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431-aastane linn

Valga
Linna Leht

Kalev Härk
Valga linnapea

Valga ja Valka loovad ühise linnasüdame

Linnaelanikuna, aga seda enam meie 
kaksiklinna esmakordselt sattununa, ei 
tõmba teid miski ületama riigipiiri ja 
uudistama, mida huvitavat naabril on 
pakkuda. 1992–2007 kehtinud piiri- 
režiim paiskas kaosesse kahte linna lä-
biva piiriala ning peletas sealt elanikud 
ja ettevõtjad. Koos Valka juhtidega leid-
sime siiski, et just see piirkond võiks 
olla tulevikus kaubandus- ja turismi-
piirkonnana meie piireületava linnaruu-
mi ühine süda. Valmistasime ette alus-
tavasse Eesti-Läti programmi idee, kus 
renoveerime Valgat ja Valkat ühenda-
vad tänavad Sõpruse–Raina (Rainise), 
Riia (Rigas)–Raja ja nendevahelise ala 
nüüdisaegseks ettevõtlus- ja külastus-
piirkonnaks. Käimas on läbirääkimised 
sealsete suuremate kinnisvaraomanike-
ga (sh Tallinna Kaubamaja, Rimi Ees-

Kas olete kunagi seisnud Valka bussijaamas ja vaadanud Eesti poole? Või parkinud oma auto Selveri parklas 
ja suunanud pilgu Läti suunas? Avanevatesse vaadetesse jäävad tagahoovid ja võssakasvanud piirioja.

ti), et ette valmistada rahvusvaheline ar-
hitektuurikonkurss ja see läbi viia koos 
Eesti ja Läti arhitektide liiduga. Lisaks 
kaubandus-teeninduspiirkonnale soo-
vime selle ala muuta traditsiooniliste 
ühisürituste (piirilaat, rahvusvahelised 
spordivõistlused jne) toimumiskohaks. 
Kavandame linna külastajate jaoks 
Eesti ja Läti kultuuriajalugu tutvusta-
vaid huvipunkte ja kindlasti ka midagi 
sellist, mida ollakse harjunud kutsuma 
turismimagnetiks.

Oleme valmis projekti ellu viima 
selleks ajaks, kui Eesti ja Läti tähista-
vad üheskoos 100. sünnipäeva ja looda-
me väga, et üks selle sündmuse tipphet-
ki saab toimuma just vastrenoveeritud 
Valga ja Valka ühises linnasüdames. 
Samaks ajaks saab renoveeritud ka va-
nalinna ala ning jalutades Jaani kirikust 
Lugaži kirikuni võib iga valgalane uh-
kusega tunda, kuidas Valga on muutu-
nud uueks ja paremaks. 

Linnaelu

Toogem üheskoos 
linna jõulumeeleolu
Valga linnavalitsus kutsub taas jõulueel-
sel ajal ehtima pidurüüsse kogu linna!

Osale konkursil ja kaunista 
fantaasiaküllaselt oma 
ettevõte või ärihoone, kodu- 
ja töökoha ümbrus ning 
aita sellega kaasa linnas 
jõulumeeleolu loomisele!
Linnas liigub jõulukomisjon, kes piilub 
ringi — teie õue, aeda ja aknasse. Auhin-
nad antakse konkursi võitjatele, kes jäid 
silma nutikamate lahendustega kodu-
ümbruste, majade akende ja fassaadide 
kujundamisel.

Jõulukaunistuste paremate lahen-
duste leidmiseks ootame teie tähele-
panekuid vihjetelefonil 766 9900 või 
e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee

Jõulupeod lasteaedades 
ja koolides
Lasteaed Buratino
14.12 kl 15.30 Pöialpoiss, 
kl 16.30 Pipi ja Pöial-Liisi
15.12 kl 15.30 Lepatriinu, 
kl 17.00 Karu-Pätu
16.12 kl 15.30 Sipsik, kl 17.00 Krõll
18.12 kl 15.30 Sajajalgne, 
kl 17.00 Aabitsa-Mõmmi

Lasteaed Kaseke
16.12 kl 17.00 Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskuses

Lasteaed Pääsuke
14.12 kl 9.10 Sipelgad ja Sipsik
15.12 kl 16.30 Tähekesed ja Mõmmid
16.12 kl 16.30 Lepatriinu ja 
Mesimumm
17.12 kl 16.30 Jänkud ja Liblikad
18.12 kl 16.00 Piilud

Lasteaed Walko
14.12 kl 17.00 Krõllid
15.12 kl 16.00 Tupsud ja 
kl 17.15 Väänikud
16.12 kl 10.30 Mõmmid ja 
kl 16.00 Rüblikud
17.12 kl 10.30 Päikesejänkud ja 
kl 16.00 Naerupallid
18.12 kl 16.00 Tšeburaškad ja 
kl 17.00 Cipollinod

Valga Gümnaasium
18.12 kl 18.00 kooli saalis

Valga Põhikool
4.12 kl 16.00–20.00 Valga Põhikooli 
kingilaat
17.12 kl 10.00 3.–4. klasside jõulupidu
17.12 kl 16.00 5.–6. klasside jõulupidu
18.12 kl 10.00 1.–2. klasside jõulupidu
21.12 kl 18.00 7.–9. klasside maskiball

Valga Priimetsa Kool
18.12 kell 12.00 1. klass ja 
kell 16.00 6.–9. klassid
21.12 kell 10.00 2.–3. klass ja 
kell 13.00 4.–5. klass

Valka

Valga

Kunstikool on leidnud tee Läti Vabariigi presidendi südamesse
Tänavu 25. tegevusaastat tähistanud Valka Kunstikool annab kunstiharidust kaksiklinna Valga–Valka lastele.

Kooli tegemisi on märgatud nii Eestis 
kui ka Lätimaal — suureks tunnustu-
seks on Läti Vabariigi presidendi usal-
dus, ta tegi sel sügisel kunstikoolile 
ettepaneku tulla Riiga, kaunistama pre-
sidendi jõulukuuske.

Valga linna lapsed on järjest enam 
leidnud tee n-ö Läti poolel asuvasse 
kunstikooli. 2012. aastal, kui Valga ja 
Valka alustasid ühise kunstikeskkon-
na arendamisega, renoveeriti Valka 
linnas asuv kunstikool ja moodustati 
ka kaks eestikeelset õpperühma. Tä-
naseks on koolis lausa eestikeelne 
õppeosakond ja kooli 256 õpilasest 
peaaegu pooled käivad seal õppimas 
Valga linnast.

Eestikeelses õppeosakonnas töö-
tab kolm õpetajat: Ülla Blaasen, Valev 
Elerand ja Jüri Freiman, kes ühtlasi 
juhib ka eestikeelset õppeosakonda. 

Õppetöö toimub kunstikoolis 2–3 kor-
da nädalas õhtupoolsel ajal, kokku 
viiel õppekursusel, lisaks veel eelkur-
sused alla 9-aastastele lastele. Koolis 
õpetatakse joonistamist, maalimist, 
kompositsiooni, kunstiajalugu ja tööd 
erinevate materjalidega (puu, savi jne). 
Õppekava täies mahus lõpetajatele väl-
jastatakse kooli lõputunnistus.

25 on oluline number ka Valga linna 
kunstielus, käimas on 25. Valga Kuns-
tikuu! Valka Kunstikooli õpilaste töid 
saab kunstikuu raames näha Valga Põhi-
koolis ja Valga Priimetsa Koolis. Lisaks 
on kunstikool aktiivselt kaasa löönud 
linnaruumi kujundamisel — Vabadu-
se tänava koolihoone sisekujundus sai 
õpilaste abiga nüüdisaegse ja lastesõb-
raliku ilme ning Pika tänava betoonist 
piirdeaed linna sissesõidul noortepärase 
graffiti. 

Jüri Freiman, liivlane, nagu ta end 
ise nimetab, on koolis eestikeelse 
õppeosakonna juht ja annab tunde 
nii eesti-, läti- kui ka venekeelsele 
grupile.

Näidised motiividest, millega 
ehitakse kuusk, teised, samblast 
motiivid olid pildistamise ajal 
just pressi all. Kunstikool ehib 
kuuse ülemise osa, alumise osa 
aga ministrid kunstikooli ette 
valmistatud õpitoas.

Motiivid mõtles välja õpetaja Daiga Soloveiko (pildil koos lastega).
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Sel suvel sai Valga Linnavalitsuse 
vahva meeskond kahe uue särava noo-
re inimese võrra rikkamaks. Augustis 
nimetas linnapea ehitusjärelevalve 
vanemspetsialistina ametisse Iivika 
Voode (29) ja oktoobris ettevõtlus- ja 
arenguspetsialistina Sten-Arne Ots-
maa (24).

Sten, Sa oled Tallinna poiss, elanud 
ja töötanud ka välismaal. Nüüdseks 
oled kolinud Valka. Miks just see töö, 
miks just Valga?

Kõigepealt tuli töö ja siis tuli Val-
ga. Ma ei piiranud end geograafiliselt, 
kui ühel ilusal augustipäeval Berliinis 
avaliku teenistuse pakkumisi vaa-
tasin, vaid lähtusin just töö sisust ja 
valdkonnast. Usun siiani, et leidsin 
põneva väljakutse, mis mind isikli-
kult motiveerib ja võimalikult suurt 
kasu Valgale toob.

Kuidas Sa ennast iseloomustad, milli-
ne inimene Sa oled?

Ma olen avatud, positiivne ja 
proaktiivse ellusuhtumisega — need 
kaunid üldised omadussõnad, mida 
kõigile kasutada meeldib. Sõbrad 
iseloomustavad inimest kõige pare-
mini ja neile meeldib ikka nalja teha 
mu „kõike saab“ suhtumise üle. Aga 
tõepoolest — ideid ja lahendusi suu-
dan ma alati välja mõelda ning see 
just tähendabki kõiki neid omadus- 
sõnu.

Kuidas sisustad oma vaba aega?
Raamatute ja muusikaga. Muusika 

jääb ikka sinna alternatiiv/ indie juur-
de. Viimane bänd, mis minu playlisti 
lisandus, oli Years&Years. Kirjanduse 
osas loen pigem populaarteaduslikke 
raamatuid. Viimane loetud raamat oli 
„Think like a freak“, mis vaatab ma-
jandusele ja edukusele otsa tavapära-
sest veidi teistmoodi. Õhtuti katsun 
aeg-ajalt ka sportlik olla.

Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Inimesed on elu. Minu jaoks on 

inimestes oluline ausus ja positiivsus. 
Vastasel juhul hoiab see tagasi ja ei toi-
mu edasiminekut.

Milline oli Sinu viimane positiivne 
emotsioon seoses Valgaga?

See oli eelmise töönädala keskel. 
Kõndisin hommikul tööle, õues oli 
mõnusalt karge, päike paistis ning kõr-
vaklappides tuli täpselt sellise karge 
hommiku lugu.

Iivika, Sina oled põline valgalane. 
Mis hoiab Sind Valgas kinni?

Saatuse tahtel on olen tõesti siiani 
Valga linna elanik ja olen praeguse 
eluga väga rahul. Valga on hubane ja 
rahulik koht. Minu meelest vägagi hea 
koht väikese lapse kasvatamiseks. Pea-
le selle on väikelinna elul ka see eelis, 
et autoga tööle jõudmiseks kulub hom-
mikuti 5 minutit ja lapse lasteaed asub 

Linnavalitsuse Puiestee tänavas asuvas 3-korruselises majas töötab kokku um-
bes 50 inimest. Neist suur osa tegeleb igapäevaselt kodanike vastuvõtuga ja on 
seetõttu paljudele linnakodanikele nime- või nägupidi tuttavad. Linnavalitsuse 
töötajate ridadesse lisandub üha sagedamini aga ka uusi toredaid inimesi. Lin-
nalehe uus rubriik „Persoon“ ongi see koht, kus hakkame nüüdsest lühidalt lin-
navalitsuse uusi töötajaid ka linnakodanikele tutvustama.

Linnaruumi korrastamisest 
ja hoonete lammutamisest
Meie linnas on märkimisväärsel hulgal tühjalt seisvaid ja lagunevaid 
korterelamuid. Mõningad neist on ilma elaniketa olnud juba paarküm-
mend aastat. Taolisi hooneid on ligikaudu kolm-nelikümmend.

Lisaks nendele on kuus-seitsekümmend pooltühja kortermaja, kus on viletsad ela-
mistingimused, puudub vesi, kanalisatsioon ja vesikäimlad. Valdavalt ei ole nendes 
hoonetes korteriühistuid ja omanikud ei ole hoonete seisukorra parandamisest huvi-
tatud. Lähemas perspektiivis oleks mõistlik need elamud suuremalt jaolt lammutada. 
Poolkõdu elamispinna järele ei ole linnas mingit nõudlust. Kuna hoonete lammuta-
mine ja jäätmete utiliseerimine on kallis ettevõtmine, ei ole omanikud ja valdajad 
sellest huvitatud.

Käesoleval aastal avanes võimalus lammutada taolisi mahajäetud elamuid SA 
Kredex toel. Toetuse saamise eelduseks on korrastatud omandisuhted: kinnistu, kus 
asub elamu või kinnistu hoonestusõigus, peab kuuluma linnale. Praeguses olukorras 
vastab esitatud tingimustele linnas kaks hoonet — Pikk tn 21a ja Haru tn 2. Mõlemal 
juhul taotles Valga Linnavalitsus SA-lt Kredex korterelamute lammutusmeetmest toe-
tust ja taotlused rahuldati. Tööde teostaja leidmiseks viidi läbi riigihanked. Hanke Pikk 
tn 21a lammutamiseks võitis Terasteenus OÜ, maksumusega 32 160 eurot ja hanke 
Haru tn 2 lammutamiseks A. K. Montage OÜ, maksumusega 17 400 eurot. Praeguseks 
hetkeks on mõlemad hooned lammutatud. Kivi- ja betoonijäätmed purustati killus-
tikuks ning kasutati linnas asuvate metsateede remondiks. Kinnistud haljastatakse ja 
need muutuvad linnaruumi osaks rohealadena.

Taoliste tegevustega on plaanis jätkata ka tulevikus. Linnavalitsus kasutab erine-
vaid võimalusi, et omandada halvas seisukorras olevad hooned, lammutab need ja 
muudab linnaruumi heakorrastatuks.

Urmas Möldre, Valga LV linnamajandusameti juhataja

Uuest tänavavalgustusest
Valgas renoveeriti iganenud tänavavalgustus — KIKi projekti ja Austria rahastuse 
abil. Projekti lõppedes saadi energiasäästlik, LED-lampidega tänavavalgustuse tervik- 
lahendus. Renoveerimistööde käigus vahetati 2156 valgustit, paigaldati 1336 uut val-
gustimasti, veeti 42 kilomeetrit uusi maa-kaabelliine ja 6 km uusim õhuliine.

Projekt sai teoks Austria Vabariigi kaasabil, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 
kvoodiühikuid. Saadud müügitulu suunas KIK seitsme linna (sh Valga) tänavavalgus-
tuste renoveerimisse, linn ise tasus 10%.

Kui tekib probleeme, palume helistada: tänavavalgustuse hooldaja Kalju 
Jänes, tel 502 9698.

Mida näitas küsitlus

Valgalaste jaoks on olulised nii hea elukeskkond 
kui ka kultuurivõimaluste mitmekesine valik
Elanikud peavad vajalikuks jätkuvat linnakeskkonna parandamist ja soo-
vivad rohkem erinevaid kultuuriüritusi, selgus linnavalitsuse poolt sep-
tembris ja oktoobris läbi viidud rahuloluküsitlusest.

Esimest korda läbi viidud küsitluses keskenduti mitmele erinevale valdkonnale, kuid 
enim kerkisid esile linna keskkonda ja kultuurielu puudutavad kitsaskohad, mis on ka 
oluline valdkond linnavalitsuse igapäeva tegevustes. „Linnavalitsusel on hea meel, et 
elanikud on rahul seniste tegevustega linnakeskkonna arendamisel, kuid kinnitan, et 
jätkame linna arendamist ja keskkonna parandamist,“ sõnas linnapea Kalev Härk.

Elanikud on üldjoontes rahul linna kultuurieluga, kuid küsitlusest selgus, et kul-
tuuri tarbimise soov on suurem, kui erinevaid võimalusi pakkuda on. Ühelt poolt soo-
vitakse mitmekesisemaid kultuurivõimalusi, kuid teisest küljest peetakse vajalikuks 
ka olemasolevate ürituste ja kultuuriasutuste tegevuse mitmekesistamist.

Vastajad tõid ühe olulisema linnakeskkonda puudutava positiivse osana välja Pe-
deli puhkeala arendamise ja juba alustatud kolemajade lammutamise, mis toetab 
linna arengut rahuliku ja meeldiva elukeskkonnana. Arendamisvajadust nähakse eel-
kõige laiemalt linnapildi parandamisel, kus oluliseks on nii jätkuv kolemajade lammu-
tamine kui ka kesklinna piirkonna arendamine, mida toetab taristu korrastamine.

„Linnavalisus jätkab linnapilti korrastava vanade majade lammutamisega,“ kinni-
tas linnapea Kalev Härk, lisades, et „samuti tegeleb linnavalitsus kesklinna piirkonna 
arendamisega — oleme valmistamas ette projekte nii ühise Valga–Valka keskvälja-
ku loomiseks kui ka vanalinna piirkonnale uue näo andmiseks. Lisaks kutsusime ellu 
kesklinna ettevõtjate koostööseminari, kus ühiselt ettevõtjatega loodame kesklinna 
elu arendada.“

Küsitlus viidi läbi esimest korda, eesmärgiga kaasata elanikke ja külalisi linna uue 
arengukava ja üldplaneeringu koostamisse ning selliste küsitlustega jätkatakse ka 
edaspidi. Täismahus küsitluse tulemused on leitavad linnavalitsuse kodulehelt.

Sten Otsmaa, Valga LV ettevõtlus- ja arenguspetsialist

kodust 200 meetri kaugusel — ajavõit 
missugune!

Kuidas Sa ennast iseloomustad, milli-
ne inimene Sa oled?

Olen avatud ja positiivne inimene. 
Hindan hea huumorimeelega inimeste 
seltskonda.

Kuidas sisustad oma vaba aega?
Vaba aja veedan pere keskel. Suve 

lõpus asusin tööle Valga Linnavalit-
suses ja samal ajal alustas lasteaiateed 
meie pere kaheaastane tütar, kes pole 
veel siiani uue elukorraldusega päris 
harjunud. Praegu on meil käsil nii-
öelda kohanemisperiood. Igapäevaru-
tiinist väljamurdmiseks veedan aega 
sõpradega.

Mis on Sinu jaoks elus oluline?
Tervis. Rahulolu iseenda, pereelu 

ning tööeluga. Mingeid ebaharilikke 
ambitsioone mul pole, minu tulevi-
kueesmärk on olla õnnelik.

Milline oli Sinu viimane positiivne 
emotsioon seoses Valgaga?

Täna hommikul lasteaia parklast 
välja tagurdades ei näinud ma teis-
te autode tagant välja sõita. Ja täiesti 
võõras inimene, kes seda märkas jäi 
seisma ja viipas käega, kui oli ohutu 
sõita. No ikka teeb meele rõõmsaks 
küll, kui kodukandi inimesed nii tore-
dad on! 

Linnaelu
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Valgas avas uksed uus reklaamiettevõte PixelPrint
Astudes sisse PixelPrindi ruumidesse (aadressil Vabaduse tänav 3), tervitab mõ-
nus värske trükilõhn. Sõltumata sellest, et uksed avati oktoobri alguses, tuli tööd 
teha juba varem, sest tellimusi tuli „uksest ja aknast“.

Reklaam on investeering

Ettevõtte juht Ranno Teder ütleb tut-
vustuseks: „Pakume terviklikke täisla-
hendusi reklaami jaoks, st võib öelda, 
et oleme nagu reklaamibüroo ja trü-
kikoda üheskoos. Nüüd saab Valgas 
kohapeal teha igas mõõdus näiteks 
kleebiseid ja PVC-bännereid. Samuti 
teeme väiksemaid töid — visiitkaar-
did, t-särgid, tassid, koopiad ja printi-
mine. Kui klient astub uksest sisse, siis 
püüame üheskoos ta soovidele sobivad 
lahendused leida.“

PixelPrindi klientideks ongi nii 
ettevõtted kui ka eraisikud. Kuivõrd 
pakutakse terviklikke lahendusi, võib 
nende poole pöörduda kas konkreet-
se tellimusega või lihtsalt ideega, sest 
tegeldakse ka näiteks ettevõtetele logo 
väljatöötamisega ning antakse nõu rek-
laamlahenduste osas. Samas on teinud 
tellimusi ka hulk erakliente, tellides 
kingitusi tähtpäevadeks.

Valgas on mõnus!
„Olen Valgas kogu aeg elanud ja mul 

on siin ka teisi ettevõtteid, näiteks 
Autoga Vanni autopesula. Tänu selle-
le kooslusele saame hõlpsasti tegelda 
ka autokleebiste paigaldusega,“ selgi-
tas ettevõtte juht. Idee tuli peamiselt 
sellest, et Ranno Teder on üks Valga 
Romuringi korraldajatest ning tema on 
olnud sellel üritusel reklaami eest vas-
tutaja. Et reklaamimahud järjest kas-
vasid ning vajadused suurenesid, siis 
tekkiski mõte hakata sellega ise tege-
lema ning kuna masinad said ostetud, 
on nüüd võimalus teenuseid teistelegi 
pakkuda.

Praegu on ettevõttes kaks tööta-
jat — ettevõtte juht põlise valgalase-
na ning kujundaja, kes meelitati siia 
Tallinnast. Kuid arenguruumi veel 
on. Kui töömahud hakkavad kasvama 
või tekib vajadus täita kõrvalruum ka 
uute masinatega, võib tekkida vajadus 
täiendava tööjõu suhtes. Autokleebis-
tega aitavad juba praegu autopesulas 
tööl olevad noormehed, kes olid juba 
algselt valmis kaasa lööma.

Konkurents — reaalsus või müüt?
„Valgas on üks kaua tegutsenud ette-

võte, kust saab reklaammaterjale tel-
lida, kuid siiski tunneme ennast hästi, 
sest lõime ise vajalikud tingimused — 
asume kesklinnas, parkimiskohad on 
lähedal, tegime investeeringuid ehk 
renoveerisime ruume ja soetasime 
uued ning kvaliteetsed masinad,“ sõ-
nas Ranno Teder.

PixelPrint eristubki teistest reklaa-
miettevõtetest sellega, et pakub tervik-
lahendusi. Klient saab hakkama ühe 
arvega. Ühe kliendi jaoks lasti näiteks 
50-meetrine bänner välja, mis varem 
Valgas võimalik ei olnud.

Tasub küsida! Hinnaga ei hirmuta
PixelPrint teeb julge pakkumise: „Tul-
ge koos eelmiste reklaamiarvetega 
kohale ning suure tõenäosusega teeme 
teile parema pakkumise!“ Kuna nad 
on alustav ettevõte, mainivad ka teiste-
le, et on avatud koostööpakkumistele. 
Tasub küsida!

PixePrint on avatud esmaspäevast 
reedeni kl 8.00–17.00. Täpsem info, 
kontaktandmed ja pildid tehtud töödest 
on leitavad nende Facebook’i lehelt 
www.facebook.com/pixelprint.ee/ 

„Totter Potter“
Kungla muusikalitrupp toob 12. detsembril kell 18 Valga Kultuuri- ja Huvi-
alakeskuses lavale uue muusikali „Totter Potter Muusikal“.
„Totter Potter muusikal“ on lavastatud J. K. Rowlingu raamatute „Harry Potter“ ja „A Very 
Potter Musical’i“ ainetel. Etendus räägib sõprusest, armastusest ja endasse uskumise 
vajadusest. Need teemad on Harry Potteri võtmes parodiseeritud ning showlikku vormi 
valatud.

Kungla muusikalitrupi 24 liiget on täielikul huumorilainel. Püüame publikule pakku-
da kaasakiskuvaid laule, hoogsaid tantse, situatsioonihuumorit, lahedaid lavakujundusi 
ja kostüüme ning kindlasti ka veidi müstikat. Püüame lavastusega pakkuda äratund-
misrõõmu Harry Potteri fännidele, aga ka põnevat vaatemängu neile, kes pole Harry 
Potteri raamatuid lugenud ega ka filme vaadanud. Etenduse toovad lavale küll noored, 
kuid vaatama ootame nii koolilapsi, täiskasvanuid kui ka vanavanemaid.

Lavastajad on Siiri Põldsaar ja Tanel Pai, muusikaline kujundus Siiri Põldsaarelt, tant-
suline kujundus Maarika Eesperelt, lavakunstnikud on Siiri, Carol ja Marko Põldsaar.

Pääse 5 eurot.
Etenduse aitavad lavale tuua Valga Maavalitsus (Kohaliku Omaalgatuse programmi 

kaudu), Valga linn ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Hardo Adamson — Voldemort. Markus Põld — Harry Potter.

Kultuurikalender

23. detsembril kell 14 ootame lapsi ja noori 
üheskoos noortekeskusesse pannkooke küpse-
tama.
28. detsembril kell 14 noortekeskuses sõnasõda 
Valga ANKi moodi. Toimub keeruliste eestikeelse-
te sõnade ja lausete hääldamise võistlus, osalema 
on oodatud noored vanuses 7–26 eluaastat. Pare-
matele auhinnad.
29. detsembril kell 14 noortekeskuses multika 
pärastlõuna, kuhu on oodatud noored vanuses 
7–14 eluaastat. Vaadatakse tuntuid multifilmi 
„Maša ja Karu“ osi „Maša tondijutud“ ning „Taevast 
sajab lihapalle 2“.
29.–30. detsembril ja 5.–6. jaanuaril kell 14 ju-
tutunnid raamatukogu muinasjututornis. Loetak-
se naeru- ja naljalugusid, kiiksuga jutte, kriminaal- 
ja õudusjutte.
30. detsembril kell 16 noortekeskuse hoovis 
„Võlumets 2015“. Sellel talvisel õhtul muutub 
noortekeskuse hoov muinasjutuliseks võlumet-
saks, kuhu on ennast sisse seadnud müstilised 
tegelased, kes pakuvad lastele ja noortele erine-
vaid põnevaid tegevusi ja töötubasid. Ei puudu ka 
toredad üllatused.
31. detsembril kell 15 noortekeskuses aastalõ-
pu õhuhoki turniir. Individuaalturniir, kus võitjate 
väljaselgitamiseks kasutatakse miinusringi tabelit. 
Osalema on oodatud noored vanuses 7–26 elu-
aastat. Parematele auhinnad. Kell 16 vana-aasta 
muusikaõhtu. Vana-aasta viimasel päeval on või-
malik kuulata Valga noore muusiku Hugo Kähri 
akustilist kava.
4. jaanuaril kell 15 raamatukogu lastekirjandu-
se osakonnas puslede kokkupanemise võistlus. 
Parematele väikesed auhinnad. Kell 16 noorte-
keskuses lastedisko „Tere 16“. Oodatud on noo-
red vanuses 7–12 eluaastat. Tantsida saab vahva 
muusika saatel, toimuvad seltskonnamängud. 
Soovijad võiksid kaasa võtta väikse snäki, mida 
oleks võimalik ka sõbraga jagada.
5., 7. ja 14. jaanuaril kell 16 noortekeskuses eri-
nevad turniirid (lauamängud, piljard, lauatennis).
7. jaanuaril kell 15 raamatukogu lastekirjanduse 
osakonnas filmineljapäev. Vaatame filmi „Jääaeg. 
Jõuluseiklus“ ja mõistatame mõistatusi.
8. jaanuaril kell 15 raamatukogu lastekirjanduse 
osakonnas taaskasutuse meisterdamisring alg-
klasside õpilastele.
8. jaanuaril kell 16 noortekeskuses E-Spordi-
päev. Toimuvad x-boxi võistlused noortele vanu-
ses 7–26 eluaastat. Parematele auhinnad.

Kino Säde kultuuri- ja huvialakeskuses ootab 
kinno!
23., 28. detsembril kell 12; 29. detsembril 
kell 15; 30. detsembril kell 16 koguperefilm 
„Kribinal-krabinal kingijahile“. Kolmest lemmik-
loomast koosnev seltskond — mänguhimuline 
tuhkur Fredi, armas kanaarilind Kaari ja kõike-
teadjast raagritsikas Takki — asuvad teele, et 
endale ja oma loomadest sõpradele Pühalt 
Nikolauselt kinke paluda. Film on eesti keeles, 
pikkuseks 65 minutit.
23., 28., 30. detsembril kell 14; 29. detsemb-
ril kell 12 koguperefilm „Operatsioon Arktika“. 
Suurejooneline seiklusfilm kogu perele, mille 
tegevus toimub Svalbardi lähistel Põhja-Jääme-
res — kohas, kus talvetormid on maad võtmas 
ja päiksevalgus kustumas. Film on eesti keeles, 
pikkuseks 90 min.
23., 28. detsembril kell 16; 30. detsembril 
kell 12 kogupere animatsioon „Lammas Shaun. 
Film 23“. Filmi pikkus 1 h 25 min.
2., 3. jaanuaril kell 12; 4., 5. jaanuaril kell 16 
kogupere animatsioon „Pahupidi“. Uhiuue fil-
mi „Pahupidi“ tegevustik lükatakse käima, kui 
11-aastane Riley peab läbi tegema oma senise 
elu kõige suurema muutuse — kolima kodusest 
Minnesotast kaugele San Fransiscosse, kuhu 
neid viib isa uus töö. Film on eesti keeles, pikku-
seks 1 h ja 42 min.
2., 3., 6. jaanuaril kell 14; 4., 5. jaanuaril kell 
12 koguperefilm „Väike draakon Kokosaurus“, 
3D. Väike tulelohe Kokosuarus saab ülesan-
de valvata tulehakatist, mis aitab lohedel tuld 
pursata, kuid rohuhunnik varastatakse tema 
nina alt! Film on eesti ja vene keeles, pikkuseks 
97 min.
2., 3. jaanuaril kell 16; 4., 5. jaanuaril kell 14; 
6. jaanuaril kell 12 animatsioon „Käsilased“. 
Filmidest „Mina, supervaras“ ja „Mina, superva-
ras 2“ tuntud väikeste kollaste Käsilaste päris 
oma film pakub nalja ja närvikõdi igas vanuses 
kinosõbrale. Film on eesti keeles, pikkuseks 1 h 
ja 30 min.

Valga Avatud Noortekeskuse lahtioleku ajad 
talvisel koolivaheajal:
23.12. kl 12–17; 24., 25.12. suletud; 31.12. kl 
12–17, 01.01. suletud. Teistel päevadel ava-
tud kl 12–20. Saab osaleda erinevatel turniiri-
del, meisterdada, vaadata filme ja multikaid ning 
mängida lauamänge. Info telefonil 5332 7629.

Talvise koolivaheaja tegevused Valgas 
23. detsember 2015. a kuni 10. jaanuar 2016

„Valga aastaring“ — 
linna tähtsaim auhind
Palume teil avaldada arvamust, kes on tänavuse aasta 
paremad tegijad Valgas!

Valga Linnavalitsus kutsub esitama Valga linna 
auhinna kandidaate — isikuid, organisatsioone ja/ või 
ettevõtteid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje 2015. 
aastasse ning on linna arengut oluliselt mõjutanud.

Ettepanekud tunnustamiseks palume esitada hiljemalt

11. jaanuariks 2016

Valga Linnavalitsusele, postitades täidetud kupongi.

Ettepaneku võib saata ka vabas vormis, e-posti aadressil 
valgalv@valgalv.ee või tuues linnavalitsuse kantseleisse 
Puiestee tn 8

Kõigi ettepaneku esitanute vahel loositakse välja 
meened!

Auhinnad „Valga aastaring“ antakse üle 22. veebruaril 
2016 toimuval Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-
aktusel.

Lisainfo Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti 
telefonil 5347 2255 või www.valga.ee

Katre Kikkas
Valga LV arenguameti peaspetsialist
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Kultuurikalender

DETSEMBER 2015
1. detsembril kell 16 kultuurikeskuses austamis-
õhtu. Peetakse meeles oktoobris, novembris ja 
detsembris sündinud eakaid Valga linna juubila-
re.
2. detsembril kell 18 muusikakoolis klaverikont-
sert, esineb vabariikliku pianistide konkursi võitja 
Sten Heinoja. Kavas: Beethoven, Schubert. Pilet 4/ 
6 €
3. detsembril kell 11 kultuurikeskuses lasteeten-
dus „Pettsoni ja Finduse jõulud“. Mängivad Veikko 
Täär või Marko Mäesaar, Alo Kurvits või Rauno Kai-
biainen. Pilet 8 €
4. detsembril kell 13 keskraamatukogu lastekir-
janduse osakonnas maakondlik jõululuuletuste 
lugemise konkurss 1.–4. klassi õpilastele.
5. detsembril kell 17 kultuurikeskuses kontsert 
„Stuudio Joy ja sõbrad“. Kontserdiga tähistatakse 
stuudio 20. tegevusaastat. Pilet 7 €
5. detsembril kell 17 spordihallis kohtuvad Ale-
xela korvpalli meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & 
Moorits vs BC Rakvere Tarvas.
5. detsembril kell 20 rockiklubis ansamblid Num-
ber Ö, Pööloy Gläänz, F%ck The System. Pilet 4 €
6. detsembril kell 9 spordihallis Warrior Cup jalg-
pallis, osalevad 2002. a sündinud poisid.
6. detsembril kell 12 kultuurikeskuses teise ad-
vendi kontserdil esinevad lasteaia Pääsuke, Prii-
metsa Kooli ja MTÜ Valga Ukraina Seltsi „Kalyna“ 
lapsed ja noored.
6. detsembril kell 14 spordihalli eest 15. Valga 
rahvamatkade teine matk.
7. detsembril kell 13 kultuurikeskuses Rakvere 
teatri lasteetendus „Lumehelbeke“. Osades Maari-
ka Mesipuu-Veebel, Tiina Mälberg, Madis Mäeorg 
(külalisena), Eduard Salmistu ning Esteetika- ja 
tantsukooli tantsurühm Amici. Pilet 8 €
7. detsembril kell 17 muusikakoolis pärimus-
muusika kontsert.
7. detsembril kell 19 kultuurikeskuses Rakvere 
teatri etendus „Must prints“. Osades: Liisa Aibel, 
Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg, Han-
nes Kaljujärv (külalisena), Eduard Salmistu, Tarvo 
Sõmer. Pilet 11/ 13 €
9. detsembril kell 18 kultuurikeskuses Kätlyn Po-
diradti isikunäituse „Puudutus“ avamine. Näitusel 
on õlimaalid ja uudne kolmemõõtmeline kunst!
9. detsembril kell 19 spordihallis kohtuvad Alda-
ris LBL Läti korvpalli meistriliigas BC Valga/ Valka 
vs LU.
10. detsembril kell 19 kultuurikeskuses Star FM 
akustiline jõulukontsert ansamblilt Terminaator 
„Võib-olla lumi on maas“. Pilet 18 €, müügil Pile-
tilevis.
11. detsembril kell 19 spordihallis kohtuvad Ale-
xela korvpalli meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & 
Moorits vs Pärnu Sadam.
11. detsembril kell 10 spordihallis Valgamaa 
meistrivõistlused kergejõustikus P/T: J, A, B.
11. detsembril kell 15 keskraamatukogu laste-
kirjanduse osakonnas taaskasutuse meisterda-
misring algklasside õpilastele.
12. detsember kell 9 spordihallis Warrior Cup 
jalgpallis, osalevad: A-klassi poisid ja mehed ja 
madalamad liigad.
12. detsembril kell 18 kultuurikeskuses MTÜ 
Kungla muusikalitrupi esietendus „Totter Potter 
Muusikal“. Lavastatud J. K. Rowling’u „Harry Pot-
ter“ raamatute ja „A Very Potter Musical’i“ ainetel. 
Lavastajad Siiri Põldsaar ja Tanel Pai, muusikaline 
kujundus Siiri Põldsaar, tantsuline kujundus Maa-
rika Eespere, kunstnikud Siiri, Carol ja Marko Põld-
saar. Pilet 5 €
13. detsembril kell 9 spordihallis Warrior Cup 
jalgpallis, osalevad 2006. a sündinud poisid.
13. detsembril kell 12 kultuurikeskuses kolman-
da advendi kontserdil esinevad Valga muusika-
kooli õpilased ja õpetajad.
14.–18. detsembrini noortekeskuses jõulunädal: 
kell 18 piparkoogi köök, kell 16 (v.a 18. dets) eri-
nevad õpitoad (jõulukaartide, küünalde, kuusee-
hete, helkurite valmistamine) 18. detsembril kell 
19 jõulunädala lõpetamine päkapiku võrgupeo ja 
jõulufilmide maratoniga.
14. detsembril kell 19 kultuurikeskuses Esto-
nian Voices kontsert „Helisevad hääled“. Eesti 
hinnatuim vokaalansambel ning aastal 2015 Eesti 
Muusikaauhindade tseremoonial Aasta Parima 
Jazzansambli kategooria võitnud Estonian Voices 
rõõmustab kuulajaid oma jõuluhõngulise kont-
serdiga. Pilet 14/ 16 €
15. detsembril kell 18 kultuurikeskuses kultuuri- 
ja huvialakeskuse huviringide jõulukontsert „Jõu-
lud veeta kodutalus...“ Avatud õpilastööde näitus.
15. detsembril kell 19 spordihallis: Alexela korv-
palli meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & Moorits 
vs AVIS Rapla.
19. detsembril kell 9 spordihallis Warrior Cup 
jalgpallis, osalevad 2003. a sündinud poisid.
20. detsembril kell 12 kultuurikeskuses neljanda 
advendi kontserdil esinevad Valga Gümnaasiumi, 
Valga Põhikooli ja MTÜ Kungla muusikalitrupi 
noored.
22. detsembril kell 10.00 Jõulujumalateenis-
tus Valga Jaani kirikus
23. detsembril kell 19 spordihallis: Aldaris LBL 
Läti korvpalli meistriliigas BC Valga/ Valka vs Val-
miera.
26. detsembril kell 9 kultuurikeskuses 19. Valga 
jõulubridži turniir.
26. detsembril kell 14 kultuurikeskuses Arsise 
kellade ansambli jõulukontsert. Kaastegev vokaa-
lsolist Mikk Mäe ja kitarrivirtuoos Re’mi Boucher 
(Kanada). Pilet 10/ 12 €

27. detsembril kell 17 kultuurikeskuses „Müra-
vaba jõulutuur“. Esinevad Pirjo Levandi, Marko 
Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing. Pilet 10 
kuni 20 €
28. detsembril kell 18 Voorimehe Pubis 17. M. 
Kulli bridžiturniir paarismängus.
29. detsembril kell 19 kultuurikeskuses aastalõ-
pupidu. Uku Suviste, tantsutrupp „Luhde“, tant-
suks mängib ansambel Regatt. Pileteelmüügist 
15 €, samal päeval 20 €. Kohtade broneerimine tel 
766 9970 või 5332 7622.

JAANUAR 2016
1. jaanuaril kell 00 Pedeli paisjärve saarelt ilutu-
lestik
2. jaanuaril kell 15 kultuurikeskuses MTÜ ansam-
bel Oduvantšiki korraldatud uusaastapidu.
3. jaanuaril kell 12 spordihalli eest 15. Valga rah-
vamatkade kolmas matk. Valga linna matk.
4. jaanuaril kell 12 kultuurikeskuses Valga linna-
juhtide uue aasta tervitusvastuvõtt, jõulukaunis-
tuste konkursi paremate tunnustamine.
6. jaanuaril kell 19 spordihallis: Alexela korvpalli 
meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & Moorits vs BC 
Kalev/Cramo.
9. jaanuaril kell kultuurikeskuses Stuudio Joy 
talvekontsert.
9. jaanuaril kell 17 spordihallis: LBL Läti korvpalli 
meistriliigas BC Valga/ Valka vs Ogre.
10. jaanuaril kell 15 kultuurikeskuses MTÜ an-
sambel Oduvantšiki kontsert „Vene jõulud“.
12. jaanuaril kell 19 spordihallis: Alexela korvpal-
li meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & Moorits vs 
TLÜ Tallinna Kalev.
16. jaanuaril kell 17 spordihallis kohtuvad Ale-
xela korvpalli meistriliigas BC Valga-Valka/ Maks & 
Moorits vs TTÜ.
17. jaanuaril kell 9 spordihallis Warrior Cup jalg-
pallis, Futsali turniir.
17. jaanuaril kell 16 Valka kultuurimajas Liivimaa 
Noorteorkestri kontsert.
22. jaanuaril kell 15 keskraamatukogu lastekir-
janduse osakonnas taaskasutuse meisterdamis-
ring algklasside õpilastele.
22. jaanuaril kell 19 kultuurikeskuses Valga linna 
kultuuri- ja spordivaldkonna mittetulundusühin-
gute pidu (osavõtumaks).
23. jaanuaril kell 9 spordihallis Warrior Cup jalg-
pallis, osalevad 2001. a sündinud poisid.
24. jaanuaril kell 9 spordihallis Warrior Cup jalg-
pallis, osalevad 2004. a sündinud poisid.
26. jaanuaril kell 11 kultuurikeskuses Viljandi 
Laste- ja Noorteteater „REKY“ etendus „Kessu“.
26. jaanuaril kell 19 kultuurikeskuses Komöö-
diateatri etendus „Kurt, tumm ja pime läksid koh-
tingule“. Lavastuses mängivad oma elu esimese 
teatrirolli Anu Saagim, Kristel Aaslaid ja Triin Tulev. 
Kaasa teevad veel Diana Klas, Tarvo Krall, Veljo Rei-
nik ja Aleksander Ots. Pilet 12/ 14 €.
28. jaanuaril kell 18 muusikakoolis Latvijan 
Sound Quartet, koosseisus Jana Klevicka (oboe), 
Liva Plocina (viiul), Mara Botmane (tšello), Roksa-
na Kenźejeva (klaver). Pilet 4/ 6 €.
30. jaanuaril kell 18 kultuurikeskuses festivali 
Koolitants maakondlik tantsupäev.
31. jaanuar kell 12 23. Paju lahingu aastapäeva 
jooks Valga vabastamise 97. aastapäeva auks. Tal-
vine jooksuüritus, kuhu on oodatud jooksusõbrad 
Eestist ja kaugemalt. Jooks saab alguse Paju la-
hingu mälestusmärgi juurest (Paju küla) ja lõpeb 
Valga Vabadussõja mälestusmärgi juures. Distants 
~7 km. Info: www.valgasport.ee

VEEBRUAR 2016
1. veebruaril kell 16 noortekeskuses Valga Ava-
tud Noortekeskuse sünnipäevapidu ja ühine tor-
disöömine.
7. veebruaril kell 9 spordihallis Warrior Cup jalg-
pallis, osalevad naisvõitkonnad.
7. veebruaril kell 12 spordihalli eest 15. Valga 
rahvamatkade neljas matk.
9. veebruaril kell 12 Valga linna pargis kelgutrall. 
Vastlapäeva tähistatakse erinevate traditsioonilis-
te ja võistluslike tegevustega, nagu kelgu loomine, 
pikima liu võistlus, võistlused meeskondadele.
12. veebruaril kell 15 keskraamatukogu lastekir-
janduse osakonnas taaskasutuse meisterdamis-
ring algklasside õpilastele.
13. veebruaril kell 11 muusikakoolis Valga klave-
riansamblite festival.
13. veebruaril kell 12 spordihallis Eesti meistri-
võistlused kreeka-rooma maadluses. Kaalumine 
algab kell 10. Info e-post: valgask@hot.ee
15. veebruaril kell 15 linnaorienteerumine „Sõp-
rade sõbrad“. Linnaorienteerumisele on oodatud 
noored vanuses 8–26, kel on 4-liikmeline võist-
kond. Võistkonnad orienteeruvad Valga linnas 
noortega tegelevate organisatsioonide vahel, 
täites erinevaid ülesandeid.
19. veebruaril kell 13 keskraamatukogu lastekir-
janduse osakonnas maakondlik isamaaliste luule-
tuste lugemise konkurss 5.–8.klasside õpilastele.

NÄITUSED
Keskraamatukogu teenindusosakonnas:
1. oktoober–31. detsember „Kuulsaid muusi-
kuid Valgamaalt“
4. jaanuar–31. märts „On hetki meie elus … Au-
gust Gailit 125“

Valga kultuuri- ja Huvialakeskuses:
9. detsembrist 2015 kuni 10. jaanuarini 2016 
Kätlyn Podiradti isiknäitus „Puudutus“

Sündmused 1. detsember 2015 kuni 15. veebruar 2016

Luba nr 1948

Vastuskupong
Minu arvates on Valga linnas 2015. aasta 
parim/ parimad

Andmed auhinna isiku/ asutuse kohta:

Ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus ...........................................

..................................................................................................................................

Autasustamise alus ..........................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Andmed taotluse esitaja kohta: 
(ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, tel nr)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Täname tagasiside eest!

Makstud vastus palume postitada 11. jaanuariks 2016.

Ettepanekud võib saata ka elektroonselt aadressil valgalv@valgalv.ee

Valga Linnavalitsus
Puiestee tn 8
68203 Valga

Valga Gümnaasium näitab teed
2016. aasta sügisel on Valga Gümnaasiumi hoone saanud uue sisu ja kuue. Uuen-
duskuuri saab ka õppetöö ja koolielu. Juba 21. märtsil ja 24. märtsil 2016 ootab 
kool õpilasi sisseastumiskatseid tegema.

Valga Gümnaasium pakub alates 
oktoobrikuust põhikooli õpilastele 
karjääriõppe kursust. Kursuslased 
komplekteeriti põhikooli lõpuklassi-
dest — Valga Põhikoolist 49 ja Valga 
Priimetsa Koolist 8 õpilast.

Kursuse eesmärgiks on aidata põhi-
kooli õpilastel pärast üheksanda klassi 
lõppu valida õige haridusasutus, kus 
oma õpinguid jätkata.

Kursused toimuvad kord kuus ree-
deti ning kestavad 5 koolitundi. Kar-
jääriõpetuses rakendatakse teooriat ja 
praktikat käsikäes ning arvestatakse 
õpilaste individuaalsusega.

Oktoobris läbi viidud esimene kur-
susepäev toimus kahes grupis. Esime-
ne grupp sai kuulata loengut ettevõtlu-
se teemal, lektoriks oli Ülle Vilo SA-st 
Valgamaa Arenguagentuur.

Pärast loengut koostas iga õpilane 
eesti keele õpetaja Triinu Uguri juhen-
damisel oma karjääripuu. Samal ajal 
kuulas teine grupp Valga Muuseumis 
keskkonnahariduse teemalist loengut, 
esines Valgamaa Omavalitsuste Liidu 
Keskkonnaosakonna esindaja. Järgnes 
praktiline õpituba Pille Oleski juhen-
damisel: valmistati taaskasutusmater-
jalidest poekotte. Paremad isetehtud 
poekotid saadeti üle-eestilisele võist-
lusele.

Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht

Poole õppepäeva pealt vahetasid 
grupid oma tegevused.

Karjäärikursuse vältel käsitletakse 
järgnevaid teemasid:

Novembris oli aktuaalseks teemaks • 
karjäär jõustruktuurides. Õppepäev 
valmistati ette Meelis Kivi ja tema 
meeskonna poolt SA Valga Isamaa-
lise Kasvatuse Püsiekspositsiooni 
territooriumil ja Sooru lahinguväl-
jal II maailmasõjast taastatud kae-
vikutes.
Detsembrisse on kavandatud loo-• 
dusteaduste õppepäev, mis viiakse 
läbi koostöös Tartu Ülikooli teadus-
kooliga. Päeva mahub loeng „Töö-

turu vajadused ja ootused“. Tööturu 
töötoas mängitakse rollimänge. Et 
detsember on jõulukuu, siis õpitak-
se ise kingipakendeid valmistama.
Jaanuar on IT valdkonna õppepäev. • 
IT-haridust tutvustavad tudengid ja 
töötubades saab kätt harjutada nii 
mikrokontrollerite programmeeri-
misel kui ka halo ehitamisel. Arut-
letakse teemal „Juhe seinast välja 
ehk IT kiviaeg“.
Veebruarikuu õppepäeva sisustavad • 
riigieksamiained, mida käsitletak-
se tavapärasest huvitavamalt, ja 
märtsikuus on vaatluse all huma-
nitaarvaldkond, õpialased saavad 
teadmisi selle valdkonna erialadest, 
korraldatakse töötubasid üllatavatel 
teemadel.
Õppeaasta lõpusirgele jääv viima-• 
ne õppepäev aitab õpilasel etiketti 
tundma õppida. Päeva mahub ka 
keegi vabatahtlik, kel on plaanis 
tutvustada võõraid kultuure ja kom-
beid. Põnev saab olema ka teema-
kohane töötuba, mis on veel praegu 
saladuskatte all.

Karjääripäevade läbiviimise eest sei-
sab hea kooli meeskond, kuhu kuu-
luvad Andrus Murumaa, Pille Olesk, 
Meelis Oja ja Triinu Ugur. Töötuba-
des on projektimeeskonnal abilisteks 
12. klassi õpilased. 


