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430-aastane linn

Valga
Linna Leht

VI Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival, MilFest
Käesolev aasta on erinevate suurürituste raames toonud Valka palju rahvast maailma eri paigust. Kuid sellega 
ei ole veel joon suurüritustele alla tõmmatud, sest 15.–17. augustil on Valga taas sõjaajaloo pealinna rollis ja 
seda juba kuuendat korda — toimub MilFest.

Festivali korraldustoimkond on püüd-
nud igal aastal tuua üritusse uudsust 
ning tänab kõik toetajaid, kelle abiga 
festival endiselt elujõuline on.

MilFesti avatseremoonia toimub 
Valga linna staadionil, kus saab kuu-
lata Eesti Kaitseväe orkestrit ning 
uudistada jõustruktuuride näitust. Li-
saks relvadele ja tehnikale näeb ka 
Eesti Kaitseväe helikopterit R-44. 
Valga Muuseumis avatakse Vabadus-
sõja ausammaste stereonäitus ning 
sõjamasinate mudelite väljapanek. 
MilFesti lahutamatuks osaks on kind-
lasti veel ka sama päeva õhtupoolikul 
toimuv Jõekääru kontsert.

17. augusti varahommikul algab 
aga järjekordne rahvusvaheline va-
navaralaat, kuhu kõik huvilised on 

Major Meelis Kivi
VI Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali 
peakorraldaja

Haridus

oodatud müüma ja ostma ning rik-
kalikku kultuuriprogrammi nautima. 
Laadapilet tagab ka tasuta muuseumi 
külastamise võimaluse. Ilmselt kõige 
enam pealtvaatajaid laiast ilmast toob 
Valga tänavatele laupäeva õhtupoo-

likul toimuv ajaloolistes vormides 
sõjameeste ja tehnika marss läbi lin-
na. Nimetatud etteaste on ainulaadne 
kogu Euroopas. Paraadi lõpetavad 
Kuperjanovi pataljoni võitlejad koos 
tänase tehnikaga ja õhus toetavad 
marssi Õhuväe helikopter ning NATO 
hävitajad.

Edasi kandub tegevus Valga linna 
piirile Transpordi tänava äärde, kus 
tuleb lavastamisele 1944. aasta näidis-
lahingu uus stsenaarium. Lahingus on 
näha nii sõjalennukit kui ka lahingu-
tanki, rääkimata vähemalt 10 eri riigi 
sõjameeste tõelisest näitemängust.

Näidislahingute alad piiratakse 
eelnevalt ja sinna omavoliline sisene-
mine on keelatud! Ohutus on selliste 
ürituste juures väga tähtis ja palume 
kõigil korraldajate juhiseid ja käs-
ke täita. Festivali korraldamine toob 
endaga kaasa ajutisi piiranguid Valga 
linna liikluses. Paigaldatakse ajutisi 

Dr Aasa Põder on kümnes Valga aukodanik

liiklusmärke ja liiklust korraldavad 
abipolitseinikud. Korraldav toimkond 
palub liiklejatelt mõistvat suhtumist 
ja liikluse reguleerijate korralduste 
täpset täitmist.

Laupäeva õhtusse jääb veel suure-
jooneline kultuuriprogramm militaar- 
teemapargi õuel (Pikk 16a). Seal astu-
vad lavale Smilers, Grete Paia, Gerli 
Rosenfeld ning lisaks ilutulestikule 
on varuks ka üllatusi.

Pühapäeva hommikul on kõik hu-
vilised oodatud Helme valda Barclay 
de Tolly mausoleumi külastusele. 
Seejärel oodatakse kõiki Kärele (1 km 
Valga suunas), et avada ajaloostend 
ning osaleda väliseminaril. Kohapeal 
on võimalus saada ülevaade 70 aastat 
tagasi toimunust just omaaegsetel po-
sitsioonidel.

Meeldivaid elamusi!

Vt: MilFesti üksikasjalik kava lk 4.

Hele Heletäht
Valga LV avalike suhete spetsialist

Aasa Põder on pikaajalise staažiga doktor, järgmisel aastal täitub tal 50 (!) aastat tööd Valga haiglas. Värske 
aukodanik on valgalaste seas tuntud oma missioonitundeliste tegude ning hea südame poolest.

Doktor Aasa Põder on aastakümnete 
vältel andnud suure panuse valgalas-
te elu ja tervise hoidmisse — Valga 
rajooni haiglasse tuli dr Põder tööle 
arst-pediaatrina kohe pärast ülikoo-
li lõpetamist 1965. a. Tema osalusel 
pandi alus haigla lasteosakonnale ja 
-polikliinikule. Aasa Põder on töö-
tanud ka Valga rajooni peapediaatri-
na. Dr Põder on väga hinnatud ning 
austatud arst, patsiendid on talle eriti 
tänulikud tema töössepühendumise 
eest.

Dr Põder on alati suhtunud lastesse 
hoole ja armastusega. Ta on juhtinud ja 
aidanud ellu viia mitut rahvusvahelist 
projekti puuetega laste ning paljulap-
seliste perede toetuseks. Ta on võtnud 
endale südameasjaks ka Valga linna 
laste heaolu edendamise ja laste ning 
noorte tervislike eluviiside ja teadlik-
kuse tõstmise.

Lisaks arstitööle on Aasa Põder 
olnud ka ühiskondlikult aktiivne: ta 
on pikaaegne linna volikogu liige, on 
vabatahtlikuna osalenud Punase Ris-
ti töös, on olnud alaealiste komisjoni 
aseesimees ning Valgamaa Tervise-
nõukogu liige.

Ta on väga vitaalne inimene, kes 

palju teeb ja palju jõuab, tunneb palju-
de teemade vastu siirast huvi, on kõige 
vajalikuga hästi kursis ja omab alati 
oma arvamust.

Aasa Põder — suure südamega 
inimene, kes hoolib tõesti Valga linna 
käekäigust ning elanike heaolust — 
on armastatud ema, vanaema, sõber 
ja kaaslane. Aasa on üles kasvatanud 

kaks väga tublit tütart, kel nüüdseks 
juba oma pere. Tütar Mairi on lõpeta-
nud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, 
Terje Tallinna Tehnikaülikooli ja TÜ 
välismajanduse eriala. Tütardega on 
tal väga soojad suhted, koos käiakse 
tihti ka kontserdil ja teatris. Erilist 
huvi tunneb Aasa lapselapse käekäigu 
vastu ja leiab tema jaoks alati aega.

Kõige selle kõrvalt on ta jõudnud 
kaunistada oma kodu ja korrastada 
suurt maakodu, kus ta peenarde juu-
res ning marja- ja õunaaias alatasa 
askeldab. Sügiseti kostitab lugupee-
tud pediaater kolleege ja sõpru erilis-
te sügisandidega. Aasal on kombeks 
korraldada perele — ja pere juurde 
kuuluvad kindlasti ka väimehed! — ja 
sõpradele ilusaid kokkusaamisi ja õh-
tusööke, ka leivaküpsetamine pole tal-
le võõras. Tema põhimõtteks on, et toit 
peab lisaks tervislikkusele ka kaunis 
välja nägema. Aasa on mõistlike põ-
himõtete järgija ka toidu osas: ta pole 
taimetoitlane, kuid söök peab olema 
tervislik. Doktor Aasa Põder on olnud 
ikka tulihingeline tervisliku toitumise 
propageerija ning alkoholi ja tubaka 
tarbimise vastu võitleja — seda ka 
Valga Põhikooli hoolekogu liikmena 
ning tervisekaitse koolituse lektorina.

Varasematel aastatel on Aasa Põder 
pälvinud Eesti NSV teenelise arsti au-
nimetuse ja ordeni ,,Austuse märk“. 
1999. aastal pälvis ta Eesti Punase 
Risti medali ja 2006. aastal UNICEF'i 
Sinilinnu aastapreemia. 2014. aastal 
sai Aasa Põder Punase Risti Aumär-
gi. Tänavu tunnustas sotsiaalminister 
maakondade terviseedendajaid, Val-
gamaalt valiti kõige tublimaks tervise- 
edendajaks doktor Aasa Põder.

Suvevaheaeg saab peagi otsa ning 
ees ootab uus ja huvitav õppeaasta!

Kallid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad! 
Õnnitleme uue algava õppeaasta puhul ja 
soovime, et see kooliaasta oleks huvitav, 
täis uusi teadmisi ja eredaid muljeid. Palju 
õnne, edu ja kordaminekuid!

Valga linna koolide avaaktused toi-
muvad järgnevalt:

Esmaspäeval, 1. septembril
• kell 10 Valga Gümnaasiumis J. Kuperja-

novi tn 10, kooli hoovis
• kell 10 Valga Vene Gümnaasiumis J. Ku-

perjanovi tn 99, kooli õues
• kell 10 Valga Kaugõppegümnaasiumis 

Uus tn 35, kooli õues
• kell 12 Valga Põhikoolis Kungla tn 16, 

kooli õues
Aktustele järgnevad klassijuhatajatun-

nid. Vihmase ilma korral toimuvad aktused 
kooli saalis.

Koolielu
Valga linna koolides alustab uuel õppe-
aastal kooliteed 6 klassikomplekti esimesi 
klasse.

Valga Põhikoolis: 1.a — õpetaja Ille Sõr-
mus; 1.b — õpetaja Inna Kallas; 1.c — õpe-
taja Terje Orula; 1.d — õpetaja Raili Avastu.

Valga Vene Gümnaasiumis: 1.a — õpe-
taja Tatjana Akimova; 1.b — (keelekümb-
lusklass), õpetaja Kairi Voode.

Valga Põhikoolis saavad 5. klassid 
uued klassijuhatajad: 5.a — õpetaja Siiri 
Põldsaar; 5.b — õpetaja Ene Kivi; 5.c — õpe-
taja Katrin Timakova; 5.d — õpetaja Kersti 
Piir; 5.c — õpetaja Eve-Mall Kirt.

Valga Gümnaasiumis: 9.a — õpetaja 
Helen Teinfeldt; 9.b — õpetaja Raili Jaht-
maa.

Valga Gümnaasiumisse 
sisseastujatele
Valga Gümnaasiumis avatakse uued klassi-
komplektid neljas õppesuunas — humani-
taar, riigikaitse, reaal ja majandus.

Avaldusi 10. klassidesse võetakse vastu 
4. augustist kuni 22. augustini kell 9–13.

Kas tead?!
Alates uuest õppeaastast hakkab Valga linn 
maksma stipendiumi Valga Gümnaasiumi 
tublimatele õpilastele.

Valga Muusikakool
Valga Muusikakoolis toimub 29. augustil 
kell 17 täiendav vastuvõtt vabadele kohta-
dele klaveri, viiuli, akordioni, kandle, puhk-
pillide ja kitarri erialal.

Soovijail palume täita sisseastumisaval-
dus kooli kodulehel või tulla kooli kantse-
leisse Valgas Kesk tn 22.

Koolijütsid, tulge lustima!
1. septembril kell 14 oodatakse kesklinna 
kõiki õpilasi ja nende vanemaid osa saama 
koguperepäeva „Tere, kool!“ eakohastest 
mängudest ning meelelahutusprogram-
mist. Küpsetatakse pannkooke, võistel-
dakse erinevates tegevustes ja vaadatakse 
filmi. Planeeritud on tegevusi igas eas õp-
puritele — kooli alustavatest õpilastest kuni 
abiturientideni. Kohtumiseni!
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Muusikakool hakkab helisema uues rütmis
Valga Muusikakooli direktorina alustas tööd pikaajalise juhtimiskogemuse-
ga muusikapedagoog Tiia Parmo, kes väärtustab linna huviharidusasutuse 
auväärset ajalugu ning samas ka tänapäevasust ja avatust.
Uus direktor on väga tegus, juba on saavutatud teatav usaldus muusikaringkondades: 
ta osales Muusikakoolide konverentsil, kus valiti kuueliikmelisse juhatusse.

Uue direktori Tiia Parmo sõnul on muusikakoolis olemas õppimisvõimalused erineva 
huvi ja eeldustega õpilastele, kuid ta soovib arendada kooli sidemeid muusika kõrg- ja 
kutsekoolidega. Koostöös on võimalik arendada Valga Muusikakoolist muusika kõrg- ja 
kutsekoolide praktikabaas, mis tooks linna juurde uusi noori. Sellise baasi loomine on 
linnale väga tähtis, sest nii lisandub siia uusi ja tegusaid inimesi. Tiia Parmo sõnul soovib 
ta kaasa aidata Valga Muusikakooli tänaseks saavutatu hoidmisele ja rikastamisele ning 
panustada oma teadmisi-kogemusi kooli arengusse.

Tiia Parmo peab oluliseks, et iga inimene leiaks oma hääle — seda peab ta tähtsaks 
ka pillimängul. Õpetaja on selleks, et aidata õppijal leida just talle sobiv pill ning just tal-
le sobiv õpetuse intensiivsus, põhjalikkus ja kestus. Erinevused on kindlasti rikastavad.

Tiia Parmo on pärit Mulgimaalt Abja-Paluojalt, kus lõpetas Abja Keskkooli ning seal-
se lastemuusikakooli. Muusikalise kutsehariduse omandas ta Tartu H. Elleri nimelises 
Muusikakoolis, mille lõpetas 1980. aastal klaveriõpetaja ning kontsertmeistrina. See-
järel töötas Tiia Parmo aastaid Põlva Lastemuusikakoolis. Perega Mulgimaale naastes 
töötas Tiia Parmo 16 aastat Karksi-Nuia Muusikakoolis, neist 15 aastat koolijuhina. Tiia 
Parmo siirdus 2007. aastal tööle Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus ta oli 
muusikaosakonna programmijuht. Ta on õppinud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 
ning omandanud magistrikraadi kasvatusteadustes. Tiia Parmol on kaks täiskasvanud 
last.

Hariduskonverents kuulutab uut õppeaastat
Kena traditsioonina antakse ka sel aastal Valgas avalöök uuele õppeaastale 
hariduskonverentsiga — 28. augustil toimuva konverentsi teema on „Õpe-
taja — tuleviku looja“.
Hariduskonverentsile on 
oodatud kõik Valga linna 
ja maakonna pedagoo-
gid ning teised huvili-
sed. Konverents algab 
28. augustil kell 10 Valga 
Kultuuri- ja Huvialakes-
kuses Kesk tn 1 ning on 
pühendatud Jānis Cimze 
200. sünniaastapäevale. 
Konverentsi avakõne on 
linnapea Kalev Härkilt ja 
tervitused uueks õppeaastaks maavanem Margus Lepikult.

Konverents keskendub praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele. Iga uue koo-
liaasta alguses on õpetajaskonnal hea otseallikast teada saada, mida ministeeriumis 
kavandatakse ja millised on uue kooliaasta prioriteedid. Kuidas hakkavad mõjutama 
igapäevast koolielu muutunud ja muutuvad haridusseadusandlikud aktid — just neist 
teemadest tuleb õpetajate ette rääkima Irene Käosaar, Haridus ja teadusministeeriumi 
üldharidusosakonna juhataja, kelle kureerida on kogu üldharidus alates alusharidu-
sest.

Uuel õppeaastal alustab tööd Rajaleidja Valga maakondlik keskus. Millised välja-
kutsed uuel struktuuril on, kuidas neid parimal viisil ellu hakatakse viima — sellesse 
arutellu on kaasatud HTM-i esindaja Irene Käosaar, Valga Rajaleidja juht Jaanika Käst, 
Helme vallavanem Tarmo Tamm ning võimalusel ühineb aruteluga Jaana Vasama Soo-
me Vabariigist. Vasama on endine koolijuht, pedagoogikadoktor ja praegune Soome 
Tuglase Seltsi tegevjuht.

Jaana Vasama esineb konverentsil ka eraldi ettekandega teemal „Koolid kaalukau-
sil — Soome ja Eesti koolikultuuri võrdlus“.

Kool ilma õpetajata ja õpilaseta ei oleks kool. Koolis õpitakse, antakse haridust, 
õpitakse otsustama, lubatakse otsustada ning konverentsil ongi hea võimalus kuulda 
Õiguskantsleri Büroo õiguskantsleri nõuniku Andres Aru ülevaadet (üleriigiliselt läbi 
viidud küsitluse baasil), kas ja kuidas kool ja kodu soodustavad õpilasel iseotsustamist 
ning vastutuse võtmist.

Maailm meie ümber muutub kiiresti, muutuma peab ka kool oma õpetamismeeto-
dite ja -vahenditega. Kuidas olla tänapäevane ja kasutada parimaid nüüdisaegseid IT-
vahendeid, kust ja kuidas neid hankida ja kasutada ning mis seeläbi paremaks saab — 
sellest räägib konverentsil Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liige Ene 
Koitla.

Uued IT-vahendid paeluvad õpilasi ja täiskasvanuidki, kuid tähtis on jagada oma 
aega nii, et reaalne elu me ümber ei jääks elamata. Igapäevaelu kogemused ja prak-
tikad jäävad ikka ja alati vajalikuks, aga kust saab laps/ õpilane igapäeva elutarkust? 
Või piisab koolitarkusest? Kas need tarkused on ühendatavad? Nendel teemadel esineb 
Andres Arrak.

Meie õpilased on PISA testides edukad, kuid uuringud näitavad, et samas on meie 
õpilased ühed õnnetumad. Õnnetu inimene ei unista. Õnnelik laps aga leiab endas häid 
uusi ideid, soovi midagi saavutada, ja see paneb õppima ning uut omandama. Ise oma 
unistuse nimel tööd tegev noor on kooli pärl. Mil moel tuua koolirõõm klassiruumi — 
arutleb Janek Mäggi, üks Eesti arvamusliidritest.

Hariduskonverentsi modereerib Märt Treier. Ettekannete vahel on viieminutilised 
pausid küsimuste esitamiseks.

Korraldajana loodan, et konverentsipäev tuleb huvitav ja kasulik. Aktiivset osalemist 
kõikidele!

Anneli Rants, Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja

Koos muudame elu paremaks
Seoses linnaõiguste saamise 430. aastapäeva tähistamisega toimus Valgas hulk 
kohtumisi. Ühe uue algatusena kutsus linnapea 4. juunil hommikusöögile Valga 
linna olulised ettevõtjad, et arutada selle üle, kuidas on linnal ja ettevõtjatel ühes-
koos võimalik arendada Valga linna nii, et siin oleks jätkuvalt ja alati hea elada.

Linnaelu

Aira Varblane
Arenguameti juhataja

Kohtumisteks kasutatav hommikusöö-
gi formaat on mujal maailmas väga 
hästi toimiv võimalus anda kiirelt ja 
operatiivselt edasi olulist informat-
siooni. Selle formaadi plussiks on, et 
ettevõtjad tulevad üritusele otse ko-
dust, st alustavad oma päeva ühiste 
arutlustega.

Kohtumisel andis linnapea Kalev 
Härk ülevaate Valga-Valka kui kak-
siklinna eripäradest seoses ühise töö-
turuga. Räägiti meie potentsiaalist, 
ettevõtluskeskkonnast ning Valga lin-
na elanike sissetulekutest ja ostujõust. 
„Kui Valgas asuvad ettevõtjad eks-

poneerivad end avalikult, siis sellest 
võidavad kõik, sest investorid tulevad 
alati sinna, kus midagi juba toimub,“ 
sõnas Valga linnapea Kalev Härk, jul-
gustades ettevõtjaid reklaamima end 
koos linnaga. Ettevõtjad tundsid kohe 
huvi ka linna sümboolika kasutamise 
võimaluste kohta. Lisaks tõi linnapea 
oma ettekandes välja võrdluse Eesti ja 
Läti statistikas ning võrdles ka muutu-
si Valga linna kodanike sissetulekutes 
2013. aasta III ja IV ning 2014. aasta 
I kvartalis. Samuti tutvustas linnapea 
ettevõtjatele, kuidas on linnal plaanis 
linnasüda korda teha nõnda, et see 
oleks kõigile atraktiivne.

Valga linnaarhitekt Jiri Tintera, kes 
on ka Tallinna Tehnikaülikooli dok-

torant, rääkis sellest, kuidas sai algu-
se linna hoonete kaardistamine, mille 
käigus on plaanis hakata tegelema lin-
napilti kahjustavate räämas majadega. 
Linnaarhitekt tutvustas tegevuskava 
ning erinevaid võimalusi, kuidas pärast 
hoonete kaardistamist majade omani-
kega läbirääkimisi pidama hakatakse. 
Sama probleemi koos võimalike la-
hendustega on käidud tutvustamas nii 
majandus- ja kommunikatsiooniminis-
teeriumis kui ka siseministeeriumis.

Sellised kohtumised on plaanis 
muuta traditsioonilisteks — need võiks 
toimuda vähemalt korra kvartalis. Le-
piti kokku, et järgmine kohtumine toi-
mub juba siis, kui Valga linna tööstus-
alad on kaardistatud — et tutvustada 
ettevõtjatele plaane ja võimalusi nende 
alade arendamiseks.

Aktiivsed noored 
osalevad mitmes projektis
Käesoleval aastal on Valga noortel olnud rida võimalusi osaleda erinevates projek-
tides, mida Valga Linnavalitsuse poolt juhitakse.

Ühe olulisena nimetaksin Eesti–Läti–
Vene piiriülesest koostööprogrammist 
rahastuse saanud projekti „Teeme spor-
ti“, mis algas eelmisel eelmisel aas-
tal. Projekti eesmärgiks on tihendada 
koostööd kolme riigi noorte vahel — 
spordi, ühiste võistluste ning võistkon-
dade kaudu. Projekti juhtpartneriks on 
Valga Linnavalitsust ning partneriteks 
Lätist Valka Novads ja Venemaalt 
Novoe Devyatkino omavalitsus. Ni-
metatud projekti raames on läbi viidud 
noorte jalgpallivõistlused 2013. aasta 
augustis Novoe Devyatkinos ning sel-
le aasta aprilli lõpus Valgas, saalihoki 
võistkonnad kohtusid käesoleva aas-
ta märtsis Valkas ning juuni alguses 
Novoe Devyatkinos, võrkpalli võist-
konnad said võimaluse võistlemiseks 
jaanuaris Valgas ja juuni lõpus Novoe 
Devyatkinos. Lisaks võistlustele oli 
projektis osalevatele võistkondadele 
võimalik muretseda vajalikku inven-
tari ning spordivarustust. Võistlustel 
osalenud noortel oli võimalus lisaks 
võistlustele tutvuda ka kohalike vaa-
tamisväärsustega, näiteks Valga ja 
Valka noored käisid ekskursioonidel 
Sankt Peterburis ning meil külas käi-
nud noored külastasid Tartus AHHAA 
Keskust. Projekt lõpeb käesoleva aasta 
sügisel kokkuvõtva konverentsiga No-
voe Devyatkinos.

Programmist „Euroopa Noored“ sai 
aasta alguses rahastuse projekt „Ohjad 

Katre Kikkas
Arenguameti peaspetsialist

noorte kätte“, mille eesmärk on toetada 
noorte aktiivseks kodanikuks kujune-
mist ning panustada noortevaldkonnas 
tegutsevate organisatsioonide jätku-
suutlikkusele. Läbi on viidud kohalike 
noorte poolt korraldatud kohtumised 
omavalitsustes. Projekti on kaasatud 
Valga linna ja ümbritsevate omava-
litsuste — Hummuli, Karula, Taheva, 
Tõlliste, Sangaste ja Õru valla noored 
ning samuti ka Valka Kihelkonnaduu-
ma noortevolikogu esindajad.

Olulise sündmusena näeme Suve- 
akadeemiat, mis toimus 27.–29. juunil 
2014 Nakatu turismitalus. Peamiseks 
aruteluteemaks oli noorte osaluse või-

malused kohaliku elu edendamisel. 
Projekt jätkub sügisel kokkuvõtete 
tegemisega kõigis projektis osaleva-
tes kohalikes omavalitsustes. Kokku 
osaleb projektis ligi 100 noort vanuses 
13–26 eluaastat.

Regionaalsete investeeringutoetus-
te programmist sai Valga Linnavalitsus 
käesoleva aasta kevadvoorus toetuse 
projektile „Valga Avatud Noortekesku-
se piirdeaia ehitamine“. Noortekeskuse 
territooriumile piirdeaia paigaldamine 
on vajalik, see annab turvatunde ning 
paremad võimalused vaba aja veetmi-
seks väljas, vabas õhus. Piirdeaia ehi-
tus on plaanis lõpule viia sügiseks.

... ja linnapea Kalev Härk.

Valga linna ettevõtjad ...

Käimas on Suveakadeemia projekt „Ohjad noorte kätte“
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Harjumaalt pärit ettevõtte laiene-
mise idee oli tingitud vajadusest: 
Lõuna-Eestist on päris palju kliente. 
Ettevõtte juht Gert Jugala: „Meil oli 
soov kergendada ka oma Lõuna-Eesti 
klientide elu, vähendada nende trans-
pordikulusid ja olla kliendile kiirel 
tööajal koheselt kättesaadav, seetõttu 
osutus uue esinduse avamine mööda-
pääsmatuks.“

Sami Masinakeskuse Saue müü-
giesindus töötab juba kümmekond 
aastat. Kõige rohkem pakuvad klien-
tidele huvi laadurid, mida Sami ostab 
Soome tootjalt. Laadurid on aastaring-
selt kasutatavad ja nende külge saab 
kinnitada erinevaid tööriistu, olgu siis 
tegu põllutööde või ehitustöödega või 
tänavate ja haljasalade hooldusega 
või koguni loomakarja hooldamisega. 
Laadurid kuuluvad AVANT kauba-
märgi alla ja Sami on nende ainumüü-
ja Eestis. Tegelikult on aga Sami taust 
hoopis laiapõhjalisem.

Kõik sai alguse 25 aastat tagasi. 
SAMI kaubamärk sündis Harjumaal 
Sauel. Siis alustas tootmistegevust 10 
töötajaga ettevõte, mis tänaseks on 
tuntud ka Soomes, Rootsis ja Norras. 
Tootearendusega on hõivatud 3-liik-
meline konstruktorite meeskond, 
tootmisega tegeleb ligemale 80 töö-
tajat. Valgas avatud Sami Masina-
keskuses on esialgu põhikohaga tööl 
kaks inimest, neist üks tegeleb müü-
giga ja hooldustööde korraldamisega, 
teine teostab spetsiaalselt sisustatud 
Service-bussiga klientide juures ma-
sinate hooldust. Vajaduse korral saab 

hooldustöid teha ka esinduses koha-
peal.

Samil on koostööpartnereid ka Lä-
tis ja Leedus, sestap oli pärast avamist 
lätlastest külastajaid peaaegu sama 
palju kui eestlasi. „Pean tunnistama, 
et lätlased on meie tootevalikuga ise-
gi paremini kursis,“ tõdes müügijuht 
Erki Rapur, lisades, et tõenäoliselt 
tullakse Eestist ostma toote ja teenuse 
hea kvaliteedi pärast. Kui kõik läheb 
plaanipäraselt, siis saab järgmisel 
hooajal veel paarile hooldusemehele 
töökoha luua, avaldas ettevõtte juht 
lootust.

Sami paistab silma nooruslikkuse-
ga: ettevõte pole peljanud võtta tööle 
haritud noori, kel varasem töökoge-
mus väike või puudub hoopiski. Sami 
juhid peavad sellist teguviisi heaks 
investeeringuks, sest Euroopa kon-

kurentsis läbilöömiseks on vaja uusi 
ideid, julgust eksidagi, soovi teha asju 
omanäoliselt ja erineda valitud stra-
teegia poolest. Uued tehnoloogilised 
lahendused asendavad vanu sellise 
kiirusega, et pole võimalik jätkata va-
nas tempos — see ongi põhjus, miks 
Sami on investeerinud noortesse, kes 
toovad koolipingist kaasa värskeid 
mõtteskeeme probleemide lahenda-
miseks. Samis kohtuvad noorte ini-
meste mõtted kogenud spetsialistide 
teadmistega ja selles ettevõttes usu-
takse, et ka neil noortel, kel diplom 
käes, on põhjust tulla tagasi oma ko-
dupaika.

„Loodame uue müügikeskuse ava-
misega toetada põllumeeste rasket, 
kuid tänuväärset tööd ja elavdada 
seeläbi piirkonna majandustegevust,“ 
kinnitab Gert Jugala.

Sami Masinakeskus avas uksed
Suve südames avas Valgas Petseri tänav 40, Valga Ferrumi kõrval, oma uksed põl-
lumajanduse ja teehoolduse seadmete müügiga tegelev ettevõte Sami Masina-
keskus.

Mari Loorman

Valga maadlus on tublil järjel
Valga maadlus kuulub Valga Spordiklubi alla, mis tegeleb ka veel autospordiga 
ning uueks suunaks on võetud sumomaadluse arendamine. Maadlustreeneriteks 
ja eestvedavaks jõuks on duo Evo Saar – Tõnu Laine.

Evo Saare sõnul on klubi peamine 
eesmärk maadlusspordi edendamine 
ja noorte arendamine. Populaarsemad 
stiilid on kreeka-rooma, naiste- ja su-
momaadlus, kus on saavutatud häid 
tulemusi. Praegu tegutsetakse selle 
nimel, et esineda hästi nii Eestis kui 
ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, 
tulemas on kreeka-rooma maadluse 
MM ja sumo EM. Lisaks noortele 
hoiavad end vormis ka veteranid, kes 
soovivad osaleda Veteranide MM-il, 
kui aga tervis vastu peab.

Eesti Maadlusliidu peasekretär 
Antti Lepiku sõnul on Valga maad-
lusklubis elu väga aktiivne. Eesti 
Maadlusliidu 43 liikmesklubi sport-
liku edukuse arvestuses oli Valga SK 
2012.–2013. aasta ühisarvestuses 12. 
kohal. Antti Lepik: „Treenerid Evo 
Saar ja Tõnu Laine on aktiivsed ja 
tublid. Praegustest Valga SK parema-
test sportlastest on Eesti parim kree-
ka-rooma maadluses kadett Ott Saar 
(2013. a kadettide Euroopa meistri-
võistluste 5. koht), noortest on tub-
lid Geron Sillamägi, Reimo Tirrand, 
Vladislav Nesterenko, Laura Põder, 
Kristina Svirskaja, Mark Anissimov 

ja Kevin Koik. Täiskasvanutest mee-
nub võistlustel väga aktiivselt osalev 
Alar Nääme.“ Tasub mainimist, et Ott 
Saar osales hiljuti Eesti täiskasvanute 
koondise treeningutel Käärikul.

Küsimusele, milline on potentsiaal 
Valgas ja üldse Lõuna-Eesti maadlu-

Marten Lombiots 
Valga LV spordi ja noorsootöö vanemspetsialist

ses, vastab Antti Lepik nii: „Potent-
siaal on väga hea, kõik oleneb tree-
neritest-eestvedajatest, toetajatest ja 
muidugi headest treeningtingimustest. 
Eesti maadlusele on Valgast, Põlvast, 
Võrust jm Lõuna-Eestist alati head 
järelkasvu tulnud.“ Lisaks kiidab 
Maadlusliidu peasekretär Valga SK 
organiseerimistöö eest — spordiklubi 
korraldab aastas 2–3 võistlust, mis on 
spordiala arengule igati kasulik.

Nagu spordis ja elus ikka, on maad-
lejatel ka murekohti: Valga maadlus-
klubil puudub oma treeningusaal, ka-
sutatakse suure spordihalli jooksuraja 
otsas paiknevat pinda, seepärast on 
mitu korda aastas vaja matt üles võtta 
ja uuesti maha panna. Alusmatid on 
pudedad, lagunevad, oleks uusi vaja. 
Unistatakse julgelt — eesmärgiks 
oleks saada tulevikus ka päris oma 
maadlussaal. Evo Saar kutsub kõiki 
lapsi ja noori maadlema, sest maadlus 
annab hea füüsilise ettevalmistuse, 
tugevdab noorte lülisammast, luid ja 
kõõluseid. Oodatud on ka kõik mehed 
ja naised, sest ala on õpitav ka hilise-
mas vanuses ning see annab noortele 
hea võimaluse jõudu katsuda.

Lisaks soovib Valga Spordiklubi 
tänada kõiki toetajaid ja koostööpart-
nereid, kes on seni abiks olnud.

Avatakse uus sõimerühm
Augustis avatakse Valga Lasteaias Pääsuke uus eestikeelne sõime-
rühm, kuhu oodatakse pisikesi mudilasi vanuses 1,5–3 eluaastat.

Uuringufirma Norstat alustas Valgas edukalt
Aprillis Valgas uksed avanud uu-
ringufirma Norstat telefoniküsit-
luste keskuse tegevus on alanud 
edukalt. Jätkuvalt oodatakse lii-
tuma uusi küsitlustööst huvitatud 
inimesi, ja seda aastaringselt.
Käesoleva aasta alguses otsustas uuringufirma Norstat liita Tallinna ja Riia telefonikesku-
sed üheks kontoriks — Valgas, kus on nii eesti kui ka läti keelt kõnelevaid inimesi. „Lisaks 
peaks küsitleja oskama ka vene keelt,“ selgitas Norstat Eesti AS tegevjuht Tiina Tammeves-
ki. „Kõiki uuringuid viime läbi kas eesti ja vene või läti ja vene keeles.“

Ettevõte pakub küsitlustööd aastaringselt, kuigi periooditi võib töömaht erineda. Kü-
sitlejaks oodatakse kõiki, kellel kaks keelt suus ning kellel on huvi lisatööd teha. Küsitlus-
projektid toimuvad nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Küsitlemine toimub arvuti vahendu-
sel: ekraanil on küsimused ning küsitlejal tuleb üles märkida, mida intervjueeritav vastas.

Uuringufirma Norstat on Euroopa juhtiv andmekogumisele keskendunud uuringufir-
ma, mis asutati Norra väikelinnas Lillehammeris peaaegu 20 aastat tagasi. Tänaseks pakub 
ettevõte küsitlusteenust 19 riigis.

Norstati Eesti kontor alustas tegevust 2008. aastal. Uuringufirma on keskendunud kü-
sitlusandmete kogumisele silmast-silma, telefoni teel ja Internetis. Iga aasta teostatakse 
Eestis üle 100 000 küsitlusintervjuu nii kohalikele kui ka välismaistele klientidele.

Linnaelu

Ott Saar
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15.–17. august 2014 rahvusvaheline sõjameeste laager vähemalt 10 riigi esindajate osalusel
Reede, 15. august
kell 17.00 Festivali avamine Valga linna staadionil (E. Enno tn 15)
kell 17.00–20.00 Jõustruktuuride esitlused staadionil ja staadioni piirkonnas
kell 17.30 Eesti Kaitseväe orkestri kontsert
kell 18.15 Vahipataljoni auvahtkonna presentatsioon ja Eesti ohvitseri mõõga esitlus
kell 19.00 Näituse avamine: Kaitseväe stereonäitus Vabadussõja ausammastest ja militaartehnika mudelite 

näitus (Valga muuseumis, Vabaduse tn 8)
kell 20.00 Laskevõistlus AK Karikas oslevate riikide sõjaajaloo klubidele Jaanikese tiirus
kell 20.00 Jõekääru kontsert (Pedeli jõe poolsaarel)

Laupäev, 16. august
kell 8.00–15.00 Rahvusvaheline vanavaralaat kultuuriprogrammiga
 (Pikk tn 16a territooriumil) 

Pääse laadale: täiskasvanutele 1 €, lastele/ õpilastele 0.50 €
kell 16.00–17.00 Sõjameeste marss Valga linnas marsruudil Jaama pst – Vabaduse tn – Kesk tn – Selveri parkla. 

Sõjamehed ajaloolistes vormides ning sõjatehnika läbi aegade. Kaitseväe helikopteri ja NATO hävitajate 
ülelend

kell 19.00 1944. aasta näidislahing (Transpordi tänava piirkonnas)
kell 21.00 Kontsert „Tähed Militaartaevas“. Ansambel Smilers, Grete Paia, Gerli Rosenfeld. Vahepalaks 

tantsutüdrukud ja üllatus. Pääse kontserdile: täiskasvanutele 10 €, õpilastele/ pensionäridele 8 €, 
eelkooliealised tasuta (Pikk tn 16a territooriumil). Ilutulestik

kell 23.00 Ansambel Untsakad, laagri lõke, ühislaul — laagrilistele

Pühapäev, 17. august
kell 10.00 Barclay de Tolly mausoleumi ühiskülastus Jõgevestes
kell 10.30 1944. aasta lahinguid tutvustava suure välireklaami avamine Kärel (Helme ja Hummuli valla piiril). 

1944. aastal toimunud lahinguid tutvustav ajalooseminar ja jalutuskäik Kärel

MilFest 2014 korraldajad ja toetajad:
SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsioon; Eesti Kaitsevägi; 
Valga Linnavalitsus; Integratsiooni ja 
Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed; 
Kaitseministeerium; Siseministeerium; 
Kultuuriministeerium; Front Line Eesti 
MTÜ; MTÜ Sõjaajaloo klubi Narva; MTÜ 
Sõjaajaloo klubi EVIK; AS Rain; AS ERTS; 
Valga Päästeamet; Kaitseressursside 
Amet; Barclay de Tolly mausoleum; Valga 
Muuseum; MTÜ Käre Lahinguväljad; Eesti 
Keskkonnateenused; Maanteeamet; Karula 
vabatahtlikud pritsimehed; Jaanikese 
Jahinduse OÜ; Lõuna Prefektuuri Valga 
politseijaoskond; KL Valgamaa Malev; AS 
Valga Haigla; Eesti Punane Rist Valgamaa 
Selts; Eesti Sõjamuuseum; Valga Auto AS; 
Valga Kultuuri- ja huvialakeskus; Hekro 
Eesti OÜ; Bauhof Group AS; Valga Sport 
SA; Otolux AS; Kaarlaid OÜ; RST Valga; Eesti 
Vabadusvõitluse Muuseum; ansambel 
Untsakad; Aclima Balti AS; Õpilasmalev ja 
vabatahtlikud.

Jõekääru Kontsert
avab Valga VI Rahvusvahelise Militaarajaloo festivali. Juba kolmandat aastat toimuv 
kontsert on pälvinud linlaste ja piirkonna inimeste heakskiidu ning kujunenud suve-
lõpu sündmuste hulgas kauniks traditsiooniks. Kontserdi repertuaari valikul ja kava 
koostamisel on lähtutud Valga–Valka kaksiklinnade staatusest ning seega on kuula-
jatel võimalik nautida esitatavat eesti, läti ja inglise keeles. Kaunis muusika sumedal 
suveõhtul päikeseloojangust südaööni!

Lähem info: Ülle Juht, tel +372 513 7185

Kultuurikalender
AUGUST
7. augustil kl 14 Valga Säde pargis suur suvepidu lastele. Külla tuleb 
Nukitsamees. Suvepeol toimub ka paremate suvelugejate autasusta-
mine. Nukitsamees jagab auhindu ja maiustusi. Mängud. Otsime ra-
hapada
7. augustil kl 19 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses Peeter Oja 
stand-up etendus „Kui loll võib inimene olla“. Täispilet 15 €, õpila-
ne/ tudeng/ pensionär 13 €. Soodustuse saajal palume kaasa võtta 
soodustust tõendava dokumendi!
10. augustil kl 16 Valga Jaani kirikus XXVIII Rahvusvahelise Tallin-
na Orelifestivali kontsert, Hans Davidsson (orel, Rootsi). Pilet 5 €, 
sooduspilet 3 €
12. augustil kl 16 Valga keskstaadionil Arnold Viidingu mäles-
tusvõistlused. Arnold Viiding on Valga linnast pärit Euroopa meister 
kuulitõukes, aastast 1934. Vanuseklassid B, A, J ja täiskasvanud. Võistel-
dakse kuulitõukes, odaviskes ja kettaheites
12. augustil, kl 18 Valga Pedeli jõeäärsel petangi väljakul Valgamaa 
individuaalsed meistrivõistlused petangis
14. augustil kl 15 Valga keskraamatukogus koolivaheaja filminelja-
päev. Vaatame filmi „Maša ja karu“, joonistame pilte karudest
15.–17. augustil Valga linna eri paigus VI Rahvusvaheline Valga 
Militaarajaloo Festival. Sõjameeste ja -tehnika marss läbi linna. Pa-
rajalt lahingumöllu minevikust ja kaasajast. Militaar- ja vanavaralaat 
ning palju muud huvitavat. 16. augustil astuvad militaarlaval üles 
GERLI ROSENFELD, GRETE PAIA, SMILERS. Pääse kontserdile: täis-
kasvanud 10 €, /õpilane/ pensionär 8 €, eelkooliealised tasuta (Pikk tn 
16a territooriumil)
15. augustil kl 20 Valga Pedeli poolsaarel Jõekääru kontsert. 
Kontserdil astuvad üles Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani 
juhatamisel, ansambel Terminaator, Renate, Ott Lepland, Dave 
Benton, Lauris Reiniks, Jaan Willem Sibul, Karmen Rõivassepp, 
Elise Leht ning õhtujuhi rollis on Madis Milling. Piletid müügil Pi-
letilevi müügipunktides, 1.–14. august 12 €. Hind kontserdipäeval ko-
hapeal 14 €
21. augustil kl 15 Valga keskraamatukogus koolivaheaja filminelja-
päev. Vaatame „Kutsu-Juku seiklusi” ja lahendame keerdküsimusi

21. augustil kl 19 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses ansambli 
MAHAVOK 30, juubelikontsert. Esitusele tulevad lisaks MAHAVO-
Ki kullafondi kuuluvatele lauludele ka Heini Vaikmaa uued vokaal- ja 
instrumentaalpalad. Üles astub noor andekas solist Anet Vaikmaa. Pi-
let eelmüügist 13 €, toimumispäeval 15 €, laps (kuni 12 a) ja pensionär 
10 €, laps kuni 6 a tasuta, kui istub saatja süles
23. augustil kl 10 Valga lasketiirus Valga Spordiveteranide Seltsi 
meistrivõistlused laskmises
22.–24. augustil Valka-Valga Football Cup. Toimub mitmepäevane 
rahvusvaheline jalgpalliturniir, kus osalevad noored ja ka täiskasva-
nud. Mängud toimuvad nii Eesti kui ka Läti pinnal
28. augustil kl 15 Valga keskraamatukogus koolivaheaja filminelja-
päev. Vaatame filmi „Alice Imedemaal” ja mängime lauamänge
30. augustil kl 21.30 Valga Pedeli poolsaarel muinastulede öö an-
sambliga Lindpriid

SEPTEMBER
1. septembril kl 14 Valga kesklinnas kogupereüritus „Tere, kool!”
3. septembril kl 17 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses huvitegevuse 
mess
13. septembril kl 19 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses hooaja alguse 
pidu koos ansambliga Smilers. Piletiga
20. septembril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses KA RAK TER Antiikd-
raama „Kükloop“. Piletiga
23. septembril kl 16 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses: juulis, augus-
tis ja septembris sündinud juubilaride austamisõhtu

NÄITUSED
kuni 30. augustini kultuuri- ja huvialakeskuses Valga–Valka kunstnike 
ühisnäitus
kuni 30. augustini muuseumis „Janis Cimze — Eesti ja Läti koolmeist-
rite õpetaja“
1.–30. august muuseumis Valga Isamaalise Kasvatuse püsieksposit-
siooni näitus
2. juuni – 31. august raamatukogus näitus „Cimze seminari kasvandi-
kud ja nende raamatud“

Jalgpallisõpradele
22.–24. august on Valga-Valka linnatänavatel ja jalgpallistaadionidel näha nii noori 
kui ka täiskasvanud jalgpallureid. Toimub rahvusvaheline jalgpalliturniir, kus osale-
vad võistkonnad Eestist, Lätist, Prantsusmaalt, Soomest, Venemaalt ja Belgiast. Turniir 
avatakse 22. augustil kell 19 Valka linna staadionil, lõputseremoonia on 24. augustil 
kell 18 Valga linna staadionil.

Jälgi reklaami täpsema ajakava ja mängude graafiku kohta veebilehtedel www.
valga.ee ja www.valgasport.ee

Turniiri korraldavad Valka kihelkonna duuma ja Valga linnavalitsus. Kõik on ooda-
tud kaasa elama!


