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429-aastane linn

Valga
Linna Leht

Major Meelis Kivi 
valiti Valga aukodanikuks Avaaktused koolides

Suvevaheaeg on peagi lõppemas ning ees ootab uus ja huvitav õppeaasta!

Valga linna koolide avaaktused toimuvad järgnevalt:
Pühapäeval, 1. septembril

kell 10•  Valga Gümnaasiumis J. Kuperjanovi tn 10 koolimaja õues (vihma korral 
aulas)
kell 10•  Valga Vene Gümnaasiumis J. Kuperjanovi tn 99 kooli aulas
kell 12•  Valga Põhikoolis Kungla tn 16 kooli aulas

Esmaspäeval, 2. septembril
kell 10•  Valga Kaugõppegümnaasiumis Uus tn 35 õues (vihma korral saalis)
kell 12•  Valgamaa Kutseõppekeskuses Loode tn 3 saalis
kell 13•  avaaktus Valka Kunstikoolis, Beverinas 5, Valka
 • Valga Muusikakoolis Kesk tn 22 saalis 
kell 15 kõik uued õpilased — eelklass, 1. klass ja vabaõpe 
kell 16 2.–7. kl ja vabaõpe

Valga Muusikakool ootab uusi õpilasi:
täiendav vastuvõtt neljapäeval, 29. augustil kell 17.00

Valga linna värske aukodanik 
Meelis Kivi.

V Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival

Valga Rahvusvahelise Militaarajaloo Festivali peakorraldaja major Meelis Kivi 
marsib nüüdsest Valga aukodanike rivis.
Hele Heletäht
Valga LV avalike suhete juht

Tänavu Valga linna üheksandaks auko-
danikuks valitud major Meelis Kivi on 
arendanud isamaalise muuseumi väga 
populaarseks kohaks valgalaste seas ja 
tutvustanud muuseumi tegemisi ka väl-
jaspool meie linna. Sõjandus, militaa-
rsus ja isamaalisus ning noortele selle 
edasiandmine on teemad, mille popu-
laarsus on Valgas aasta aastalt tublisti 
kasvanud, ühtlasi on sellealane tegevus 
populariseerinud Valga linna, mida näi-
tab kujukalt Valga külastatavuse pidev 
tõus.

Meelis Kivi on militaarajaloo festi-
vali peakorraldaja, selleaastane festival 
on juba viies. Meelise puhul on tegemist 
sellise inimesega, kes oskab oma kirge 
jagada teistega ning panna ka noori 

sellest huvituma. Valga Militaarajaloo 
Festival on tehtud professionaalselt ja 
kirega, viidud läbi nii heal tasemel, et 
sellest on vaimustunud suuredki rahva-
hulgad.

Meelis Kivi on pärit Kesk-Eestist 
Mahtra kandist, sündinud 4. oktoobril 
1958. aastal Tartu linnas, kus lõpetas 
keskkooli ja paralleelselt ka laste kuns-
tikooli. Pärast EPA lõpetamist 1981. 
aastal sidus ta end tööalaselt Valgamaa-
ga, töötades agronoomina. Meelis Kivi 
on alati unistanud sõjaväelase karjäärist 
ja kutsest ning elutee viiski lõpuks nii-
kaugele, et aastatel 1992–1996 teenis ta 
Valgamaa riigikaitse osakonnas kutse-
aluste jaoskonna ülemana. Seejärel jät-
kas teenistust ohvitserina Eesti Piirival-
ves. 2008. aasta suvest on major Meelis 
Kivi SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsiooni juhatuse liige ja te-
gevjuht. Sõjaväelasele omaselt peab ta 
oma lubatustest alati kinni, on töökas 
ja järjekindel eesmärkide saavutamisel. 
Meelis Kivi kohta on öeldud, et kõik, 
mida ta ette võtab, viib ta ellu, varem 
või hiljem.

Kõigi nende eespool kirjeldatud ja 
suurepäraste inimlike omadustega on 
Meelis Kivi vääriline liige täiendamaks 
Valga linna aukodanike rida.

Valga linna aukodaniku tiitel on va-
rasemalt omistatud järgmistele teeneka-
tele valgalastele: Aime Lõhmus, Peep 
Audova, Linda Markus, Vikki Penno-
nen, Juhan Ivan Mannine, Laine Mänd, 
Uno Heinla ja Ülo Mere.

Konverents „Tarkus algab uudishimust!"
Hariduskonverents „Tarkus algab uudishimust!" toimub 29. augustil 2013. aastal 
algusega kell 10 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis (Kesk tn 1, Valga).

Konverentsi kava:

10.00–10.30 Tervituskohv, registreerimine

10.30–10.35 Konverentsi avamine. Tervitus maavanemalt — Margus Lepik

10.35–10.45 Avakõne — linnapea Kalev Härk

10.50–11.40 Üldharidus õppeaastal 2013/2014 — Irene Käosaar, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) üldharidusosakonna juhataja

11.45–12.35 Kuidas koolis haridust saadakse? — Tiiu Kuurme, 
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent

12.40–13.10 Kuidas rakendada unistused harimise vankri ette? — Mart Noorma, 
Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.25 Info ja tehnoloogia mõju haridusele — Kalev Pihl, 
Sertifitseerimiskeskuse juhataja

14.35–15.10 Kas haridus teeb vabaks? — M. Raukas, filosoof

15.15–15.45 Head koolisuhted kutsuvad kooli — Tiina Naarits-Linn, 
psühholoog MTÜ Mahena

15.55–16.25 AHHAA keskus õppetöö toetajana ja õhinapõhise õppe õhutajana — 
Andres Juur, SA Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige

16.30–16.45 Konverentsi kokkuvõtted

16.45–17.30 Kellaviietee

Konverentsi moderaator: Märt Treier

Registreerimine konverentsile toimub 23. augustini või kohtade täitumiseni e-posti 
aadressil hariduskonverents@valgalv.ee

Lisainfo haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi telefonil 515 1759 või 
aadressil anneli.rants@valgalv.ee

NB! Konverentsi kavas võib tulla muudatusi

Linnaelu

Haridus

Pildil Valga linna aukodanikud: (vasakult) Meelis Kivi, Laine Mänd, Aime 
Lõhmus, Ülo Mere, Peep Audova ja Uno Heinla.

V rahvusvahelise Valga 
Militaarajaloo Festivali ajal 
taasavatakse Vabadussõja Valga 
vabadussammas. Foto 3D

Õige pea on kätte jõudmas järjakordne 
Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo 
Festival, mis on saanud osalejate poolt 
ka lühema nime – MILFEST. Et see-
kord on tegemist juubeliüritusega, on ka 
programm pikem ja uuemanäolisem.

Hea meel on tõdeda, et huvi festivali 
vastu on ka laias maailmas kasvanud, 
lisandunud on uusi osalevaid riike. Se-
nine sõjapidamise paik Valga linna piiril 
Transpordi tänava äärne org on jäänud 
kitsaks ja seetõttu lahingutega kolitud 
Jaanikese Motokeskusesse. 

V MILFESTi ettevalmistamisega 
oleme tegelenud terve aasta. Suur tänu 
kogu meeskonnale, samuti kõigile meie 
toetajatele (sponsoritele) ja abilistele 
ning Valga Linnavalitsusele. 

Käesoleval aastal algab festival Val-
ga Vabadussõja ausamba avamisega 
linnapargis, kuhu on oodata ka Eesti 
Vabariigi presidenti. Mitmepäevalise 
ürituse täieliku kava leiate käesoleva 
lehe leheküljelt nr 4. 

Kolmanda päeva hommikul algavad 
aga Jaanikese lahinguväljal harjutused 
päeva teise poolde jäävaks, 1944. a näi-
dislahinguks. Nii harjutusi kui ka kl 15 
algavat põhilahingut filmitakse uue Ees-
ti mängufilmi „1944“ tarbeks (stsenarist 
Elmo Nüganen, käsikirja autor kolonel 
Leo Kunnas). Terve päeva jooksul saab 
jälgida, kuidas tehakse filmi. Jaanikese 
Motokeskuse peremehed on lubanud 
nuputada kohapeale kehakinnitamise 
võimalused. MILFESTi viimane päev 
Jaanikeses on tasuline.

Näidislahingute alad piiratakse eelne-
valt ja sinna omavoliline sisenemine on 
keelatud! Ohutus on selliste tegevuste 
juures väga, palume kõigil täita korral-
dajate juhiseid. Festival ajal esineb aju-
tisi piiranguid liikluses Valgas ja Jaani-
keses, paigaldatakse ajutisi liiklusmärke 
ja liiklust korraldavad abipolitseinikud. 
Palume liiklejatelt mõistvat suhtumist.

Major Meelis Kivi
V MILFESTi peakorraldaja

28.07.2013
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Mõtetega uues kooliaastas

Üha rohkem paneb kool rõhku eesti 
keele õppele — keelekümblusmetoo-
dika ning lõimitud aine- ja keeleõppe 
(LAK õppekava) kaudu —, mis oli 
kogu eelmise õppeaasta ja on ka sel 
aastal õppekasvatustöö aluseks. Õpe-
tajad on läbinud vastavad koolitused 
ja tegelenud õppekava arendustööga, 
selleks et paremini õpetada eesti keelt 
teiste ainete kaudu. Mitmed ülevaba-
riigilised uuringud kinnitavad, et ees-
ti keele tundide arvu suurendamine ei 
paranda keeleoskust, küll aga paraneb 
keeleoskus aineõppe abil.

Kool pakub oma õpilastele laiu 
suhtlemisvõimalusi nii Valga linna 
kui ka vabariigi ja Euroopa tasandil. 

Ühiseid üritusi korraldatakse Valga ja 
Valka linna ning maakonna koolide-
ga, sõprussuhted on Tartu koolidega, 
samuti osaletakse rahvusvahelistes 
projektides.

Tagasi vaadates eelmisele õppeaas-
tale on hea meel tõdeda, et koolielu oli 
mitmekülgne ja huvitav: koolis töötas 
21 klassikomplekti 407 õpilasega, 
kes osalesid 19 erinevas huviringis. 
Klassivälist tegevust juhtis koolis 
aktiivne õpilasomavalitsus, kelle suu-
rim ettevõtmine oli läbi viia kooli III 
Olümpiamängud, mida sponsoreeris 
ka Eesti Olümpiakomitee. Iga klass 
loosis endale ühe Euroopa Liidu riigi, 
mida terve aasta jooksul õpiti põhjali-
kult tundma — toimusid seinalehtede 
konkursid, raadiosaated, viktoriinid 
jne. Olümpiamängud viidi läbi va-

hetult enne kooliaasta lõppu, mais, V 
alga Keskstaadionil. Traditsiooniliselt 
toimuvad järgmised olümpiamängud 
nelja aasta pärast.

2013./2014. õppeaasta on meie 
koolile juubelieelne, kuhu on pla-
neeritud hulk erinevaid ettevõtmisi 
nii pedagoogidele kui ka õpilastele. 
Oktoobris 2014 tähistab Valga Vene 
Gümnaasium oma 95. aastapäeva.

Praegu käivad koolis viimased et-
tevalmistused algavaks õppeaastaks, 
loodame meie kooli vääriliselt vastu 
võtta esimeste klasside õpilased, keda 
sel aastal on, nagu ka paljudel eelne-
vatel aastatel, viiekümne ringis.

Soovin kõigile õpilastele, õpeta-
jatele ja lastevanematele edukat uut, 
peatselt algavat kooliaastat!

Uus õppeaasta toob Valga Vene Gümnaasiumile uuendusi. Samm-sammult 
liigutakse tugeva põhikooli väljaarendamise poole ja 1. septembrist meie koolis 
10. klassi enam ei avata. Kevadel 9. klassi lõpetanud õpilased jätkavad oma 
haridusteed Valga Gümnaasiumis ja erinevates kutseõppeasutustes.

Jelena Laul
Valga Vene Gümnaasiumi direktor

Meie oreli vastu tuntakse elavat huvi
Soome oreliehitajad tunnevad huvi Valga Jaani kiriku oreli ning selle valmistanud 
orelimeistri Friedrich Ladegasti oreliehituse vastu.

Jüri Goltsov
Valga Jaani kiriku organist

See on juba laiemalt teada, et Valgas 
asub originaalkujul säilinud unikaalne 
orel. Pilli ehitas 1867. aastal peaaegu 
kogu Lääne-Euroopas tuntud oreliehi-
taja Friedrich Ladegast (1818–1905). 
Aastatel 1998–2004 restaureeris ore-
li OÜ Olev Kentsi Oreliehitus, Oy 
Martti Porthani Urkurakentamo kaas-
abil. Juba 1998. aastal käis meil Olev 
Kents koos Martti Porthani ja tema 
oreliehituse töötajatega, kes korrasta-
sid — kingitusena! — oreli prospektis 
asuvad viled Pricipal 8`ning Principal 
4`, samuti Quinte 2 2/3` ning Octave 
2`registrite vilesid. Selgituseks: ore-
li prospekt on oreli nähtav osa, kus 
asuvad Principali-nimelised registrid. 
Principal tähendab ladina keeles eest-
seisjat.

Vilede remont on kallis töö. Võib 
ainult oletada, kui palju oleks tegeli-
kult maksma läinud oreli remont ja 
hooldus ühe Soome oreliehituse ning 
-hooldusfirma poolt. Aga õnneks on 
huvi Valga oreli vastu nii suur, et osa 

töid tehakse peaaegu tasuta — et saaks 
näha, kuulda ning nii-öelda katsuda 
üht ajaloolist orelit.

Soomlastele lähim ajalooline ja just 
originaalsel kujul säilinud Friedrich 
Ladegasti orel asubki Valgas, tema 
valmistatud oreleid on veel Saksamaa-
le ja Poolas. Samas peab märkima, et 
Friedrich Ladegastilt on originaalkujul 
säilinud väga vähe oreleid, seepärast 
ongi nende vastu huvi nii suur. Val-
ga oreli väärtust on võrreldud näiteks 
Stradivariuse viiuliga.

Siinjuures palju tänu Valga Maa-
konna Kultuurkapital Ekspertgrupile, 
kes on regulaarselt toetanud Valga 
Jaani kiriku oreli iga-aastast häälestust 
ning hooldust vastavalt võimaluste-
le. Selge see, et raha napib alati, kuid 
vaatamata sellele on praeguseks Valga 
Ladegast-orel täielikult häälestatud 
ning hooldatud. Lisaks sai remonditud 
register Lieblich Gedackt 8`. 4. juunil 
käis orelit hooldamas Olev Kents, kes 
seda pilli ka restaureeris ja tunneb meie 
orelit vägagi põhjalikult, temaga olid 
kaasas Martti Porthani Urkurakenta-
mo OY oreliehitusfirmast ja häälestaja 
Kari Hella. Väikese summa eest tehti 
ära suur töö.

10. juunil käisid meie Ladegastiga 
tutvumas esindajad Soome oreliehitu-
se firmast Sotkamon Urkurakentajat 
Oy. Kohal olid firma juhataja Hannu 
Junttila, Tomi Hurjo ning Anu Korva-
Hurjo. Nendega oli kaasas kontser-
diprodutsent Viive Mäeots Editroom 
Oy’st koos abikaasaga. Need oreliehi-
tajad tundsid samuti huvi meie oreli ja 
Friedrich Ladegasti oreliehituse print-
siipide vastu, kuivõrd neil on plaanis 
ehitada sarnane orel Lahti linna Jout-
järvi kirikusse.

Mõistagi on sellel pillil antud ka 
kontserte ja neid tuleb veel: näiteks 
11. augustil kell 16 esineb Valga Jaani 
kirikus üks tipporganistidest — Tallin-
na Rahvusvahelise Orelifestivali raa-
mes —, James David Christie USAst. 
Ka varem on meil esinenud tipporga-
niste, näiteks Olli Porthan Soomest, 
Markku Mäkinen Soomest, Pieter van 
Dijk Hollandist ja paljud teised — 
Saksamaalt, Itaaliast, Taanist ning loo-
mulikult Eestist.

Võime uhked olla, et Valgas asub 
selline orel, millest võetakse eeskuju 
uute orelite ehitamisel.

Friedrich Ladegast (1818–1905).
Foto aastast 1903.

Valga Jaani kiriku orel. Friedrich Ladegast 1867.

Linnaelu

Valka kihelkonnaduuma esimeheks 
valiti Vents Armands Krauklis
Igal neljandal aastal toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Eestis on 
need tänavu 20. oktoobril, aga Lätis toimusid valimised juba 1. juunil.

Valka kihelkonna volikogu liikmete arv on 15. Valka kohalikel valimistel kogus kõige 
enam hääli Vidzeme partei — 9 kohta. Roheliste ja Põllumeeste Liit sai 3 kohta ja sama 
palju sai ka Rahvuslik Liit Visu Latvijai — Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (Kõik Läti Eest! — 
Isamaa ja Vabaduse Eest/LNNK).

20. juunil toimus esimene Valka novadsi volikogu istung uues koosseisus, kus oli 
päevakorras Valka kihelkonnaduuma esimehe valimine. Häälte enamusega valiti Valka 
kihelkonnaduuma esimeheks Vents Armands Krauklis, kes oli Valka linnapea ka aastatel 
2001–2006. V. A. Krauklis seab üheks olulisemaks prioriteediks koostööd naabrite, Valga 
linna ja maakonnaga. V. A. Krauklise sõnul on koostööd tehtud juba aastakümneid, aga 
siiski on küsimusi, kus on vaja ja võimalik teha veelgi tõhusamat tööd.

26. juunil kohtuti Valka Kihelkonnaduumas, Valka ja Valga juhid koos juhtkonnaga 
arutasid kahe linna uusi koostöövõimalusi. V. A. Krauklis on seda meelt, et spordi ja kul-
tuuri valdkonnas on koostöö olnud siiani heal tasemel, aga rohkem tuleks arendada just 
majandus- ja ettevõtlus-alaseid tegevusi, mis on palju keerulisemad, ent väga vajalikud 
kaksiklinnade arengule. Valga linnapea Kalev Härk leiab, et Valga ja Valka on üheskoos 
arvestatav tõmbekeskus nii Eesti kui ka Läti poolelt, ning loodab uue kihelkonnaduuma 
esimehe ja Valka juhtkonnaga kutsuda ellu uusi suuremahulisi koostööprojekte.

Hele Heletäht, Valga LV avalike suhete spetsialist

KOV-ide volikogude valimiste eelinfo
20. oktoobril 2013 toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised.
10. oktoobrist kuni 13. oktoobrini (kell 12.00–20.00) toimub hääletamine maakonna 
keskuses, 14. kuni 16. oktoobrini (kell 12.00–20.00) toimub hääletamine piirkondlikes 
valimisjaoskondades.

Iga valija, kes soovib, võib anda oma hääle ka elektrooniliselt ning seda on võimalik 
teha alates 10. oktoobrist kuni 16. oktoobrini ajavahemikul kella 9.00-st 18.00-ni.

Valimispäeval, 20.10. toimub hääletamine jaoskonnas — ajavahemikul kella 9.00-st 
kuni 20.00-ni. Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa 
hääletada hääletamisruumis, on tal õigus valimispäeval kodus hääletada. Selleks tuleb 
linnavalitsusele või valimisjaoskonnale esitada vastav taotlus. 

Täpsem info: www.valga.ee ja www.vvk.ee

Diana Tipka, Valga linna valimiskomisjoni esimees, 766 9901, diana.tipka@valgalv.ee 

Algab projekt 50–74-aastaste tööleaitamiseks
Sügisel Valgas algavas projektis osaleja saab ettevalmistuse tööturule sisenemiseks – 
psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõuandeid, võlaõiguse-alast juriidilist abi ning abi õige-
te valikute tegemiseks tööturul (tööklubi, karjääriplaan, karjäärinõustamine, erialakoo-
litus ja tööpraktika).

Rühma suurus on 6–14 inimest. Nõustamised toimuvad nii rühmas kui ka indivi-
duaalselt, klubiline tegevus 1 kord nädalas, 4-5 tundi korraga. Pärast 20-päevast eriala-
koolitust toimub sama pikk tööpraktika. Projekt kestab 40 tööpäeva. Osalejatele maks-
takse sõidutoetust ning erialakoolituse ja praktika ajal makstakse ka stipendiumi.

Projektijuht Ahto Peetso,  
Info ja registreerimine telefonil 5657 7607 või e-posti aadressil ahtole@hotmail.com

Valka kihelkonnaduuma juhtkond, keskel esimees Vents Armands Krauklis.

Valka kihelkonnaduuma uus esimees Vents Armands Krauklis ja Valga 
linnapea Kalev Härk kohtusid 26. juunil 2013. a.
Kalev Härk: „Valga ja Valka koos on peaaegu 20 000 elanikuga linn, mis 
on nii Eesti kui ka Läti mõistes suurlinn. Kohtumisel leppisime kokku, et 
jätkame ühise linnaruumi arendamist ning investeerime ettevõtlusse ja 
töökohtade loomisse ühiselt. Kinnitasime ühist huvi lätikeelse kutseõppe 
mahu suurendamiseks ja ühistranspordi ülepiiriliseks arendamiseks. 
Leidsime, et kiiremas korras tuleb leida lahendus Valgas ja Valkas ühise 
digitaalse kino väljaarendamiseks.“
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Motoklubi pakub noortele sisukat tegevust

Motospordi tulevik.

Loomade varjupaiga elanikud 
ootavad huvilisi ja abilisi

Juba viis aastat pakume kodust eksi-
nud koertele-kassidele ajutist peavar-
ju ning hüljatud loomadele võimalust 
leida endale uus kodu. Enne uude 
koju minekut on meie loomad veteri-
naari poolt üle vaadatud, saanud pa-
rasiiditõrje, kiibitud, vaktsineeritud ja 
europassi uhked omanikud.

Lisaks koerte-kasside eest hoolit-
semisele tegeleme jõudu mööda ka 
loomakaitse-alase ennetus- ja teavi-
tustööga. Meie eesmärgiks on edenda-
da loomade heaolu kogukonnas ning 
vähendada soovimatute koduloomade 
arvukust. Kõige toredam on, kui meie 
töö ühel päeval päris otsa saab!

Pärast sponsorite abiga 2012. a su-
vel tehtud ümberehitusi on loomade 
varjupaik Laatsi tänavas senisest palju 
hubasem. Meie vahvad koerad elavad 
mugavates aedikutes ja kenad kassid 
naudivad liikumisvabadust mugava-
tes õue-aedikutega kassitubades.

Valga Linnas ja maakonnas pakub aastast 2009 hulkuvate ja omanikuta loomade 
püüdmise ja nende koju aitamise teenust Varjupaikade MTÜ. Varasemalt oli kogu 
loomade varjupaiga töökorraldamine linna õlul.

Haridus

Lasteaedades jagub kohti kõigile lastele
Valga linnas töötab neli lasteaeda — Buratino, Kaseke, Pääsuke ja Wal-
ko —, kus on ühtekokku kohti ligi 650 lapsele. Praeguse seisuga käib las-
teaedades peaaegu 600 last vanuses 1,5–7 aastat.

Lasteaiakohtadest ei ole Valga linnas kunagi puudust olnud, pigem on juhtumeid, 
kus kohta ei ole mingil ajahetkel pakkuda just soovitud lasteaias. Sellistel puhkudel 
pakutakse vaba kohta mõnes teises lasteaias, mis võimaldab soovitud lasteaias koha 
vabanemisel lasteaeda vahetada.

Lapse lasteaeda minek on kogu perele väga oluline samm, see toob kaasa muuda-
tusi nii pereelu argirütmis kui ka tegemistes. Lapse arengut hakkab nüüd pere kõrval 
mõjutama õppe- ja kasvatusprotsess.

Kõikides linna lasteaedades lähtutakse küll ühtsest õppekavast, kuid iga lasteaed 
on siiski omanäoline: kas rõhutatakse rohkem muusikat, tantsu, sporti, ühistegemi-
si, keelekümblust või õuesõpet, mille järgi on lapsevanemal võimalus oma eelistusi 
teha. Lasteaia valikutes räägivad kaasa ka kodu- või töökoha lähedus, sõbrad-tutta-
vad või ka head soovitajad.

Lapsele lasteaeda valides tunnevad vanemad muu hulgas huvi lasteaia kohatasu 
ja toidupäeva maksumuse kohta. Valga linnavalitsus on seisukohal, et lasteaiatasu ja 
toidupäeva maksumus peavad olema vanematele jõukohased. Meie linna lasteaeda-
des maksavad vanemad 15 eurot lasteaiakoha eest kuus ja toidupäeva eest 1,73 eurot 
päevas. Reaalne kulu ühe lasteaiakoha ülalpidamiseks on linnal keskmiselt 250 eurot 
kuus, toidupäeva tegelik maksumus on sõimerühmas 2,45 ja aiarühmas 2,55 eurot 
päevas. Iga lapse toidupäeva doteeritakse linna eelarvest sõimerühmas 0,72 eurot ja 
aiarühmas 0,82 eurot päevas.

Võrdluseks olgu välja toodud, et Valga 15-eurone lasteaia kohatasu on üks tasku-
kohasemaid võrreldes teiste linnadega, näiteks Tartus maksab lapsevanem 35,2 eu-
rot, Viljandis 32 eurot, Võrus 20,3 eurot, Kuressaares 28 eurot, Suure-Jaanis 29 eurot, 
Raplas 21 eurot, Tõrvas ligi 19 eurot ja Otepääl 16 eurot ning Põltsamaal ja Jõgeval 7% 
miinimumpalgast, mis on 22,4 eurot.

Lasteaed tähendab kaugelt rohkemat kui üksnes maja ja piiratud ala, kus lapsel 
kõht täis ja silm peal hoitud. Lisaks turvatundele pakub lasteaed väikesele areneva-
le isiksusele loovust soodustavat õhustikku, õpetab last kaaslastega lävima ning igal 
muul moel ühiskonda sobituma.

Anneli Rants
Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja

Kultuurikalender

Ootame külastajaid varjupaigas 
elavate loomadega tutvuma T–R kl 
14.00–17.00 ja L kl 11.00–14.00. Pil-
te leitud ja kodu ootavatest loomadest 
näeb meie kodulehel: valga.varju-
paik.ee

Millal pöörduda loomade 
varjupaiga poole?

Kui Teie koer või kass on kodust • 
jooksus.
Kui leiate hädas oleva kodulooma, • 
kes on oma kodust eksinud ja ilma 
peremeheta.
Kui olete sunnitud oma pereliik-• 
mest loobuma.
Kui Teie kodu lähedale on tekki-• 
nud koloonia peremeheta looma-
dest, näiteks kassidest.
Kui soovite võtta oma perre kassi • 
või koera.

Kuidas aidata kodutuid loomi?
Jälgige, et Teie loom ei pääseks hul-
kuma. Kindluse mõttes on arukas 
lasta loom kiipida ning kanda kiibi 
number koos omaniku andmetega 
registrisse. Abi võib olla ka looma 
kaelarihma külge kinnitatud telefo-
ninumbrist ja aadressist. Mida vähem 
loomi meie juurde jõuab, seda parem. 
Kui leitud loomad saavad tagasi koju, 
veel parem.

Ärge laske oma loomadel saada 
järglasi, emased loomad on soovitav 
steriliseerida, isased kastreerida. Ko-
dutuid loomi on kahjuks rohkem kui 
häid ja hoolivaid kodusid ning iga 

sündiv pesakond ainult suurendab ko-
dutute loomade arvu.

Tulge varjupaika vabatahtlikuks 
või tehke annetusi. Inimesega koos 
veedetud aeg parandab loomade hea-
olu ja annab vabatahtlikule hea tunde 
ning parandab ka tervist.

Meile võib annetada raha, mille 
eest me saame kodu otsivaid loomi 
kiipida-vaktsineerida-steriliseerida. 
Meile võib annetada ka esemeid — 
tekke, patju, käterätte, T-särke, toitu, 
liivakaste, transpordipuure, mänguas-
ju jms.

Kõige enam ootavad meie loomad 
siiski Päris Oma Peret.

Rohkem teavet saab telefonil 
529 9880 ja e-posti aadressil valga@
varjupaik.ee

Valgamaa Noorte Tehnikakeskus rajati 2012. aastal tulenevalt vajadusest 
pakkuda Valgamaa tüdrukutele ja poistele võimalust arendada oma oskusi 
tehnika valdkonnas, huvikooli pidaja on MTÜ Motoklubi K&K.

Motoklubi tegeleb noorte motokros-
sihuvilistega, selle tegevust on pikki 
aastaid toetanud ja toetab praegugi 
Valga linnavalitsus.

Kuivõrd motokross on kallis spor-
diala ja paljudele on see kättesaama-
tu — aga noored ikkagi väga tahtsid 
motokrossiga tegelda —, siis hakkas 
MTÜ mõtlema lahenduste peale. Nii 
sündiski huvikool, kus saab osaleda 
mitmesugustes tehnikaringides. Pro-
jekti rahastab Eesti–Šveitsi koostöö-
programmi Vabaühenduste Fond ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Selline huvitegevus arendab noo-
ri väga mitmekülgselt, toetab nende 
õpinguid reaalainetes, annab enese-
kindlust ja meeskonnatöö kogemuse. 
Pikemas perspektiivis pakub huviklu-
bi tegevus häid võimalusi noorte vaba 
aja mõtestatud veetmiseks.

Noorte väljalangemine spordist 
on kõrgeim vanuses 14+, tihtilugu 
põhjustab seda eduelamuse puudus, 
mis on ka riskikäitumise üks põhilisi 
komponente. Seepärast on uus huvi-
kool väga hea väljund just 14+ vanu-
ses noortele.

Lisaks huvikoolile oleme oma 
südameasjaks võtnud noorte liiklus-
alase harimise ja riskilaste kaasami-
se ekstreemspordiga tegelemisesse. 
Juulikuu jooksul toimub Valgas, Tõr-
vas, Tõlliste vallas, Palupera vallas ja 

Karula vallas huvikooli tunnuskam-
paania „Noor, tule tee oma tehnika 
korda!“. Meie klubi mehaanik vaatab 
üle kogu tehnika, õpetab noortele liht-
samaid tehnika remondivõtteid, mida 
nad saaksid edaspidi kasutada juba 
iseseisvalt. Tegevusse on kaasatud 
ekspert, kes kontrollib noorte prakti-
lisi sõiduoskusi ja jagab nõuandeid.

Siinkohal hõikan: HEI-HEI noor, 
kui sul on kodus ükskõik milline ka-
herattaline sõiduk, millel on mootor, 

või ATV, siis tule kampaaniapäevale 
8. augustil Valgas (raamatukogu esisel 
platsil) ja 9. augustil Tõrvas (kesklin-
nas) ja las meie mehaanik aitab sind!

Hasartmängumaksu Nõukogu toel 
korraldab huviklubi suvel liiklusohu-
tuslaagreid, mis aitavad lastel mõista 
liikluses esinevaid riske ja vajadust 
jälgida liiklusohutusnõudeid.

Lisainfot saate: www.tehnikakool.com 
ja Teresa Sale, tel 5386 6825.

Valga kultuuri- ja spordisündmused august–september 2013
August
08. august, kl 15 keskraamatukogus kooliva-
heaja filmineljapäev, multifilm Muumi lood
09. august, kl 10–18 kultuurikeskuses rahva-
tantsurühma Rukkilill tantsupäev
10. august, kl 9–13 Pedeli kirbuturg Rimi kau-
banduskeskuse tagusel alal. Info MTÜ Õnnelik 
Kodu, tel 5661 7657
10. august, kl 12 keskstaadionil EMSL Jõud MV 
kergejõustikus
09.–11. august Jaanikese Motokeskuses 
Klaperjaht. ATVde Venemaa Meistrivõistluste 
etapp. Info: www.klaperjaht.ee
11. august, kl 17 Valga Jaani kirikus 26. 
Tallinna rahvusvahelise orelifestivali kontsert. 
Orelil: James David Christie (USA). Pilet 4 €, 
sooduspilet 3 €
12. august noortekeskuses noortepäeva 
tähistamine
15. august, kl 15 keskraamatukogus kooliva-
heaja filmineljapäev, Muumi-multifilmid
16. august, kl 18 Tartu mnt kergliiklusteel 
Rattasarja 1. etapp
16.–18. august Valga linna eri paigus Rah-
vusvaheline Valga Militaarajaloo Festival. Info: 
www.isamaalinemuuseum, tel +372 767 1127; 
+372 512 1044
17. august, kl 21 Pedeli paisjärve saarel Jõe-
kääru kontsert. Üles astuvad Eesti Kaitsejõu-
dude orkester, Lauris Reiniks, Luisa Värk, Getter 
Jaani, Uku Suviste, Jaan Willem Sibul, Ultima 
Thule koos Riho Sibulaga. Õhtujuht: Ott Sepp. 
Tasuline. Info: Ülle Juht, tel 513 7185
22. august, kl 15 keskraamatukogus kooliva-
heaja filmineljapäev, multifilm Muumi lood
23. august, kl 18 Tartu mnt kergliiklusteel 
Rattasarja 2. etapp
24. august, kl 14 Kalev Urbaniku mälestus-
jooks: Tõrva–Valga (30 km) maantee jooks; info: 
piret@valgasport.ee
25. august, kl 12 spordihalli esiselt I Rattamat-
kade sarja 1. etapp
27. august, kl 10–11 keskraamatukogus 
maakondlik infootsingu võistlus 7.–9. klasside 
õpilastele
27. august, kl 11.30–12.30 keskraamatuko-
gus maakondlik infootsingu võistlus 10.–12. 
klasside õpilastele
29. august, kl 15 keskraamatukogus kooliva-
heaja filmineljapäev, multifilm Muumi lood.
30. august, kl 18 Tartu mnt kergliiklusteel 
Rattasarja 3. etapp
31. august, kl 21.30 Pedeli jõekäärus muinas-
tulede öö. Muinastuled süütame Bonzo meel-
divate laulude saatel. Tule Sinagi, et süüdata 
oma küünal, tõrvik või lõke!

September
1. september, kl 18–21 Pedeli jõekäärus kooli-
alguse tšill koos Rasmus Rändvee & Facelift 

Deer’i ja kohalike noorte rokkaritega. Pilet 3 €
03. september, kl 16 Pedeli virgestusalal 13. 
Valga sügisesed tervisetunnid, 1. etapp. Start 
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl 16–19
06. september, kl 15 ja 18 staadionil Valga–
Valka rahvajooksu laste- ja põhijooksud
07. september, kl 12 staadionil VI Valga–Smil-
tene odaviske karikavõistlused
08. september, kl 12 spordihalli esiselt I Ratta-
matkade sarja 2. etapp
10. september, kl 16 Pedeli virgestusalal 13. 
Valga sügisesed tervisetunnid, 2. etapp. Start 
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl 16–19
12. september, kl 17 kultuurikeskuses Avatud 
uste päev. Toimub uuel õppeaastal alustava-
te huvikooli ringide tutvustus ja ringidesse 
registreerimine
16. september, kultuurikeskuses  
Tartu Uus Teater „Ird, K”
17. september, kl 16 Pedeli virgestusalal 13. 
Valga sügisesed tervisetunnid, 3. etapp. Start 
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl 16–19
21. september, kl 20 kultuurikeskuses 
Sügisball
22. september, kl 12 spordihalli esiselt I Ratta-
matkade sarja 3. etapp
24. september, kl 16 Pedeli virgestusalal 13. 
Valga sügisesed tervisetunnid, 4. etapp. Start 
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl 16–19
26. september, kl 16 kultuuri- ja huviala-
keskuses eakate austamis- ja puhkeõhtu. 
Peetakse meeles eakaid Valga linna juubilare, 
kel on sünnipäev juulis, augustis ja septembris 
(kutsetega).

Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus:
kuni 31.08 Valga ja Valka loomeinimeste 
ühisnäitus „Helisev Liivimaa”
01.09.–31.10.2013 Kai Kütt — siidisallid, 
maalid, rätikud… Kai Kütt tunnistab, et siidi 
lummusest ta enam ei pääse!
Muuseumis:
kuni 31.08 Viljandi muuseumi näitus „Eesti 
iseseisvuse sünd”. Stendinäitus annab foto-
valiku ja meeleolukate sõjamaalide kaudu pildi 
vabariigi sünniajast, kui Vabadussõjas võideldi 
vaba Eesti eest
01–31.08 Valga Isamaalise Kasvatuse Püsi-
ekspositsiooni näitus „II maailmasõja aegse 
lahingutehnika mudelid”
kuni 31.08 Valga muuseumi näitus „Ajaloo-
line Valga”. Näitus koosneb 30 Valga linna 
ajaloolisest objektist, mis peegeldavad Valga 
ajalugu sellisena, nagu see on fotodel jäädvus-
tatud 19. sajandi lõpul ja 20. sajandil enne Teist 
maailmasõda
03.–28.09 Valka Kunstikooli I kursuse 2012./13. 
õppeaastal valminud tööde näitus. Näituste 
pilet 1 €, sooduspilet 0,50 €
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Reede, 16. august
• kell 16.30–17.30 Vabadussõja Valga ausamba taasavamine ja Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali avamine 

Eesti Vabariigi presidendi osalemisel (Valga linnapargis)
• kell 17.45–18.30 Eesti Kaitseväe Orkestri kontsert (Valga linnapargis)
• kell 20.00–22.30 Margit Tali ansambliga ja JMKE kontsert (Pikk tn 16a territooriumil). Pääse kontserdile: täiskasvanutele 5 €, 

lastele/ õpilastele/ üliõpilastele 3 €, eelkooliealised tasuta
Laupäev, 17. august
• kell 08.00–15.00 Rahvusvaheline vanavaralaat kultuuriprogrammi ja jõustruktuuride esitlusega (Pikk tn 16a territooriu-

mil). Pääse laadale: täiskasvanutele 1 €, lastele/ õpilastele/ üliõpilastele 0.50 €
•	 kell 16.30–17.00 Sõjameeste marss Valga linnas marsruudil Jaama pst–Vabaduse tn. Sõjamehed ajaloolistes vormides 

ning sõjatehnika läbi aegade
Tegevused Jaanikese Motokeskuses

Tasuta transport: kell 17.15–18.00 marsruudil Valga kesklinn (Vabaduse tn 38)–Jaanikese Motokeskus ja kell 20.00–
20.45 Jaanikese Motokeskus–Valga kesklinn

• kell 17.30–18.30 Mägiküttide lahing
• kell 18.30–19.15 Ansambel „Untsakad“
• kell 19.30–20.00 Eesti Kaitseväe võimekust tutvustav näidislahing
• kell 21.00 Jõekääru kontsert Pedeli jõe poolsaarel. Pääse: eelmüügist 12 €, kontserdipäeval 14 €, lapsed alla 7 a — tasuta
• kell 22.30 Ansambel „Untsakad“, laagrilõke, ühislaul
Pühapäev, 18. august
Filmivõtted ja lahingupäev Jaanikese Motokeskuses
• kell 10.00–14.00 Uue mängufilmi „1944“ esimesed proovivõtted põhilahinguks, erinevate riikide sõjaajaloo klubide ja 

militaarse tehnikaga (stsenarist: Elmo Nüganen, käsikiri: Leo Kunnas)
• kell 15.00–16.00 Põhilahing
Tule vaatama, kuidas tehakse sõjafilmi!
Avatud puhvetid; meelelahutust igale vanusele, lastele atraktsioonid. Pääse: täiskasvanutele/ pensionäridele/ üliõpilastele 3 €, 
lastele/ õpilastele tasuta
Temaatilised näitused
• 16.08–31.08.2013 II maailmasõja aegse lahingutehnika mudelite näitus Valga Muuseumis (Vabaduse tn 8, Valga) K–R 

11–18, L 10–15

Järgmises lehes: 5. oktoobril toimuva Liivimaa Mihklilaada ja peo tutvustus ning kava.
Laadale ootame müüma aiasaaduste, taimede ja loomade kasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, 

erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jne. Müügiplats tasuta, kauplejatelt ootame kaubavalikust annetust.


