava ja ainulaadsena.

Aastaid tagasi, kaksiklinnade Val-
ga-Valka 420. aastapäevaks valminud 
logo kujutab lendavat linavästrikku. 
Valga linna kaart meenutab ülalt vaa-
dates linnu kuju ja seetõttu, et lätlased 
on valinud linavästriku oma rahvus-
linnuks, sobib see hästi kahe linna 

sümboliks. Piiri kohal lendav lind 
sümboliseerib ka avatust ja uusi aren-
guvõimalusi ning koostööd, toetades 
linna tunnuslauset „Valga: 1 linn, 2 
riiki“.

Linnapea Kalev Härk (pildil) leiab, 
et sümboolika ei saa jääda ainult pa-
berile, see peab elama ja kinnistuma 
eelkõige meis endis ja siduma meid 
ühiseks kogukonnaks. Sümboolikaga 
meened, auhinnad, trükised, reklaa-
mid jms tagab omanäolisuse, eripära ja 
tuntuse. Esimesed linna sümboolikaga 
auhinnad ja medalid on valminud ja 
ootavad lähiajal üleandmist.

Kõigil linna meistrivõistlustel välja 
antavad medalid on kujundatud Valga 

sümboolikaga, autoriks meie linnadi-
sainer Raivo Behrsin. Valga Spordi-
hallis 16. veebruaril toimuvatel Valga 
noorte MV maadluses antakse esma-
kordselt üle Valga linna omad ja ainu-
laadsed medalid, mille lint on Valga 
lipu värvides, roheline-valge-roheline.

Valga Linnavalitsuse 2012. aasta 
auhinnad, millega tunnustatakse linna 
silmapaistvamaid inimesi, kavandas 

ja teostas eesti klaasikunstnik Eino 
Mäelt. Ta leidis n-ö ühenduse kahe 
linna ja rahva vahel — puidu aasta-
ringides, mis sümboliseerib ka linna 
väärikat vanust. See näitab ka arengu-
te ja aegade liikumist kõigile võrdselt 
ja vääramatult. Esimesed ainulaadsed 
linna värvilist logo kandvad klaasist 
auhinnad antakse üle juba tänavusel 
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kont-
sert-aktusel Valga Kultuuri- ja Huvi-
alakeskuses.

Loodame, et logo ja sümboolika 
leiavad laia kasutust kogu Valga linnas 
ja tuntust ka mujal.

Kõik on oodatud
24. veebruaril kell 12.30 

Eesti Vabariigi 95. aastapäevale 
pühendatud PEREPÄEVALE
SA Valga Isamaalise Kasvatuse 

Püsiekspositsiooni territooriumile
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Valga muusikakooli õpilane 
osales rahvusvahelises muusikaprojektis

Elise Roodla

Valga koolivõrgu korrastamisest

Eraldi tegutse-
vate gümnaa-
siumide ja põhi-
koolide loomine 
on vajalik üld-
hariduse kvali-
teedi tagamise 
seisukohalt ja 
samas on ka 
majanduslikult 
otstarbekam. Koolid saavad kesken-
duda ühele haridustasemele ning selle 
õppimisvõimaluste arendamisele ning 
õppe korraldamisele. Põhikooli uue 
riikliku õppekava ja gümnaasiumi riik-
liku õppekavaga on esitatud erinevate-
le haridustasemetele erinevad ootused 
ja nõuded õppekeskkonnale (nt on põ-
hikoolis õpe korraldatud klassipõhiselt 
ja õpperuumis peab olema ruumi kuni 
26 õpilasele, gümnaasiumis on õpe 
korraldatud kursuste ja valikainete põ-
hiselt ning õppetöös saab kasutada ka 
loenguvormi, seega on ruumide suu-
ruse osas gümnaasiumis teistsugune 
vajadus kui põhikoolis).

Valga Gümnaasiumi asukohana on 
planeeritud ajalooline gümnaasiumi-
hoone aadressil J. Kuperjanovi tn 10, 
mis tuleb aga renoveerida gümnaasiu-
mihariduse andmisele vastavaks kooli-

hooneks. Kuivõrd riigil on valmisolek 
võtta keskhariduse osas suurem vastu-
tus ja luua igasse maakonda tugev rii-
gigümnaasium ning panustada taristu 
korrastamisse ka EL-i tõukefondide 
vahendeid, oleme otsustanud anda Val-
ga Gümnaasiumi pidamine hiljemalt 1. 
septembriks 2015 üle Eesti Vabariigile 
ning teenuse osutamiseks tähtajatult 
tasuta kasutusse J. Kuperjanovi tn 10 
kinnistu.

Käesoleval ajal töötab Valgas stat-
sionaarses õppevormis lisaks Valga 
Põhikoolile ja Valga Gümnaasiumile 
(10.–12. kl) ka Valga Vene Gümnaa-
sium (1.–12. kl). Valga linna üldhari-
dusvõrgu korraldamise arengukava — 
aastateks 2011–2015 — kohaselt on 
Valga Vene Gümnaasiumi ümberkor-
raldamine põhikooliks vajalik, kui 
ilmneb, et õpilaste arv kooli güm-
naasiumiastmes jääb väiksemaks kui 
60 õpilast. Praegusel hetkel on Valga 
Vene Gümnaasiumi kolmes gümnaa-
siumiklassis kokku vaid 63 õpilast, 
2013. aasta kevadel on põhikooli lõ-
petamas 29 õpilast ning 2014. aasta 
kevadel on lõpetajate arv eeldatavalt 
sama. Põhikooli lõpetajate arv annab 
selgelt märku, et gümnaasiumiosas ei 
ole edaspidi võimalik väikese õpilaste 
arvuga tagada vajalikku õppekvaliteeti 
ega ka majandada.

Valga Vene Gümnaasiumi juht-

kond on linnavalitsuse esindajatega 
arutanud kooli tulevikku ja võimalust 
korraldada kool ümber tugevaks põhi-
kooliks. Valga Vene Gümnaasiumis on 
direktori sõnul üheksandate klasside 
õpilaste seas viidud läbi küsitlus selgi-
tamaks välja, kui palju õpilasi sooviks 
jätkata õpinguid 10. klassis, soovijaid 
oli ainult 16.

Vene gümnaasiumi hoolekogu ja 
ka kooli juhtkonnaga läbi rääkides 
jõudsime ühisele seisukohale, et Val-
ga Vene Gümnaasium kujundatakse 
ümber järk-järgult, mis tähendab seda, 
et 2013. aastal ei avata vene gümnaa-
siumis 10ndat klassi ja Valga Gümnaa-
siumis luuakse võimalus Valga Vene 
Gümnaasiumi põhikooli lõpetanutele 
jätkata õpinguid kümnendas klassis. 
Õpingud vene gümnaasiumist tulijate-
le lähevad edasi samadel alustel, nagu 
need on enne olnud. Jääb kehtima 
60/40 õppekeel, mis tähendab, et 60% 
õpingutest on eesti keeles ja 40% õpin-
gutest vene keeles.

Need õpilased, kes õpivad käesole-
val õppeaastal Valga Vene Gümnaasiu-
mi 10. ja 11. klassis, saavad oma kooli-
tee lõpuni käia vene gümnaasiumis.

Ümberkorralduste tulemusena on 
1. septembriks 2015. a Valga linnas 
koolivõrk selline, et gümnaasiumiha-
ridust antakse üksnes teistest kooliast-
metest eraldatud gümnaasiumis.

Alar Nääme
Aselinnapea

Valga linn on teinud esimesed suured sammud koolivõrgu korrastamisel: alates 
2012./2013. õppeaastast muudeti Valga Gümnaasiumi tegutsemisvormi — nüüd 
töötab kool ainult gümnaasiumiklassidega, Valga Gümnaasiumi põhikooliklassid 
viidi üle Valga Põhikooli koosseisu, kus arendatakse ja kindlustatakse kõigile 
õpilastele tugev põhiharidus.

Elise: Tundsin, et osalesin väga vastutusrikkal kontserdil. Hoolimata esinemis-
ärevusest suutsin oma mängu kontrolli all hoida ja jäin esinemisega ra-
hule. Huviga jälgisin teiste esinemist. Meeldiva mulje jättis ka jalutuskäik 
talvises Riia vanalinnas.

Koidu: Riia raadiomajas toimus ligi kahetunnine kontsert, mille juhatas sisse 
maestro Raimonds Pauls improvisatsiooniga läti rahvaviiside teemal. 
Valdavalt klassikamuusikast koosnev kava oli hästi vaheldusrikas, kuhu 
mahtus veidi pärimusmuusikat ja näpuotsaga jazzmuusikat. Peale Eli-
se esitas eesti pärimusmuusikat veel üks tubli lõõtspillimängija Põlvast. 
Kogu üritus kulges sõbralikus õhkkonnas. Oli tore kohata endisi õpingu-
kaaslasi ja praegusi kolleege. Kontserdi salvestust saab järelkuulata inter-
netist klassikaraadio kodulehelt või aadressilt http://klassikaraadio.err.ee/
helid?main_id=1543023&lang=

Ants Loos
Valga Muusikakooli direktor

Läti Radio Klasika ja Eesti Rahvusring-
häälingu Klassikaraadio koostöös algas 
2012. aasta juunikuus rahvusvaheline 
muusikaprojekt Radio Classics, mille 
eesmärk on propageerida klassikalise 
muusika õppimist ja harrastamist noor-
te hulgas.

Projekti Radio Classics keskne 
sündmus oli Muusikakoolide festival, 
mille kahest kontserdist üks toimus 12. 
jaanuaril Lätis ja teine toimub 16. veeb-
ruaril Eestis. Kontserdid salvestatakse 
ja antakse hiljem eetrisse nii Läti kui 
Eesti Klassikaraadios. Mõlemale kont-
serdile pääseb esinema 10 noort Eestist 
ja 10 Lätist.

Kontsertidel esinevad noored va-
lis välja muusikakoolidest saadetud 
salvestuste põhjal Klassikaraadio toi-
metuse poolt moodustatud žürii. Iga 
muusikakool võis kahes vanuserühmas 
(9–15 ja 16–19 eluaastat) esitada kuni 
kaks kandidaati, repertuaaris võis olla 
klassikaline muusika, folkmuusika või 
džässmuusika. Žürii poolt osutus folk-
muusika žanris üheks väljavalituks 
ka Valga muusikakooli õpilane Elise 
Roodla, kelle esituses kõlas 12. jaa-
nuaril 2013 Riia raadiomajas eesti päri-
musmuusika seade väikekandlele. Elise 
juhendajaks on õpetaja Koidu Ahk, kes 
pälvis muu hulgas ka 2012. aasta Eesti 
kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
aastapreemia.

Muusikakoolide Festivali Eesti kont-
sert toimub Viljandis Pärimusmuusika 
Aidas 16. veebruaril kell 15.00.

Sünnitoetuste uus regulatsioon
Uue regulatsiooni järgi makstakse sünnitoetust ka pooleteise- ja kolme-
aastastele lastele.

Valga linna sünnitoetus tõusis 330 euroni ja see makstakse välja kolmes osas. Mitmes 
osas toetuse väljamaksmine on korraldatud paljudes suuremates omavalitsustes ja 
selle eesmärgiks on peret toetada ka pärast lapse sündi. Lapse pooleteise-aastaseks 
saamisel lõppeb vanemahüvitis ja kolmeaastaseks saamisel lapsehoolduspuhkus 
koos riigi toetusega.

Valga linn otsustas lapse sünni järgselt maksta 130 eurot toetust. Teist osa, 100 
eurot, on õigus taotleda lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamisel ning kolmandat osa, 
samuti 100 eurot, lapse 3-aastaseks saamisel.

Kuivõrd uus toetuseregulatsioon jõustub tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2013, hak-
kab mitmes osas sünnitoetuse maksmine kehtima juba alates selle aasta alguses sün-
dinud lastele. Oluline on märkida, et kolmes osas sünnitoetuse saamise õigus laieneb 
ka nendele varasematel aastatel sündinud lastele, kes sel või järgmisel aastal saavad 
1,5- või 3-aastaseks. Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa saamise oluline eeltingimus 
on, et lapse ja ühe lapsevanema elukoht on alates lapse sünnist olnud katkematult 
Valga linnas registreeritud. Igat sünnitoetuse osa on vajalik tulla eraldi avaldusega 
taotlema sotsiaalabiametisse. Sünnitoetuse blankett on kättesaadav Valga Linnava-
litsuse kodulehel ja avaldust on võimalik esitada elektrooniliselt.

Sündide arv Valga linnas ei ole viimastel aastatel vähenenud, vaid Valgas sünnib 
stabiilselt aastas 140 lapse ringis.

Meeli Tuubel
Valga LV sotsiaalabiameti juhataja

Tugiisik aitab sind tööturule siseneda 
või töökohal püsida
MTÜ Iseseisev Elu käivitas projekti „Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule“, 
mis pakub tugiisikuteenust tööealisele (15–64 eluaastat), töötule, igapäevaste toi-
metulekuprobleemide, kinnipidamiskohast vabanenud, puude, haiguse ja kaasneva 
alkoholisõltuvusega inimestele. Selles projektis osalemiseks ei ole vaja arsti suuna-
miskirja, haigekassast ravikindlustust ega Eesti Töötukassas arvele võtmist. Tugiisikud 
aitavad motiveerida alkoholi tarbimise vähendamist või sellest vabanemist; jõustada, 
toetada ja tõsta sihtgrupi eneseteadvust, võimetele keskendumist; juhendada ja tree-
nida igapäevaste toimingute läbiviimisel; juhendada dokumentide täitmisel ja saada 
hakkama muude ülesannetega, mis aitavad kaasa sihtgrupi edasiminekul.

Tugiisikuteenust pakume Tartu ja Valga linnas perioodil oktoober 2012 – mai 2015. 
Teenus on osalejale tasuta.

Täpsem info kodulehel www.noustamine-ie.ee
Registreerimine Valgas tel 5697 1997 või ise kohale tulles Kungla tn 15, Valga
Registreerimine Tartus tel 5622 3884

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond; 
Tartu Linnavalitsus ja Valga Linnavalitsus

Linnaelu

Kirjandusfestival tuleb Valgasse rongiga
Novelliauhind Nipernaadi antakse seekord üle rahvusvahelisel kirjandus-
festivalil Prima Vista.

Tartus 10.–12. maini toimuva rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista seekordne 
partnerlinn on Valga. 11. mail Valgas toimuva kirjandusfestivali keskseks sündmuseks 
on August Gailiti nimelise novelliauhinna üleandmine.

Külalised Tartust saabuvad Valgasse rongiga. Neid on jaamas tervitamas linnava-
litsuse esindus, Piirilinna Bigbänd ja August Gailit (alias Meelis Sarv). Loodame ka lin-
narahva rohket kohalolekut.

Novelliauhinna üleandmine toimub seekord Säde pargis Nipernaadi kuju juures 
(vihmase ilma korral kultuuri- ja huvialakeskuses).

Prima Vista külalised esinevad kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis. Valka on lu-
banud tulla soome kirjanik Joel Haahtela, kes on nüüdisaegse soome kirjanduse üks 
paremaid autoreid. Kes läti kirjanikest Valgas esineb, selgub pisut hiljem. Eesti kirjan-
dust esindab noor põlvkond. Oma loomingut loevad Esimese Sammu kirjandusau-
hinna laureaadid. Kirjandusauhind Esimene Samm antakse parimale ilukirjandusliku 
debüütteksti autorile. Esinevad ka laulvad kirjanikud.

Lastele oleme jutte vestma palunud väga hinnatud jutuvestja Piret Pääri. Raama-
tukogu huvijuht korraldab Säde pargis eesti ja läti lastele võistlusmänge. Teatrisaali 
fuajees esinevad Tuuli ja Teet Velling eesti luuletajate tekstidele loodud lauludega. 
Päeva lõpetab teatraliseeritud luulekava Juhan Viidingu loomingust.

Kultuurikeskuse fuajees müüakse uusi raamatuid. Kasutatud raamatute laat „Üle 
piiri” toimub koostöös Valka raamatukoguga Selveri kõrval oleva piiripunkti juures. 
Eesti poolele jagab raamatuid Valga raamatukogu ja Läti poolel Valka raamatukogu. 
Vihma korral peame muidugi raamatukogudesse jääma.

Maikuus on kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis Soome Instituudi rändnäitus 
„Kirgas ja karge nagu vesi. Soome nüüdisproosa.”

Kirjandusfestivali ajakava
Laupäev, 11. mai
11.10–11.45 Külaliste vastuvõtt raudteejaama perroonil 

(vihmase ilma korral raudteejaamas)
12.15–13.00 Novelliauhinna üleandmine Nipernaadi kuju juures 

(vihmase ilma korral kultuurikeskuse ovaalsaalis)
15.00–16.15 Tuuli ja Teet Vellingu kontsert „Lood ja laulud”
17.00–18.00 Teatraliseeritud luulekava Juhan Viidingu loomingust 

kultuurikeskuse teatrisaalis
12.00–13.00 Raamatukogu muinasjututornis vestab lastele lugusid Piret Päär
13.00–14.00 Säde pargis võistlusmängud lastele
10.00–16.00 Raamatute müük kultuurikeskuse fuajees 

ja kasutatud raamatute laat piiril
Endla Schasmin

Valga Keskraamatukogu direktor
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Kultuur

Valga Gümnaasium 
ootab sisseastumiskatsetele

Kehtiva põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduse järgi peab iga Eesti Vabariigi 
gümnaasium pakkuma võimalust vali-
da vähemalt kolme õppesuuna vahel.

Valga Gümnaasium on seda kahel 
sügisel ka teinud. Varasema reaal-, hu-
manitaar- ja üldharu asemel käib koo-
lis töö kahel gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas nimetatud kohustuslikul 
suunal. Reaalsuunal õpitakse riikli-
kus õppekavas toodud füüsika, keemia 
ja bioloogia valikkursusi ning laia ma-
temaatikakursust. Humanitaarsuuna 
kujundavad vastavad RÕK-is toodud 
inimesega seotud valikkursused ning 
kolmanda keelega laiendatud võõrkee-
leõpe. Juba teist õppeaastat on võima-
lik õppida ka prantsuse keelt. Õpetaja 
Marta Edite Ozola on oma tohutu po-
sitiivsusega haaranud neid, kellele ei 
piisa „kohalikest“ keeltest vaid kes 
tahavad oma maailma avardada. Meie 
õpetajad on õpilaste silmaringi laien-
damiseks pakkunud välja lisakursusi 
ja teemasid laiendavaid kursusi.

Kolmanda suunana töötab, arves-
tades kooli traditsioone, majandus-
suund. On ju meie koolis majandus-
õpetust õpetatud väga heal tasemel 
palju aastaid. Meil on alati on olnud 
olemas tippe — kuni vabariiklike 
olümpiaadide võitjateni. Teiselt poolt, 
oleme õpetanud 12-klassilise koo-
li tingimustes Junior Achievement’i 
majandusõppeprogrammi järgi juba 
algklassides. Majanduse teoreetilist 
õpet täiendab loovuse suurendamisele 
suunatud mehhatroonika ja robootika, 
arvestatav osa õpingutest toimub arvu-
ti vahendusel. Just selle suuna õpila-
sed on saanud osa kõige erinevamate 
külaliste loengutest ja saanud käia ka 
uudistamas, kuidas õpetatakse Tallin-
nas EBS-is.

Kuivõrd viimastel aastatel on väga 
palju kõneldud loodusteaduste eeli-
sarendamise vajadusest, oleme koos-
töös Tartu Ülikooliga ellu viimas pro-
jekti, mille käigus kord kuus toimuvad 
füüsika ja keemia sidumiseks igapäe-
vaeluga töötoad, kus huvilised saavad 
teha teoreetilise õppe süvendamiseks 
palju praktilisi töid. Et ka humanitaa-
rsuuna õpilased saaksid osa keemia 
põnevast maailmast, tehakse sel aastal 
maalimise valikkursusel midagi üsna 
erilist — kasutusele on võetud mitme-
sugused kodukeemia vahendid, millest 
saadakse erinevaid värve. Kevadel esi-
nevad noored kunstnikud oma tööde 
ja uute keemiateadmistega ka vastaval 
seminaril.

Kuivõrd kunsti- ja rõivadisaini 
kursused on noorte hulgas osutunud 
populaarseks ning kunstiõpetaja Gerta 
Vister ei jõua kogu oma potentsiaali 
riiklikult kohustuslike ja mõne valik-
kursusega ammendada, kutsume 2013. 
aasta sügisest huvilisi õppima ka meie 
jaoks neljandal — kunsti õppesuu-
nal. Selle suuna õppekavasse oleme 
plaaninud maali ja graafikat, ruumi-
kujundust ja ehtekunsti, mitmesugust 
tarbekunsti. Ja mis kõige tähtsam — 
kunstisuunal õppimine ei tähenda pro-
fessionaalseks kunstnikuks pürgimist, 
vaid siia võivad tulla kõik need, kes 
tahavad arendada oma ilumeelt.

Alates ülemöödunud sügisest annab 
iga gümnaasiumi astunud noor oma 

panuse isikliku õppekava loomisele. 
Lisaks riigi ja kooli poolt ettekirjuta-
tud kursustele peab iga õpilane valima 
ja läbima kooli lõpetamiseks vähemalt 
13 kursust, kui ta õpib matemaatikat 
kitsa kursuse jagu, või 7 kursust, kui 
läbib laia matemaatikakursuse. Meie 
õpetajad on välja pakkunud väga eri-
ilmelisi kursusi ja paljud õpilased 
kasutavad võimalust arendada end 
tunduvalt enam ja on valinud märksa 
rohkem. Veebruari viimasel nädalal 
käime end ja õppimisvõimalusi Valga 
Gümnaasiumis tutvustamas lähemates 
põhikoolides. Valga linna põhikoo-
lilõpetajaid ootame veebruari kahel 
viimasel päeval oma Vabaduse tänava 
majja. Loomulikult lööme me kaasa 
haridusmessidel Tallinnas, Tartus ja 
Valgas.

Kool ei saa olla ainult akadeemiliste 
teadmiste pakkumise koht. Õpetamine 
hõlmab endas ka õpilase keha ja vai-
mu arendamist. Valga Gümnaasium on 
olnud aastaid vabariigi tipus spordis, 
tegeldakse agaralt huvitegevusega. Nii 
saab huviline osaleda laulukooris, lüüa 
kaasa muusikalides, tegelda maali või 
keraamikaga või disainida ning õm-
melda endale huvitavaid rõivaid.

Kaks aastat on Valga Gümnaasiumi 
sisseastujad saanud teha oma valikud 
kolme, sel aastal esmakordselt nelja 
õppesuuna hulgast. Me usume, et juba 
põhikooli lõpus on noored inimesed 
oma soovides-tahtmistes enam-vähem 
kindlad. Siiski tahame näha, kes on 
rohkem kaldu reaalainete, kes huma-
nitaarteemade poole. Siis oskame va-
jadusel sisseastujale soovitada alterna-
tiive. Klassiruumid ei ole meie majas 
kummist ja üle 28 õpilase ei mahuta. 
Käesolevaks õppeaastaks oli reaal-
suunda soovijaid aga tublisti üle 30. 
Nii tuli mitmel soovijal oma valikut 
korrigeerida. Kallaku kindlakstegemi-
seks on Valga Linnavalitsus kehtesta-
nud Valga Gümnaasiumisse õpilaste 
vastuvõtmise korra. See ütleb, et küm-
nendate klasside komplekteerimiseks 
korraldatakse sisseastumiskatsed. Sel 

aastal toimuvad sisseastumiskatsed 
koolivaheaja esmaspäeval, 18. märt-
sil. Kui keegi ei saa sellel päeval oma 
oskusi proovima tulla, on selleks või-
malus järelkatsete päeval — reedel, 
22. märtsil. Koostöös linnavalitsuse-
ga aitame kaugemalt õppima tulijaid 
elamispinna leidmisel. Nii kehtestatud 
kord kui ka pikemalt lahtikirjutatud 
sisseastumise pingerivi tekkimise põ-
himõte on leitav Valga Gümnaasiumi 
kodulehelt aadressil http://www.valga-
gym.edu.ee/?peaID=10

Jaanuaris võttis Valga Linnavoliko-
gu vastu otsuse, et alates 1. septembrist 
2013 astuvad kõik noored, kes tahavad 
Valga linnas omandada gümnaasiumi-
haridust statsionaarses vormis, Valga 
Gümnaasiumi. Seetõttu toimuvadki 
sisseastumiskatsed nii eesti kui ka 
vene keeles. Valga Vene Gümnaasiu-
miga on kokku lepitud, et need õpila-
sed, kelle eesti keele oskus on piisav 
riigikeeles õppimiseks, võivad õppida 
meil samadel tingimustel nagu Eesti 
õppekeelega põhikoolide lõpetanud. 
Neile aga, kes tunnevad, et eesti keel 
ei ole veel sedavõrd selge, pakume 
võimalust õppida 40% kursustest vene 
keeles, täpselt nii nagu see toimuks 
Valga Vene Gümnaasiumis.

Rudo Lilleleht
Valga Gümnaasiumi õppejuht

Valga Gümnaasiumis on taas uudiseid, 
mida on heameel ka linnarahvaga jagada.

Fotograaf Anton Rudīt 
/1868–1930/
Valgas ja Valkas elanud ja tegutsenud 
fotograafi Anton Rudīti sünnist möö-
dus käesoleva aasta 14. veebruaril 145 
aastat. Pildistamisoskuse iseõppimi-
se teel omandanud Antoni esimesed 
fototöökojad asusid Valgas Raja tn 7 
(endine Härrade tänav) ja Kesk tn 11 
(endine Moskva tänav).

Valka elanikud ja linna külalised on kindlasti 
tähele pannud arhitektuuri poolest omapä-
rast maja aadressil Riia t 27. Selle ehitas üks 
esimestest Valga–Valka fotograafidest Anton 
Rudīt, esialgu küll ainult oma perekonna va-
jaduseks. Äsja oli Anton Rudīti 145. sünniaas-
tapäev, suurem osa tema elust ja tegevusest 
möödus Valgas, kuigi sündinud oli ta Valka 
kihekonnas Omuli vallas Ulšķi talus. Pildista-
misoskuse omandas Anton iseõppimise teel, 
fotograafina alustas ta tegevust 1893. aastal.

A. Rudīti esimesed fototöökojad asusid Härrade tänav 7 (aastatel 1895–1903) ja 
Moskva tänav 11 (aastatel 1903–1920). 1920. aastal, pärast Läti–Eesti piiri loomist ja 
Valka jaotamist viis Anton Rudīt oma fototöökoja Läti Valka, Riia tänav 27. Oma 1902. 
aastal suvila-stiilis ehitatud hoone — vahva tornikese ja uhke tuulelipuga — muutis 
ta fotosalongiks ning ehitas klaasist juurdeehitise.

Rudīti tegevuse „kuldajastu” oli enne I maailmasõda, mil ta andis oma ettevõttes 
tööd üheksale töölisele.

Fotograaf Anton Rudīt oli väga mitmekülgne ja intelligentne inimene — küll vaid 
vallakooli haridusega, omandas ta oma rohked teadmised iseõppimise teel, näiteks 
valdas ta vabalt lisaks eesti ja läti keelele ka saksa ning vene keelt. Samuti õppis ta 
selgeks viiuli- ja harmoonikamängu ning teda kutsuti Valka ja ümbruskonna kiriku-
tesse häälestama väikseid oreleid. Rudīt lõi ka keelpillikvarteti, mis musitseeris tema 
kodumajas.

Anton Rudītile kuulus ka kunstsepiste töökoda („Kunstschmiede”), kus valmistati 
laternaid, tuulelippe, dekoratiivseid raudpiirdeid kalmudele jms. Valka J. Cimze nim 
kalmistul võib veel tänapäevalgi näha selles sepisetöökojas valmistatud ehiseid.

Anton Rudīt oli Valkas esimene, kes elektrivoolu sisse seadis — valkalased käisid 
imetlemas tema värviliste lambikestega ehitud purskkaevu ja aeda, mis laius kuni 
Konnaojani.

Lühikest aega enne oma surma, olles juba raskelt haige, likvideeris Anton Rudīt 
oma ettevõte ja müüs maha oma maja. Ta suri 10. augustil 1930. aastal 62 aasta vanu-
ses. A. Rudīt on maetud Valka Lugaži koguduse (tänapäeval Cimze) kalmistule.

Ligita Drubiņa
Valka koduloomuuseumi spetsialist

Valga Gümnaasium ootab õpilasi 10. klassi
Valga Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 
6. aprillil kell 10.00 Valga Gümnaasiumis, Vabaduse tn 13. 
Järelkatsed toimuvad 13. aprillil kell 10.00.

Alates 2013. aasta sügisest pakub kool nelja õppesuunda:
humanitaarsuund•	
reaalsuund•	
majandus- ja IT-suund•	
kunstisuund•	

Õpilastel on võimalus valida lisaks õppesuundadele veel uusi ja 
huvitavaid valikkursusi.

Viive Onkel — 
45 aastat õpetajana Buratinos!

Linnaelu

Viive Onkel on töötanud lasteaias 
Buratino 45 aastat, nii õpetajana, 
direktorina kui ka õppe- ja 
kasvatustöö juhina. Õnnitleme Viive 
Onkelit tööjuubeli puhul — sadade 
ja sadade kasvandike ning kõigi 
valgalaste poolt!
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Valga kultuuri- ja spordisündmused veebruar–mai 2013
Kultuurikalender

Veebruar
14. veebruar, kl 11 muusikakoolis Lõuna-Eesti 
muusikakoolide klaveriõpilaste konkurss
15. veebruar, kl 13 keskraamatukogus Eesti Va-
bariigi 95. aastapäevale pühendatud maakond-
lik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss 
5.–8. kl õpilastele. Vajalik eelregistreerimine 
laste@valgark.ee
16. veebruar, kl 10 spordihallis Valga lahtised 
MV kreeka-rooma ja naistemaadluses
16. veebruar, kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Valgamaa poistelaulu konkurss. Ootame laulma 
kõiki laulupoisse nii üksi, kaksi kui ka hulgakau-
pa. Info: Siiri Põldsaar, telefon 5664 3961
17. veebruar, kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huviala-
keskuse kinosaalis film „360”. Alla 12 a mittesoo-
vitatav. Pilet 2 €, sooduspilet 1.30 €.
17. veebruar, kl 11 Petanque’i hallis Valga talvi-
se individuaalse karikasarja III etapp
18. veebruar, kl 18 Valga Voorimehe Pubis: 
15. Valga linna MV paaridele, II voor, ja 24. A. 
Grossbergi memoriaal
19. veebruar, kl 16 noortekeskuses E-spordi-
päev/ I karjäärikohvik
19. veebruar, kl 19 spordihallis G4S ML korv-
pall: Valga/ Maks&Moorits – BC Rakvere Tarvas
21. veebruar, kl 9.45 kultuuri- ja huvialakes-
kuses doonoripäev. Doonoriverd vajatakse iga 
päev ja iga annetatud veredoos päästab kellegi 
elu.
21. veebruar, kl 16 noorte aeg keskraamatu-
kogus. Mängitakse loovaid ja harivaid mänge. 
Oodatud on noored vanuses 7–14 aastat
21. veebruar, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud 
kontsert-aktus ja sellele järgnev linnajuhtide 
vastuvõtt
22. veebruar, kl 11 spordihallis kergejõustiku 
mitmevõistlus
22. veebruar, kl 16 noortekeskuses Eesti Vaba-
riigi aastapäeva tähistamine
Tule toeta korvpallivõistlusel Valga vabadus-
samba valmimist!
23. veebruar, kl 17 spordihallis G4S ML korvpall: 
Valga/ Maks&Moorits – Pärnu KK.
24. veebruar, kl 10 (beebikino), 13, 16, 19 kul-
tuuri- ja huvialakeskuse kinosaalis perefilm: ani-
matsioon „Koletis Pariisis”. Pilet 2 €, sooduspilet 
1.30 €
24. veebruar, kl 12 Vabadussõjas langenute 
mälestussamba juures Metsa tänava kalmistul 
mälestusüritus ja pärgade panek
24. veebruar, kl 12.30 SA Valga Isamaalise Kas-
vatuse Püsiekspositsiooni territooriumil Eesti 
Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud pere-
päev
25. veebruar, kl 11 kultuuri- ja huvialakesku-
ses Viljandi Laste- ja noorteteatri Reky etendus 
„Kunksmoor ja kapten Trumm“. Pilet 5 €
27. veebruar, kl 18 muusikakoolis annavad 
kontserdi noorte interpreetide konkursside lau-
reaadid Heigo Rosin (löökpillid), Madis Vilgats 
(tuuba). Pilet 3 €, sooduspilet 2 €
28. veebruar, kl 10 spordihallis Valgamaa TV 10 
olümpiastarti III etapp, D-kl
28. veebruar, kl 15 noortekeskuses lauatenni-
se turniir noorematele (vanuses 8–13)

Märts
3. märts, kl 11 Petanque’i hallis Valga talvise in-
dividuaalse karikasarja IV etapp
3. märts, kl 12 12. Valga Rahvamatkade seriaali 
5. etapp. Start spordihalli eest
5. märts, kl 10 spordihallis rahvastepall: Valga-
maa koolinoorte kv, 1.–3. Kl, T + P
5. märts, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Ko-
möödiateatri etendus „Head isu, näljased“. Män-
givad: Anne Paluver, Henrik Normann, Merca, 
Tarvo Krall või Aleksander Ots. Kokku 12 erine-
vat rolli. Pilet 11 € ja sooduspilet 9 €
6. märts, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Ve-
nemaal teiseks Muslim Magomajeviks nimeta-
tava, haruldase vokaaliga laulja Albert Žalilovi 
kontsert „Armastuse meloodiad". Solisti saadab 
instrumentaalansambel. Pilet 17 €
7. märts, kl 16 keskraamatukogus aeg noorte-
le. Mängitakse harivaid ja loovaid mänge. Ooda-
tud on noored vanuses 7–14 aastat.
7. märts, kl 15 noortekeskuses lauatennise tur-
niir vanematele (vanuses 15–...)
8. märts, kl 14 keskraamatukogus meisterda-
mistund. Valmistame naistepäeva kingituse
9. märts, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
vabariiklik õpetajate rahvatantsufestival. Sellel 
aastal toimub XV üle-eestiline õpetajate rahva-
tantsufestival Valgas. Tahame Eestimaa õpeta-
jaskonnale tutvustada Valga linna kui Liivimaa 
südant, festivalile ootame üle 250 tantsija
12. märts, kl 15 noortekeskuses piljarditurniir
12. märts, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
helilooja Valter Ojakääru 90. juubelit tähistav 
kontsert. Esinevad: Liisi Koikson koos Raivo Ta-
fenau ansambliga koosseisus Raivo Tafenau, 
Marti Tärn, Paul Daniel, Kaspar Kalluste. Pilet 7 €, 
sooduspilet 5 €
13. märts, kl 17 noortekeskuse II korrusel laste-
disko 1.–4. klassi õpilastele
13. märts, kl 9 spordihallis võrkpall: Valgamaa 
koolinoorte MV, tüdrukud 9.–10. ja12. kl
13. märts, kl 11 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Vana Baskini Teatri lasteetendus „Vahva rätsep”. 
Jüri Karindi koguperenäidend vendade Grim-
mide muinasjutu ainetel. Mängivad: Maarius 
Pärn, Merilin Kirbits, Kati Ong, Toomas Krall, 
Madis Milling, Ivo Eensalu ja Enrique Fabregas. 
Pilet 6 €
14. märts, kl 9 spordihallis võrkpall: Valgamaa 
koolinoorte mv, poisid 9. kl, 10.–12. kl
14. märts, kl 10.00–15.00 maakondlik veebi-
põhine emakeelepäeva viktoriin 5.–6. klasside-

le. Osalevad 3-liikmelised võistkonnad, vajalik 
eelregistreerimine laste@valgark.ee
14. märts, kl 18 muusikakoolis kontsert sarjast 
„Eliitkontserdid XI”: Age Juurikas (klaver). Pilet 
3 €, sooduspilet 2 €
15. märts, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Valga Vene Gümnaasiumi korraldusel Valgamaa 
abiturientide kevadpidu
15. märts, kl 19 spordihallis G4S ML korvpall: 
Valga/ Maks&Moorits – Tallinna Kalev

Kevadine koolivaheaeg: 16. märts 2013 
kuni 24. märts 2013

16. märts, kl 11 keskraamatukogu muinasjutu-
tornis jutu- ja mängutund 4–6aastastele lastele 
ja nende emadele-isadele
17. märts, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Valga linna laste lauluvõistlus „Laululaps 2013“. 
Võistlus Valga lastele ja noortele
20. märts, kl 16 noortekeskuses „Looduspäev“
21. märts, kl 15 koolivaheaja filmineljapäev 
keskraamatukogus. Film „Pipi Pikksukk” ja mõis-
tatuste mõistatamine
21. märts, kl 16 keskraamatukogus esitleb Imbi 
Paju oma raamatut „Soome lahe õed. Vaadates 
teiste valu”.
23. märts, kl 10 spordihallis Eesti meistrivõist-
lused lauatennises
23. märts, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
rahvatantsuseltsi Karikakar 25. tegevusaastat 
tähistav üritus
27. märts, kl 9.45 kultuuri- ja huvialakeskuses 
doonoripäev.
28. märts, kl 14 keskraamatukogus meisterda-
mistund. Teeme kevadpühade kaunistusi
28. märts, kl 16 noortekeskuses kevadpühade 
tähistamine
28. märts, kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses 
eakate juubilaride austamise ja puhkeõhtu. 
Peetakse meeles jaanuaris, veebruaris ja märtsis 
sündinud eakaid Valga linna juubilare
30. märts, kl 10 spordihallis veteranide spordi-
päev
31. märts, kl 11 Petanque’i hallis individuaalsed 
Valga lahtised sisemeistrivõistlused petangis

Aprill
1. aprill, kl 15 keskraamatukogus anekdootide 
rääkimise võistlus 9–13-aastastele. Võistlejatel 
vajalik eelregistreerimine lasteosakonnas
1. aprill, kl 16 noortekeskuses „Naljapäev“
2. aprill, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Pe-
terburi Tsirkus. Esinevad: joogi, lõbus kloun, 
puudlid, seebimullid, tuvid, kassid ja püüton. 
Pilet 3 €
2. aprill, kl 19 spordihallis G4S ML korvpall: Val-
ga/ Maks&Moorits – TTÜ
4. aprill, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses Val-
gamaa kooliteatrite festival
5. aprill, kl 15 noortekeskuses lauatennise tur-
niir noortematele (vanuses 8–13)
6. aprill, kl 14 spordihallis käsipalli EMV esiliiga
7. aprill, kl 12 12 Valga Rahvamatkade seriaali 
6.etapp. Start spordihalli eest.
Algavad kevadised tervisetunnid
9. aprill, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13. Val-
ga kevadised tervisetunnid, 1. etapp
9. aprill, kl 18 muusikakoolis Andre Hinni (kla-
ver) kontsert „Klaveriromantika”. Pilet 3 €, soo-
duspilet 2 €
10. aprill, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Kau-
nimate Aastate Vennaskonna juubelietendus 
„Kaunimad aastad Su elus on tagasi”. Vennas-
konda kuuluvad Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste, 
Andres Dvinjaninov, Toomas Lunge, Indrek Kal-
da, Rain Simmul ja Ann Kuut. Pileti kuni 28.02.13 
on 10 €, sooduspilet 8 €, alates 01.03.13 on pilet 
12 €, sooduspilet 10 €

11. aprill, kl 9 spordihallis võrkpall: Valgamaa 
koolide kv, linnakoolide klassivõistkonnad
11. aprill, kl 15 noortekeskuses lauatennise 
turniir vanematele (vanuses 14–...)
11. aprill, kl 16 noorte aeg keskraamatukogus. 
Mängitakse harivaid ja loovaid mänge. Ooda-
tud on noored vanuses 7–14 a
12. aprill, kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses Val-
gamaa staarijäljenduskonkurss „Mini PlayBack 
show 2013”. Selleaastane, juba 15. korda toimuv 
noorteüritus on jätkuvalt maakonna noorte 
seas populaarne ja kogub järjest uusi osalejaid 
ning rohket publikut
16. aprill, kl 15 noortekeskuses piljarditurniir
16. aprill, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13. 
Valga kevadised tervisetunnid, 2. etapp
17. aprill, kl 11 kultuuri- ja huvialakeskuses Vil-
jandi Laste- ja noorteteater Reky etendus „Pot-
sataja ja krokodill Gena”.
17. aprill, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Ku-
ressaare Linnateatri etendus „O.T.M.A. — Nikolai 
II tütred”. OTMA on koondnimi, mida kasutasid 
enda kohta Vene impeeriumi viimase tsaari 
tütred, suurvürstitarid Olga, Tatjana, Maria ja 
Anastassia. Mängivad: Karin Tammaru, Marika 
Barabanštšikova, Karin Rask, Piret Laurimaa, 
Peeter Tammearu, Mikk Rang. Etendus on eriti 
sobiv üldhariduskoolide gümnaasiumi-osale! 
Pileti hind Teater Maale raames 2 €!
19. aprill, kl 14 keskraamatukogus meisterda-
mistund. Teeme paberlilledest puu

19. aprill, kl 16 muusikakoolis kontsert „Klaver 
vikerkaarel”. Klaverimuusikat erinevatest ajastu-
test ja eri stiilides
20. aprill, kl 11 keskraamatukogu muinasjutu-
tornis jutu- ja mängutund 4–6-aastastele lastele 
ja nende emadele-isadele 
20. aprill, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses Val-
gamaa laste lauluvõistlus „Laululaps 2013”
23. aprill, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13. 
Valga kevadised tervisetunnid, 3. etapp
24. aprill, kl 18 muusikakoolis kontsert sarjast 
„Eliitkontserdid XI”: Andrus Haav (viiul) ja Ralf 
Taal (klaver). Pilet 3 €, sooduspilet 2 €
25. aprill, kl 14 noortekeskuses „Õuepäev“
25. aprill, kl 16 noorte aeg keskraamatukogus. 
Mängitakse harivaid ja loovaid mänge. Ooda-
tud on noored vanuses 7–14 a
25. aprill, kl 16 kohvikus Säde kohtumine raa-
matu „Minu Kreeka“ autori Ester Laansaluga
26. aprill, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
humoorikas meeleoluõhtu. Pilet 4 € Laudade 
ettetellimine ja piletite müük Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskuse valvelauas 
27. aprill, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Kagu-Eesti vokaalansamblite päev. Oodatud 
on Võru-, Valga- ja Põlvamaa maakondlike lau-
lupäevade võitjad. Ootame osalema nais- ja 
meesansambleid, segaansambleid, eakate ja 
noorteansambleid (gümnaasiumiaste ja noo-
red kuni 26 a) 
28. aprill, kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses an-
sambli Oduvantšiki 10. tegevusaastat tähistav 
kontsert
30. aprill, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13.Val-
ga kevadised tervisetunnid, 4. etapp
30. aprill, kl 17 noortekeskuses Volbripidu
30. aprill, kl 21 õudne õhtu keskraamatukogus. 
Valga keskraamatukogu näiteringi lühinäidend 
„Ülemiste vanake”, nõiakostüümide konkurss, 
ennustamine, õuduskirjanduse väljapanek

Mai
2. mai, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses an-
sambli Noorkuu emadepäeva kontsert „ Sood-
sad tuuled”. Piletite hinnad kuni 31.03.13: täis-
pilet 9 €, sooduspilet 7 €. Piletite hinnad alates 
01.04.13: täispilet 10 €, sooduspilet 8 €. Soodus-
hinnaga pileteid on piiratud mahus! Kuni 7-aas-
tased lapsed saavad kontserdile tasuta, kui nad 
istuvad saatja süles.

4. mai, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses rah-
vusvaheline peotantsuvõistlus „Cris 20”
7. mai, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13.Valga 
kevadised tervisetunnid, 5. etapp
8. mai, kl 15 noortekeskuses piljarditurniir
9. mai, kl 16 noorte aeg keskraamatukogus. 
Mängitakse harivaid ja loovaid mänge. Ooda-
tud on noored vanuses 7–14 aastat
10. mai, kl 15 keskraamatukogus meisterda-
mistund. Valmistame emadepäeva üllatuse
10. mai kultuuri- ja huvialakeskuses emade-
päevale pühendatud rahvusvaheline lilleseade-
võistlus „Kassikäpp”
10. mai kultuuri- ja huvialakeskuses huviala-
ringide kevadkontsert „Päikeseratas”. Esinevad 
huvialaringide laulu- ja tantsuringide lapsed. 
Avatud on õpilastööde näitus

Nipernaadi novelliauhind
11. mai, kl 11.15 rahvusvaheline kirjandus-
festival „PrimaVista 10”. August Gailti nimelise 
novelliauhinna väljaandmine. Mitmesugused 
ettevõtmised lastele ja täiskasvanutele
14. mai, kl 16–19 Priimetsa terviserajal 13. Val-
ga kevadised tervisetunnid, 6. etapp
16. mai, kl 16 noortekeskuses pannkoogi-nel-
japäev
17.–19. mai Jaanikese Motokeskuses Eesti 
Offroad’i Kestvussõitude Meistrivõistluste II 
etapp
17.–19. mai, kl 10 spordihallis Eesti meistri-
võistlused käsipallis, C-kl poisid
18. mai, kl 10–17 keskraamatukogu esisel plat-
sil regionaalne toiduvalmistamise võistlus Lõu-
na-Eesti Meistrivõistlused Grillimises — Grillfest. 
Võistkondadel registreerida e-posti aadressil: 
grilliliit@grillfest.ee kuni 12. maini

Muusikakooli lõpuaktus
18. mai, kl 14 muusikakoolis lõpetajate kont-
sert-aktus
18. mai, kl 18 muuseumis muuseumiöö „Öös 
on inimesi”. Sel aastal saavad muuseumiöö 
reklaamikampaania keskmeks lood muuseu-
midest, muuseumitöötaja pilgu ja suu läbi. 
Soovime reklaamida muuseumiööd sel aastal 
isiklikumas võtmes, konkreetsete muuseumide 
ja nende töötajate kaudu
21. mai, kl 16 Tartu mnt kergliiklusteel 6. Valga 
Rullisarja1. etapp
23. mai, kl 9.45 kultuuri- ja huvialakeskuses 
doonoripäev. 
25. mai, kl 9–17 SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsiooni territooriumil rahvusvaheli-
ne vanavara laat
25. mai, kl 9–13 Rimi kaubanduskeskuse tagu-

sel alal Valga Pedeli kirbuturg. Info: MTÜ Õnnelik 
kodu, telefon 5661 7657
28. mai, kl 16–19 Tartu mnt kergliiklusteel 6. 
Valga Rullisarja 2. etapp

Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskuses
kuni 28. veebruar maalinäitus „Kokkumäng” — 
Karitas Uus, Maris Tuuling ja Evi Gailit. Kõik kolm 
kunstnikku on õppinud Tartu kunstiühingu 
stuudios ehk Konrad Mäe ateljees vanameistrite 
Kaja Kärneri ja Heldur Viirese käe all ning saanud 
sealt Pallase traditsioone järgiva maalikooli ja 
üksjagu sarnase suhtumise maalikunsti
1. märts kuni 21. märts ovaalsaalis kommu-
nismiohvrite memoriaali ideekavandi konkursi 
tööde näitus. Näituse korraldab Kultuuriminis-
teerium koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumi-
ga
26. märts kuni 30. aprill Margus Rump'i maa-
linäitus „Valgusest vaimustunud vaimud”. Maali-
mises kasutab autor õli-, akvarell- ja pastellteh-
nikat. Personaal- ja grupinäitusi on teostanud 
neljakümne ringis. Näitusel on maalid aastatest 
2008–2013
02. mai kuni 31. mai kotkafotode näitus „Kot-
kad riigipiire ei tunne”. Eesti Ornitoloogiaühingu 
ja Läti Looduse Fondi poolt ESTLAT programmi 
(projekti „Eagles cross borders“) raames valmi-
nud suur kotkafotode näitus
06. mai kuni 31. mai ovaalsaalis näitus „Kirgas, 
kerge ja karge nagu vesi. Soome nüüdisproosa”

Muuseumis
kuni 28. veebruar „Läti rahvuspühad” — Läti 
rahvusmuuseumi koostatud läti- ja saksakeelne 
näitus annab ülevaate kõigist pühadest ning 
lisaks on võimalus lugeda huvilistel iga püha 
kohta ka täiendavaid tekste, mis on eesti ja vene 
keeles näitusel kohapeal tutvumiseks
kuni 30. märtsini „Arheoloogilised välitööd 
Eestis 2012” — Näitus toob vaatajate ette kõige 

värskemad arheoloogilised avastused Eestis, nii 
sõnas kui ka pildis. Ühtlasi tutvustab näitus lä-
hemalt arheoloogi elukutset, tuues esile nii selle 
romantilisema kui ka karmima poole
6. märts kuni 31. mai „Õigeusu kirikud ja tsäs-
sonad” — Eksponeeritud on arhitektuurifoto-
graaf Arne Maasiku fotot kõigist Setomaa Eesti 
poolel asuvast 23 tsässonast (setode õigeusu 
kabelist) ja kuuest õigeusu kirikust. Fotode juur-
de käivad Eesti kunstiakadeemia professori Jaa-
nus Plaadi tekstid Setomaa õigeusu kirikute ja 
tsässonate ning setode usuelu kohta, alustades 
Mandri-Eesti vanimast säilinud puidust sakraale-
hitisest — Mikitamäe Tuumapühäpäävä tsässo-
nast (ehitatud arvatavasti 1694) — ja lõpetades 
Stalini eluajal religioonivaenulikku Nõukogude 
võimu trotsides ehitatud Obinitsa ja Meeksi 
(Miikse) õigeusu kirikutega (1951–1953)
3. aprill kuni 31. mai „Mees kuldse nööbiga” — 
Korstnapühkija elukutse on üle 300 aasta vana, 
kuid pole kaotanud oma tähtsust ka tänapäeval. 
Mida see mees kõrgel maa ja taeva vahel teeb? 
Kust sai alguse korstnapühkija lugu? Sellest kõi-
gest annab ülevaate näitus, kus külastaja saab 
ise korstna sisse vaadata, korstnapühkija varus-
tust uurida ja õnnenööpi keerata

Teadaanne

AS Valga Vesi annab teada: Riigihanke tulemusena teostab Valga linna tänavate val-
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ga Vesi 766 1159.
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