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Valga linna haridusasutused numbrites
2013./2014. õppeaasta algus numbrites Valga munitsipaalharidusasutustes 
seisuga 09.09.2013:
•	 Valga	Põhikoolis	847	õpilast
•	 Valga	Gümnaasiumis	157	õpilast	

(10.–12.	klass)
•	 Valga	Vene	Gümnaasiumi	põhikooli-	

astmes	351	õpilast	ja	gümnaasiumi-	
astmes	(11.	ja	12.	klass)	34	õpilast

•	 Valga	Kaugõppegümnaasiumis	
101	õpilast

Valga linna neljas lasteaias 551 last, 
neist:
•	 Lasteaias	Buratino	170	last
•	 Lasteaias	Kaseke	118	last
•	 Lasteaias	Pääsuke	121	last
•	 Lasteaias	Walko	165	last

Valikkursuste laat Valga Gümnaasiumis
Septembri alguspäevil toimus koolis traditsiooniline valikkursuste laat, kus 
seekord oli pakkumisel 19 kursust, millest paljud olid suunatud juba konk-
reetsele õppesuunale ja klassile.

Õpilased	valisid	enim	tehnoloogia	valdkonda	kuuluvad	kursuseid:	„Programmeerimi-
ne	—	androidi	app’ide	tegemine“	ja	„Veebidisain“	(õpetaja	Üllar	Kruustik),	„Robootika	ja	
mehhatroonika“	(õpetaja	Toomas	Duvin),	e-kursused	„Statistika	arvuti	abil“	ja	„Web	2.0	
vahendid	õppetöös“	(õpetaja	Eva	Tšepurko),	e-kursus	„Liivimaa	—	Vana	Valgamaa“	I	ja	
II	osa	(õpetaja	Pille	Olesk).	Tehnikaga	seotud	kursustele	astus	seekord	kandadele	bio-
loogia	„Bioloogia	õpikoda“	ja	„Keskkond	ja	roheline	bioloogia“	(õpetaja	Lisel	Helbrodt).	
Edukaks	osutus	ka	käsitöökursus	„Rõivaste	disain	ja	õmblemine“	(õpetaja	Lii	Luts).	

Ruumikas	 koolimaja	 annab	 mitmesuguseid	 võimalusi:	 uuendusena	 avati	 sügisel	
tehnoloogiaklass,	 kus	 õpilased	 saavad	 teha	 tööd	 robootikavahenditega,	 CNC-pingil	
ning	3D	printeriga.	Tehnoloogiaklassis	toimetavad	arvutispetsialist	Meelis	Oja	ja	roboo-
tikaõpetaja	Toomas	Duvin.	Kool	saab	Valga	Linnavalituse	toel	tänapäevase	arvutiklassi,	
oma	ruumid	said	ka	bioloogia	 ja	keemia.	Sel	õppeaastal	külastab	kooli	TÜ	bioloogia	
õpituba.

Valikkursuste	laat	näitas	selgelt,	et	bioloogiakursuste	järele	on	väga	suur	nõudmine.	
Õpilased	tahavad	teha	katseid	ja	uurida	ainet	süvitsi.

Uued	õpetajad	on	meie	vilistlased	Anne	Marie	Gerassimov,	kes	annab	ainet	„Inime-
ne	ja	õigus“,	ning	Üllar	Kruustik,	kes	õpetab	programmeerimise	ja	veebidisaini	kursust.

Majandussuunale	lisanduvad	vene	ärikeele	ja	vene	turismikeele	kursused.	Tööd	jät-
kab	prantsuse	keele	kursus.	Humanitaarsuunale	on	uuendusena	pakkuda	giidikursus,	
mis	 jaguneb	kahele	aastale:	esimesel	aastal	keskendutakse	Valga	 linnale,	Valgale	kui	
kaksiklinnale,	teisel	aastal	lisandub	Valgamaa	teema.	Kursus	on	välja	töötatud	koos	Val-
ga	Muuseumiga.	Lisaks	alustas	tööd	kunstisuund.

Valikkursustes	osalejaid	ootab	ees	tegus	ja	huvitav	õppeaasta,	osalemine	mitmesu-
gustes	projektides	ja	töötubades.

Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht
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429-aastane linn

Valga
Linna Leht

Mihklilaat üllatab laulukonkursiga

Valga Gümnaasiumi juubelihõnguline õppeaasta
Valga Gümnaasium alustas sellel aastal õppetööd ajaloolises gümnaasiumihoo-
nes. 1923. aastal asus Valga Valgesse Majja Valga Poeglaste Gümnaasium, Valga 
Gümnaasiumi eelkäija. Ajalugu kordub. Nüüd, 90 aastat hiljem asub Valga Güm-
naasium taas Valga Valges Majas.
Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht

Liivimaa Mihklilaat on juba kuus 
aastat rõõmustanud valgalasi ja linna 
külalisi varasügisese laadameluga. 
Kaubeldakse aiasaaduste, taimede ja 
eestimaise toidukauba ning käsitöö-
ga. Rahvuslikus kultuuriprogrammis 
saame kuulata naabermaakondade 
meeste laulu nii ansambli Wõro Vel-
led kui ka Allikabändi esituses ning 
tantsivad rahvatantsurühmad meilt ja 
mujalt. Laadal pakuvad põnevust ja 
ergastavad maitsemeeli erinevad kon-
kursid: hoidiste degusteerimine koos 
moosimõistatusega, koduleiva, -saia 
ja -veini degusteerimine ning oksjon. 
Säde pargis tiigi ääres selgitatakse väl-

ja Liivimaa kangem kalamees. Ei puu-
du koertekooli esitlus ja sportmängud. 
Tegevust ja lustimist jätkub kogu pere-
le. Kõigi muude lastele pakutavate te-
gevuste juures on võimalus ka nautida 
rongisõitu, seekord küll mitte raudteel, 
vaid linna tänavatel. Kas rongijuhiks 
on Piilupart, jääb igaühel endal välja 
selgitada.

Liivimaa Mihklilaat kulmineerub 
seekord kontserdiga, kus selgitatakse 
välja Valga linna tunnuslaul. Grand 
Prix’le võistleb üheksa konkursile esi-
tatud Valga-teemalist laulu. Auväärses 
žüriis osalemiseks on andnud nõusole-
ku helilooja Piret Rips-Laul, muusika-

Haridus

pedagoogid Ursel Oja ja Evald Raid-
ma ning volikogust Külliki Siilak ja 
Helve Braun.

Valga linnast on laule ka varem kir-
jutatud. Kontserdi teises pooles esita-
vad Valga linna kultuurikollektiivid 
Sven Malmi „Jaaniõhtu piirilinnas“, 
„Ei ole võrdset Valgale“; Vello Li-
pandi „Valga–Valka sõsarlinnas“; Elle 
Puusta „Valga valss“; Helmut Oerti 
„Valss“ ja Siiri Põldsaare „Kas võtad 
ta vastu“.

Parima laulu loojale on ette nähtud 
777 euro suurune preemia, lisaks an-
takse välja eriauhindu ja valitakse pub-
liku lemmik.

Käesolev aasta on juubelihõnguline — 
koolil täitub 95. tegevusaasta ja linn 
tähistab 430. sünnipäeva. Kooli iga-
päevategevused on kantud eespool ni-
metatud sündmustest ja meie õpilased 
saavad osa võtta linna ajalugu tutvus-
tavast e-kursusest „Liivimaa — Vana 
Valgamaa“.

Oma pika ajaloo vältel on Valga 
Gümnaasiumist välja kasvanud pal-
ju kuulsaid ja edukaid vilistlasi, keda 
sellel aastal soovime kaasata kooliel-
lu. Kutsume vilistlasi koolitundidesse, 
kogume nende andmeid ja edulugusid 
tänaste õppurite tarvis. Jätkame Valga 
Põhikooli poolt alustatud traditsiooni 
nimelise klassiruumi loomisel. Eesku-
juks on Bernard Kangro nimeline ema-
keeleklass. Kooli sünnipäevaks, 11. jaa-
nuariks 2014 avame järgmise nimelise 
klassiruumi.

Kooli vilistlaskokkutuleku päeval 
on plaanis avada meenutuspink kooliga 
seotud inimesele. Juubeliaasta künnisel 
võtame taas päevakorda vilistlaskogu 
loomise. Vilistlasi kaasame ka ma-
jandus- ja IT-suuna arendusprojektis 
„Annad 3D maailmale sõrme — võtab 
käe". Kool kuulutas õppeaasta 3D tee-
ma aastaks. Aastasse mahuvad mitme-
sugused õppepäevad, töötoad, näitused 
ning kooli tulevad külla erialaspetsialis-
tid, et tutvustada uusi tehnoloogiaid ja 
suundi.

Kooli ja linna sünnipäeva kõrval ei 
ole unustatud Janis Cimzet, kellel järg-
misel aastal täitub 200. sünniaastapäev. 
Janis Cimze asutas 1849. aastal köst-
reid ja kihelkonnakooli õpetajaid ette 
valmistava seminari kaksiklinnas Val-
gas–Valkas. Sellest koolist said tuule 
tiibadesse nii Eesti kui ka Läti kuulsad 
heliloojad, Valga Gümnaasium hoiab 
koorilaulu traditsiooni kõrgel. Meie 
muusikaõpetaja Reet Laanoja juhtimi-

sel teostub koos õpilastega teabe- ja 
kunstinäitus „Janis Cimze toel esime-
sele laulupeole“ ning osaletakse laulu-
pidudel.

Valga Gümnaasiumil tuleb tegus 
õppeaasta. Kooli vilistlasi ootame juu-
belipidustustele 2014. aasta suvel, kui 
Valga linn tähistab 5. kuni 8. juunini 
oma 430. sünnipäeva.

Linnapea Kalev Härk:
Valga linn on olnud oluline hariduskes-
kus, kus on antud kooliharidust teada-
olevalt 1580. aastast. Eestikeelne güm-
naasiumiharidus sai alguse 1919. aastal, 
kui Valga Eesti Gümnaasium alustas 
tööd direktor Marta Pärna juhtimisel. 
Rikka ajaloo ja kuulsate vilistlastega 
kool on tagasi oma päriskodus.

Olen kindel, et suudame ajakohas-
tada analoogiliselt Valga Põhikooli 
Kungla tn 16 õppehoonele ka Valge 
Maja ning anda seal heal tasemel güm-
naasiumiharidust.

Linnaelu

VIKP lipu õnnistamine
Valga Vabadussõja ausamba taas-
avamisel pühitseti SA Valga Isamaa-
lise Kasvatuse Püsiekspositsiooni 
(VIKP) lipp. VIKP sai 2. juulil 2013 
viieaastaseks.

Lipu	 annetas	 militaarsele	 teemapark-
muuseumile	 Sisekaitseakadeemia,	 lipu	
üleandjaks	 oli	 rektor	 Lauri	 Tabur.	 Lipu-
tseremoonial	 lõid	 naela	 lipuvarrеsse	
Eesti	Vabariigi	 president	Toomas	Hend-
rik	 Ilves,	 Sisekaitseakadeemia	 rektor	
Lauri	 Tabur,	 kaitseminister	 Urmas	 Rein-
salu,	 siseministeeriumi	 poolt	 sisejulge-
oleku	asekantsler	Erkki	Koort,	Kaitseväe	
juhataja	poolt	kolonel	Aivar	Jaeski,	Valga	
linnapea	Kalev	Härk	ja	Valga	maavanem	
Margus	Lepik.
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Tootmisprotsess õmblusvabrikus.

Valga Õmblusvabrik 50 — 
näitus Valga õmblusvabriku ajaloost
Valga Muuseumis avatakse oktoobrikuus näitus õmblusvabriku ajaloost.

Õpilasmalevlased töötasid tublisti
Juba aastaid on Valga linna noorte suve aidanud põnevalt ja kasulikult si-
sustada MTÜ Öökulli õpilasmaleva ja linnarühmad. Hakkajad 14–17-aasta-
sed noored leidsid tööd ja tegevust ka tänavusel malevasuvel.
Valga	 linna	eelarvest	 toetatakse	10	 tuhande	euroga	õpilasmaleva	 tegevust,	makstes	
kinni	noorte	 ja	 juhendajate	töötasud	ning	toitlustamine.	Linnarühma	malevlased	on	
juba	kahel	varasemalgi	aastal	aidanud	Valga	militaarfestivali	ette	valmistada	ja	heakor-
ratöid	teha.	Noorele	inimesele	on	see	huvitav	kogemus	osaleda	suure	festivali	etteval-
mistamises.

Ajavahemikus	8.–19.	augustini	2013	töötas	SA	Valga	Isamaalise	Kasvatuse	Püsieks-
positsioonis	 järjekordne	 rühm	noori	Valga	 linna	 õpilasmalevast.	 Eriline	 oli	 see	 aasta	
nende	noorte	jaoks	just	selle	poolest,	et	maleva	tööde-tegemiste	juures	olid	ka	noored	
vabatahtlikud	abilised	Soomest,	Poolast	ja	Prantsusmaalt.	Välisriikide	noored	ei	põlanud	
ühtegi	tööd	ja	olid	suureks	abiks	nii	sõjandusmuuseumi-teemapargi	välitöödel	kui	ka	
V	Rahvusvahelise	Militaarajaloo	Festivali	ettevalmistamisel	ja	läbiviimisel	Valga	linnas	ja	
Jaanikese	Motokeskuses.	Sõjandusmuuseum	on	väga	tänulik	malevale	ja	nende	juhen-
dajatele	abi	eest	linna	tippürituse	läbiviimisel	ja	sõjandusteemapargi	korrastamisel.

MTÜ Öökull projektikoordinaator Ly Brikkel:
Sel	aastal	osalesid	Valga	linnamaleva	koosseisus	MTÜ	Öökull	vabatahtlikud	Sini	Pent-
tinen	ja	Matleena	Tuuti	Soomest,	Ludovic	Liotard	Prantsusmaalt,	Agnieszka	Kunz	Poo-
last,	kes	olid	Eestisse	saabunud	Euroopa	Vabatahtliku	Teenistuse	alaprogrammi	kaudu.	
Vabatahtlike	tegevuse	laiem	eesmärk	oli	õppida	tundma	kohalikku	eluolu	ja	iseseisvat	
toimetulekut	 teistsuguses	 kultuurikeskkonnas	ning	kitsamalt	—	osaleda	kogukonna	
tegemistes,	st	aidata	ette	valmistada	ja	ellu	viia	Valga	Militaarfestivali.

Neli	vabatahtlikku	said	suurepärase	kogemuse	rahvusvahelise	ürituse	ettevalmista-
misel	ja	selle	elluviimisel.	Sini	ja	Matleena	väitsid,	et	algselt	ei	suutnud	nad	ette	kujutada	
kogu	festivali	mastaapsust,	nende	abitööd	piirdusid	peamiselt	püsiekspositsiooni	ter-
ritooriumil	toimetades.	Festivali	käigus	üritustel	osalemisel	kogesid	nad	selle	ettevõt-
mise	suurejoonelisust	ja	põnevust.	Ludovicu	vahetut	suhtlemist	takistas	keelebarjäär.	
Tahvelarvuti	 googletranslate	 abil	 õnnestus	 olulisemad	 asjad	 arusaadavaks	 kirjutada,	
kuid	rohkem	tuli	kasutada	ikka	isiklikku	eeskuju	ja	kehakeelt.	Kodumaast	eemalolek	ja	
prantsuse	keeles	suhtlemise	piiratus	tegi	noormehe	meeleolu	kurvaks.	Kuid	siiski	üks	
väga	oluline	päikesekiir	 tema	osalemisel	 festivalil	oli	 see,	et	 ta	 sai	 rongkäigus	kanda	
Prantsusmaa	lippu.	See	põhjustas	Ludovicu	jaoks	liigutavalt	üllatava	äratundmise,	kui	
väga	ta	armastab	oma	kodumaad,	et	kaugel	maal	oma	riigi	lipu	kandmine	pani	heldi-
nult	silmist	pisara	veerema	ja	ühisolemisest	 tänulikkust	tundma.	Poolatari	Agnieszka	
senine	kokkupuude	sõjaväeteemaga	on	seotud	sõjaväelasest	isaga,	kelle	töö	tõttu	tuli	
tihti	perel	vahetada	elukohta	ja	elamine	sõjaväelinnakutes	on	neiule	tuttav.	Agnieszka	
on	lõpetanud	ülikoolis	ajaloo	eriala,	kuid	tahab	oma	edasise	tööelu	siduda	noorsoo-
tööga	Eestis.

Vabatahtlikud	kiitsid	festivali	meeskonna	abivalmidust	ja	sõbralikkust	ning	kinnita-
sid,	et	tuleksid	järgmisel	aastal	uuesti	appi.	Siis	naudiksid	kogu	ettevalmistusprotsessi	
teadlikumalt.

Valga Linna leht

Aasta algul möödus 50 aastat päevast, 
mil endiste Tööstuskombinaadi Valga 
massõmblustsehhide baasil loodi Val-
ga Õmblusvabrik. Aja jooksul on see 
kandnud erinevaid nimetusi, sh olnud 
ka tootmiskoondise Baltika ja AS-i 
Sangar struktuuris. Praegu tegutseb 
samas majas M.A.S.I Company OY 
vabrik.

Vabriku juurde kuulusid algul ka vil-
latööstus ja plekksepatöökoda Valgas 
ning vilditööstus Tõrvas. Lisaks Valga 
ja Tõrva õmblustsehhidele liideti vab-
rikuga 1963. a ka Võru Tööstuskombi-
naadi Antsla tsehh.

Loodud ettevõtet iseloomustas kirju 
toodete nomenklatuur ja vanad sead-
med. Õmmeldi meeste kevad-sügis-
mantleid, vatikuubi, kedrati villast lõn-
ga, tehti vilte, vanne ja teisi tarbekaupu. 
Kui 1964. a 1. juulist likvideeriti plekk-
sepatöökoda ja vilditööstus, jäi vabriku 
ainsaks ülesandeks õmblustoodangu 
andmine.

Kui esialgu oli vabrikus 295 töö-
list, siis hiljem on see arv olnud ka üle 
1000.

Ingrid Kivest
Valga Muuseumi peavarahoidja

Ergastav tootmisvõimlemine.

Näitus annabki sõnas ja pildis üle-
vaate vabriku ajaloost, juhtimisest ja 
tootmisest, aga ka sotsiaalsest poolest 
ja ajastuga seotud tegevustest. Kindlas-
ti ütleb paljudele midagi kohvik Ruudu 
nimetamine. Suurem tähelepanu on 
vabriku toimimisel ja inimestel, mitte 
tootmisnäitajatel.

Näituse tegemisel on osalenud vab-
riku endised töötajad, väga suures osas 
on tekste koostanud Ellen Muru, kes on 
suhelnud paljude inimestega, muretse-
nud foto- ja muud ekspositsioonis kasu-
tatavat materjali. Aastaid tagasi oli ta ka 
näituse idee väljakäija. Tema sooviks 
oli pöörata veelgi rohkem tähelepanu 
inimestele, kuid kahjuks seavad muu-
seumi võimalused sellele oma piiri.

Kõigil näitusekülastajatel on võima-
lik lisada oma mälestusi meie pakuta-

Tootenäidiseid.

vasse ritta, soovi korral võib saada kü-
simused kaasa, et kodus rahulikult kõik 
kirja panna. Miks ei võiks keegi kunagi 
ka raamatut avaldada?!

Muuseum tänab kõiki, kes on toe-
tanud Ellenit või võtnud ühendust otse 
muuseumiga.

Samuti täname M.A.S.I Company 
OY esindajat Anu Eesmaad, kes edastas 
meile praeguse ettevõtte soovi osaleda 
näituse koostamisel. Ühtlasi on rõõm 
teatada, et nad ootavad kõiki soovijaid 
vabrikut tutvustavatele ekskursioonide-
le 10. ja 11. oktoobril kell 13.00.

Õmblusvabrik oli omal ajal üks Val-
ga suuremaid ettevõtteid ja kindlasti 
väärib näitust. Nagu kirjutas keegi vab-
riku endistest töötajatest: see oli vabriku 
kuldaeg. Aga see oli ka inimeste kuld-
aeg, mil vaatamata oludele oldi noored, 
kasvatati lapsi ja osati ka lõbutseda.

Ühtlasi võiks see olla innustuseks 
teiste Valga endiste või praeguste ette-
võtete inimestele tulla muuseumi oma 
ettepanekuga näitusteks. Kõik kaasa-
mõtlejad on teretulnud. Ka nõukogude-
aegne Valga väärib uurimist.

Näitus avatakse 9. oktoobril Valga 
muuseumi galeriisaalis ja jääb avatuks 
novembri lõpuni.

Linnaelu

Uus ametnik — Kairid Leks
Valga	 Linnavalitsuses	 alustas	 tööd	 linna-
majandusameti	 ehitusjärelvalve	 vanem-	
spetsialistina	 Kairid	 Leks,	 kelle	 peamis-
teks	 tööülesanneteks	 on	 ehitusjäreleval-
ve	 teostamine:	 ehitus-	 ja	 kasutuslubade	
väljastamise	 korraldamine	 ning	 projek-
teerimise	 aluseks	 olevate	 projekteerimis-
tingimuste	 väljaandmise	 korraldamine,	
riiklikusse	 ehitisregistrisse	 andmete	 si-
sestamine,	väljavõtete	tegemine	ehitisre-
gistrist,	 ehitiste	ülevaatuse	korraldamine,	
ehitusprojektide	ja	ehitiste	mõõdistuspro-
jektide	nõuetele	vastavuse	kontrollimine,	
ehitise	 nõuetele	 vastavuse	 kontrollimine	
ja	ekspertiiside	tegemise	korraldamine.

Kairid	Leks	on	sündinud	ja	kasvanud	Valga	linnas.	Põhihariduse	omandas	ta	Val-
ga	Gümnaasiumis,	seejärel	läks	õppima	Tartusse,	kus	2002.	aastal	lõpetas	Tartu	Hugo	
Treffneri	Gümnaasiumi	ning	pärast	seda	Tartu	Ülikooli	keskkonnatehnoloogia	eriala.

Valgas	tagasi	olles	asus	Kairid	tööle	keskkonnaametis,	kus	tegeles	planeeringute	ja	
keskkonnamõju	hindamiste	menetlustega	ning	viimase	poole	aasta	jooksul	ka	kesk-
konnatasude	kontrollimisega	seotud	toimingutega.
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Eesti Apostliku Õigeusu 
metropoliit Stefanos külastab Valgat

Valga linnas, erinevate kultuuride ristu-
mispaigas, on õigeusu kogudusel olnud 
pikkade aastate jooksul nähtamatu, kuid 
jõuline roll eri rahvuste ühendajana. 
Valentin Savin pidas vaimuliku ametit 
Valgas üle 50 aasta ning on teeninud 
mitut põlvkonda valgalasi jumalateenis-
tustel ja talitustel — ristimised, laulatu-
sed, armulaud, matused, hingepalved ja 
eestpalved koguduse liikmete hingede 
eest. Savin õhutas oma jutlustes inime-
si enam otsima leplikkust, sallivust ja 
alandlikkust nii iseendas, Jumala kui ka 
kaasinimestega.

Pühendunud preestrina oli ta alati 
avatud abivajajatele, jagades vajalik-
ke julgustavaid nõuandeid ja praktilist 
abi. Savin teenis ka Laatre, Tsirguliina 
ja Karula kogudust. Tema pikk teenis-
tusaeg preestrina jäi nõukogudeaegse 
totalitaarse režiimi tingimustesse, mis 
oli kirikuvaenulik ning diskrimineeris 
vaimulikke majandussanktsioonide 

29.09 kell 10.00 toimub Valga Issidori kiriku kauaaegse ülempreestri Valentin 
Savini 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestusliturgia ning veidi hiljem, 
kl 12.30 Tartu mnt kalmistul hauatähise avamine ning hingepalve (vene keeles po-
nihida) Savini haual. Liturgia ja hingepalve viib läbi Eesti Apostliku Õigeusu metro-
poliit Stefanos. Ootame jumalateenistusele kõiki õigeusklikke, kes peavad kalliks 
oma kauaaegse hingekarjase mälestust ja soovivad teda üheskoos meenutada.

ning pideva hirmuga. Ustavalt hoidis 
ülempreester Savin siinses paikkonnas 
nendel pimedatel aastakümnetel alal 
vaimuvalgust, mis toitis inimeste hingi.

Valentin Savinil on oluline roll Eesti 
Apostliku Õigeusus Kiriku taastamisel, 

ta oli üks eestvedajatest selles keeruli-
ses protsessis.

Savin elas oma elu lõpuni Valga 
linnas. Tema peres kasvasid üles kaks 
tütart. Abikaasa Zoja oli koguduses töö-
tegija ning koorilaulja.

Valentin Savin koos tütardega.
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Aira Varblane
Valga LV arenguameti juhataja

Rahvusvaheline noorsoovahetus „We are Europe“
24.–31. august 2013 toimus SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsieksposit-
sioonis rahvusvaheline noortelaager „We are Europe“, mis kaasas kuue rii-
gi noori Itaaliast, Belgiast, Poolast, Soomest, Lätist ja Eestist. 32 noort ja 11 
noorsootöötajat uurisid Euroopa kodanikuks olemise tähendust.

Noorsoovahetus	 algas	 üksteisega	 tutvumise	 ja	 ekskursiooniga	Valgas	 ning	Valkas.	
Omamoodi	on	need	kaks	piirilinna	hea	näide	erinevate	riikide	ja	kaksiklinnade	koos-
tööst.	Läbi	ajaloo	on	kahe	linna	elanike	omavaheline	suhtlemine	ja	läbikäimine	olnud	
erinevate	võimalustega,	kord	rohkem	avatud	ja	teinekord	piiratum.	Laiemas	tähen-
duses	sümboliseerivad	need	kaks	 linna	Euroopa	riikide	koostööd	nii	 infrastruktuuri	
arendamises	kui	ka	inimestevahelistes	suhtlemises.

Järgmistel	päevadel	uuriti	marginaliseerimise	ja	diskrimineerimise	tagamaid,	mille	
käigus	oli	põnevaid	äratundmisi	 ja	üllatavaid	eneseleidmisi.	 Euroopa	päeva	 lükkas	
käima	käsitöö	õpituba,	kus	noored	valmistasid	nõuka-ajal	tsiviilkaitses	kasutusel	ol-
nud	gaasimaski	kottidest	endale	ägedad	õlakotid.	Euroopa-alaseid	teadmisi	mõõdeti	
Pedeli	jõe	ääres	toimunud	orienteerumismängus,	kus	kontrollpunktides	tuli	lahenda-
da	mitmesuguseid	ülesandeid	—	panna	kokku	Euroopa	puzzle,	vastata	küsimustele	
ja	määrata	eurosentide	päritoluriik.

Kõige	 suurema	 väljakutse	 esitas	 migratsioonipäev,	 kus	 laagrilised	 deporteeriti	
uude	 vastloodavasse	 kuningriiki.	 Simulatsioonimängu	 käigus	 kogeti	 põgenikuks	
olemise	 vintsutusi.	Noorte	 sõnul	 kaotasid	 nad	 tihti	 piiri	 reaalsuse	 ja	mängu	 vahel.	
Relvastatud	ja	maskeeritud	sõjamehed	rivistasid	noored	laagriplatsile	ja	nende	juht	
luges	ette	deporteerimiskäsu,	mille	peale	„küüditatud“	sunniti	minema	sõjaväeauto-
dele.	Seotud	silmadega	orientatsiooni	kaotanud	inimesed	lasti	autodelt	maha	alles	
metsalagendikul,	kus	nad	pidid	sõjameeste	järelevalve	all	püstitama	telk-elumajad.	
Igal	õhtul	said	noored	osa	ühe	riigi	kultuuritundidest,	mida	nad	ise	olid	vastavalt	oma	
teadmistele	ja	oskustele	ette	valmistanud.	Teistele	oma	riigist	rääkides	õpid	seda	ka	
ise	paremini	tundma,	väärtustama	enda	ja	teiste	riikide-rahvaste	kultuuri,	traditsioo-
ne,	ajalugu	ning	kultuurikandjaid.

Laagrit	aitasid	läbi	viia	Politsei-	ja	Piirivalveameti	Lõuna	prefektuur,	SA	Valga	Isa-
maalise	Kasvatuse	Püsiekspositsioon	ja	Kaitseliidu	Valga	malev.	Laagrit	toetas	Euroo-
pa	Noorte	Eesti	büroo	Euroopa	Komisjoni	programmist	„Youth	in	Action“.

Ly Brikkel

TÜ esindajad Läti–Eesti Instituudis
Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonna ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar 
Tõru ja sama osakonna ettevõtluse nõustaja Aivar Pere külastasid Valga Linnava-
litsuse kutsel 9. septembril MTÜ-d Läti–Eesti Instituut (edaspidi LEI).

LEI asutajaliikmed on Valka Kihel-
konna duuma, Valga Linnavalitsus, 
Läti Ülikool ja Vidzeme Kõrgkool. 
Kohtumisel andis LEI direktor Ernests 
Liberetis ülevaate MTÜ tegemistest ja 
tulevikuplaanidest. Alates 2013. aastast 
on lisaks Valga–Valka koostöö koordi-
neerimisele ja elukestva õppe korral-
damisele LEI põhiülesanneteks veel 
Kaksiklinnade Assotsiatsiooni (City 
Twin Assotciation) töö korraldamine, 
teadusuuringute keskusena tegutsemine 
ja Valka kihelkonna MTÜ-de koostöö 
koordineerimine. Viimase tegevusse 
peaks tulevikus kindlasti kaasama ka 
Valgas tegutsevaid MTÜ-sid.

Tartu Ülikooli esindajad olid väga 
huvitatud kahe kogukonna vahelistest 

sidemetest ja edasistest arengutest ning 
nende huvi oleks Valga–Valka ettevõt-
jate vahelisele koostöö edendamise-
le kaasa aitamine, kaasates vastavate 
uuringute läbiviimisse tudengeid ja 
samuti võiksid tudengid abistada väike- 
ja keskmise suurusega ettevõtteid nõus-
tamisel.

Pärast LEI tegemistega tutvumist 
toimus külaskäik Valgamaa Kutseõp-
pekeskusesse, seal võttis meid vastu 
arendusosakonna juhataja Rainer Kuut-
ma, kes tutvustas õppeasutuse tuleviku-
plaane ning õppekorraldust Lätist tule-
vatele õppuritele. Külalistele avaldas 
muljet kutseõppekeskuse tänapäevane 
õpikeskkond ja praktikaruumid.

Tartu Ülikooli esindajatel oli hea 
võimalus külalistena osaleda samal 
päeval toimunud Valga ja Valka juhti-
de igakuisel nõupidamisel ning seega 

näha, kuidas ja missuguseid probleeme 
peavad kaksiklinnad igapäevaselt la-
hendama. Sellel koosolekul oli üheks 
teemaks Valga–Valka ühise linnatrans-
pordi käivitamine, arutelu sissejuha-
tuseks andis Rainer Kuutma ülevaate 
eelmisel aastal Valgamaa Kutseõppe-
keskuse õpilaste poolt teostatud uurin-
gust. Arutelud sellel teemal jätkuvad ka 
edaspidi ning loodetavasti jõutakse ka 
positiivse lahenduseni, et linnaelanikud 
saaksid mugavalt piiriüleseid teenuseid 
kasutada.

Tartu Ülikooli esindajatele oli visiit 
piirilinna huvipakkuv ning loodame, 
et tulevikus jõuame ühiste projektide 
rakendamiseni ning kaksiklinna erine-
vate eluvaldkondade uurimine annab 
võimalusi meie probleeme paremini 
lahendada ning tudengitele huvitavat 
materjali teadustöödeks.

Kunstikuu november — „Ingli puudutus“

Kunstikuu avamine toimub Pühakute 
päeval, 1. novembril Epp Maria Koka-
mäe autorinäitusega „Inglite aeg“. Sa-
mas avab teemakuu ka juba traditsioo-
niks kujunenud kohalike loomeinimeste 
ja kunstikooli tööde näitus. Meeleolu 
loob noor lauljatar Rosanna Lints.

Lisaks on planeeritud veel mitu tee-
makohast näitust. 4. novembril avame 
Leedu inglimuuseumi eksponaatide 
näituse „Inglid ajas ja ruumis“ ning 
Inglite erakogu omaniku Maili Vinni 
eksponaatide näituse.

Samal päeval leiab aset ka teemaõh-
tu „Hingele pai“ koostöös kultuurikes-
kuse pikaajaliste koostööpartneritega.

November oma olemuselt on kuu, 
kus on ehk enam aega mõtisklusteks, 
unistusteks ja meenutusteks. On jõu-
lueelne kuu koos oma salapärasuse ja 
nostalgiaga. Sellel aastal saab esma-
kordselt teoks austamisõhtu „Kaunimad 

aastad...“, mis pühendatakse abielupaa-
ridele, kellel ühiseid abieluaastaid 25, 
50 või veelgi enam.

Mõeldes jõuludele ning kahtlemata 
sellega kaasnevale kingituste valimise 
ajale, toimub 15.–16. novembril Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses „Ingli-
laat“, mis kindlasti pakub huvitavaid ja 
omapäraseid kingitusi ning ostumõnu. 

19. novembril on teemaõhtu „Inglid 
meie elus“, kus tuntud inglite teemaga 
tegeleja Terje Möldri aitab leida vastu-
seid küsimustele nii inglite olemusest, 

nende äratundmisest ning ka võimalus-
test dialoogideks.

27. novembril on huvilistel võima-
lus osaleda loovarenduskursusel „Tule 
ja leia end“, mida viib läbi spontaanse 
ja vabastava kunstiteraapia kunstnik- 
juhendaja Margus Rump.

Ka käesoleva aasta „Koolimood” ju-
hindub teemavalikust ning jääme suure 
uudishimuga ootama noorte pakutavat 
ja inspireerivat.

Rõõmuga nimetame, et teemakuuga 
lööb innuga kaasa ka Valga Keskraa-
matukogu, kus on eksponeeritud näitus 
“Inglite valguses”.

Kõiki üksikasju ei tahaks aga veel 
ka avaldada. Jäägu midagi ka üllatu-
seks ning osalejatele avastamisrõõ-
muks. Väga loodame, et käesoleva 
aasta kunstikuu „Ingli puudutus” loob 
meeliülendavaid emotsioone ning pa-
kub unustamatuid hetki ja et iga järg-
neval kunstikuul võiks samuti olla oma 
kindel läbiv teema, luues seeläbi uut ja 
kordumatut.

Püüame igasse novembrikuu päeva tuua huvitavaid esinejaid, muusikuid, näitle-
jaid, seminare, kus alatooni ja emotsiooni loovad Inglid. Lisaks saab ka Valga Kul-
tuuri- ja Huvialakeskus ise hurmava ingliaja dekoratsiooni, tuues seeläbi mõnusalt 
esile kuu teema valiku koos selle imepärase iluga.
Ülle Juht
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor

Tasuta õigusabi valgalastele
Advokaadibüroo RAAVE korraldab 
Valga linnaga koostöös 02. oktoobril 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ta-
suta õigusalase nõustamispäeva.

Paljudele on kvalifitseeritud õigusabi 
majanduslikult kättesaamatu. Samuti 
piirab õigusabi kättesaadavust oluliselt 
õigusabi pakkujate asumine maakon-
nakeskustes (Tallinn, Tartu). Erinevates 
meediakanalites kajastatakse õigus-
küsimusi, kuid õigussuhete keerukust 
arvestades osutub sageli nende kohan-
damine konkreetse elulise sündmusega 
mittespetsialistile üle jõu käivaks.

„Õigussüsteem saab aga olla efek-
tiivne ainult juhul, kui selle süsteemi 
pakutavatest võimalustest ollakse piisa-
val määral teadlikud ja neid võimalusi 
ka kasutatakse,“ leidis vandeadvokaat 
Liane Raave. „Õigusteadlikkus on aas-
tatega tõusnud, kuid siiski puutun oma 
töös igapäevaselt kokku olukordadega, 

kus ei ole osatud üldse või siis õigel ajal 
oma õiguste eest seista ning seetõttu on 
seadusega ettenähtud õigused mineta-
tud ja pettumus suur,“ lisas vandead-
vokaat Liane Raave. Advokaadibüroo 
RAAVE soovib koos kohaliku omava-
litsuse üksustega osaleda selle problee-
mi leevendamisel.

„See on hea võimalus kõikidel lin-
na elanikel ja ettevõtjatel, kellel on 
juriidilisi küsimusi seoses perekonna- 
või pärimisõigusega, korteriühistuga, 
erinevate lepingutega, ärisuhetega, 
maksejõuetusega või muuga, saada ko-
genud advokaatidelt tasuta nõu,“ ütles 
linnasekretär Diana Tipka.

Advokaadibüroo RAAVE juristid ja 
advokaadid nõustavad nõustamispäeval 
linna elanikke ja ettevõtjaid järgmistes 
õigusvaldkondades — perekonnaõi-
gus, pärimisõigus, tööõigus, asjaõigus, 
lepinguõigus, tarbijaõigus ja äriõigus, 

samuti korteriühistu liikmelisuse, mak-
sejõuetuse, täitemenetluse ja kohtu-
menetlusega seonduvates küsimustes. 
Tagatud on nii eesti- kui ka venekeelne 
nõustamine. Bürood esindavad van-
deadvokaat Liane Raave ja advokaat 
Tatjana Dobolina ning juristid Maris 
Tekkel ja Tenno Parmas.

Tasuta õigusalane nõustamispäev al-
gab Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse 
II korruse ruumides kell 10.00 ja kestab 
kella 17.00-ni. Vajalik on eelregistree-
rumine telefonil 601 6060 või e-posti 
aadressil raave@raave.ee. Ühe inime-
se kohta on arvestatud kuni 30 minutit 
nõustamist.

Kultuur
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9.00–16.00	 LAAT	Kesk	tänaval	ja	muuseumi	hoovis
Meelelahutusprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel 
platsil
9.00–10.00	 Meeleolumuusika
10.00–10.15	 Laadaprogrammi	tutvustus	—	Jaak	Madismäe
10.15–10.30	 Linnapea	Kalev	Härk'i	tervitus	laadalistele,	

päevajuhilt	laadainfo
10.30–11.00	 Ansambel	Wõro	Velled
11.00–11.20	 Rahvatantsurühm	Rukkilill
11.20–11.30	 Laadaprogrammi	tutvustus
11.30–12.00	 ansambel	Wõro	Velled
12.00–12.30	 Koduleiva,	-saia	ja	-veini	oksjon!	Oksjonihaamrit	

lööb	Jaak	Madismäe
12.30–12.50	 Rahvatantsurühm	Pilleriin
12.50–13.00	 Laadaprogrammi	tutvustus
13.00–13.30	 Ansambel	Wõro	Velled
13.30–13.40	 Laadaprogrammi	tutvustus
13.40–14.10	 Allikabändi	heategevuskontsert
14.10–14.15	 Laadaprogrammi	tutvustus
14.15–14.45	 Folklooriansambel	Naburgi	ja	tantsurühm	Aija
14.45–15.00	 Laadaprogrammi	tutvustus
15.00–15.30	 EveMar	linetantsijad
15.30–16.00	 Meeleolumuusika	ja	päevajuhi	lõpusõnad
Kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees
10.30–12.00	 Koduleiva, -saia ja -veinide	degusteerimine,	

hindamine
Säde pargi tiigil
10.00–12.00	 Kalapüügi meistrivõistlused	tiitlile	„Liivimaa	

kangem	kalamees”
Säde pargis
10.00–12.00	 Rohevahetusnurgake	—	sügiseti	kaevatakse	

välja	erinevaid	püsikuid	ja	selle	asemel,	et	need	
kompostihunnikusse	visata,	too	taimed	turule	
ja	inimene,	kellel	on	just	see	taim	veel	puudu,	
saab	selle	rohevahetusnurgast.

10.00–11.00	 Valga Koertekooli esitlus
11.00–12.00	 Erinevad loovtöötoad	ja	Mihklipäeva lõbu-

sad spordimängud	kogu	perele

12.00–13.30	 Kogupere näitemäng	„Miku	ja	Manni	askeldu-
sed	Mihklipäeval”.	Lastega	laulavad	ja	mängi-
vad	Pille	ja	Marko	Amur

Kultuuri- ja huvialakeskuse ümbruses
10.00–15.00	 Lastele	batuudid	ja	lasterong
Raamatukogu hoovis
10.00–14.00	 Raamatukogu võtab vastu ja jagab tasuta 

raamatuid.	Võimalus	raamatuid	omavahel	ka	
vahetada!

Muuseum avatud kell 10–15
Muuseumi hoovis
Pannkookide küpsetamine	10.30–kuni	pannkooke	jätkub
Töötoad	10.30–14.00
(koostöös	Valgamaa	Kutseõppekeskuse	ja	Valka	Kunstikooliga)
Muuseumis
Hoidiste degusteerimine	10.30–kuni	moosi	jätkub
moosimõistatus	10.30–12.00
(koostöös	Valgamaa	Kutseõppekeskusega)
Auhindamine	12.00–12.30	huvialakeskuse	ees

LISAINFORMATSIOON
Koduleiva	ja	-saia	küpsetamise	ning	koduveinide	konkursil	•	
osalemiseks	registreeruda	telefonil	5646	7946,	Sirje	Päss
Laadale	ootame	müüma	aiasaaduste,	taime-	ja	loomakas-•	
vatajaid,	käsitöömeistreid,	meemüüjaid,	puidust	mööbli	
valmistajaid,	erinevate	toiduainete	müüjaid,	ehete	valmis-
tajaid	jne.	Ei oota nn Poola tööstuskaupade müüjaid!	
Müügiplats	on	tasuta,	kauplejatelt	ootame	kaubavalikust	
annetust	loteriisse.	Kogunenud	rahaga	toetame	Valga	Jaani	
kiriku	arengut.
Müügikohtade	registreerimine	kuni	4.	oktoobrini	telefonil	•	
766	9970	või	e-postil	info@valgakultuurikeskus.ee
Kauplemisloa	saab	kätte	5.	oktoobril	alates	kl	6.00	Valga	•	
Kultuuri-	ja	Huvialakeskuse	valvelauast	pärast	annetuskau-
ba	üleandmist	(heategevusliku	loterii	tarbeks).	Kauplemis-
koht	näidatakse	pärast	kauplemisloa	kättesaamist.
Toitlustab	Fantain	OÜ	(Sergo	Hallaste)•	

Kultuurikalender

Sündmused 23. septembrist kuni 31. novembrini 2013
September
23. septembril kl 15	noortekeskuses	käsitöö-
tuba	„DIY”,	tule	ja	muuda	oma	vana	uueks
24. septembril kl 16–19	Pedeli	virgestusalal	
13.	Valga	sügisesed	tervisetunnid,	4.	etapp.	
Start	Pedeli	rannamaja	juurest.	Rada	avatud	
kl	16–19
26. septembril kl 15.30	noortekeskuses	
piljarditurniir	noortele	vanuses	14–26
26. septembril kl 16	kultuuri-	ja	huviala-
keskuses	eakate	austamis-	ja	puhkeõhtu.	
Peetakse	meeles	juulis,	augustis	ja	septembris	
sündinud	eakaid	Valga	linna	juubilare
27. septembril	keskraamatukogus	maakond-
lik	infootsingu	võistlus	õpilastele

Oktoober
01. oktoobril kl 10	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	maakondlik	eakate	teabepäev	„Siit	saab...”
01. oktoobril kl 16–19	Pedeli	virgestusalal	
13.	Valga	sügisesed	tervisetunnid,	5.	etapp.	
Start	Pedeli	rannamaja	juurest.	Rada	avatud	
kl	16–19
01. oktoobril kl 18	Jaani	kirikus	rahvusvahe-
lise	muusikapäeva	kontsert.	Esinevad	Valga	ja	
Valka	muusikakooli	õpilased	ja	õpetajad
02. oktoobril kl 19	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	tähistatakse	kontserttuuriga	Rahvarinde	
25.	aastapäeva
03. oktoobril kl 15	noortekeskuses	lauaten-
nise	turniir	noortele	vanuses	7–13
04. oktoobril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	õpetajate	päeva	kontsert-aktus	Valga	
haridusrahvale.	Valga	linnajuhtide	tervitus	
ja	sõnavõtt.	Kontserdiosas	Laura	Põldvere	
koos	Raivo	Tafenau	bändiga,	tantsumuusika	
ansamblilt	Melody	(kutsetega)
05. oktoobril kl 9–16	Valga	kesklinnas	
Liivimaa	Mihklilaat	ja	pidu.	Kava	ja	info:	www.
valga.ee
05. oktoobril kl 18	kultuurikeskuses	kontsert	
Valga	tunnuslaulu	konkursile	esitatud	lau-
ludest.	Avalikul	kontserdil	valib	žürii	üheksa	
laulu	seast	välja	kõige	enam	Valgat	iseloomus-
tava	laulu,	kontserdi	teises	osas	kõlavad	Valga	
kultuurikollektiivide	esituses	eelnevalt	Valgast	
loodud	laulud.	Oodatud	on	kõik	huvilised,	
kontsert	on	tasuta
07. oktoobril kl 16	noortekeskuse	E-spor-
dipäev.	E-spordipäeva	raames	toimuvad	
noortele	võistlused	erinevates	X-Box-i	ning	
Wii	mängudes
08. oktoobril kl 16–19	Pedeli	virgestusalal	
13.	Valga	sügisesed	tervisetunnid,	6.	etapp.	
Start	Pedeli	rannamaja	juurest.	Rada	avatud	
kl	16–19
08. oktoobril kl 17	kohvikus	Säde	kohtumine	
raamatu	„Minu	Kreeka“	autori	Ester	Laansalu-
ga
10. oktoobril kl 10	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	Valgamaa	noortekonverents
10. oktoobril kl 15.30	noortekeskuses	laua-
tennise	turniir	noortele	vanuses	14–26
11. oktoobril kl 15	keskraamatukogu	
lasteosakonnas	meisterdamistund	algklasside	
õpilastele
11. oktoobril kl 20	Valga	Rockiklubis	
ansamblid	Lizard	Dance	Fin,	Karmafree	Lat.	
Pilet	4	€
13. oktoobril, kl 12	Valga	Bowling	Centr’is	
Valga	meistrivõistlused	piljardis	8	palli
14.–18. oktoobril kl 13	Raadio	Ruut	FM-is	
kirjanduslik	lõunamäng	Valev	Uibopuu	elust	
ja	loomingust
14. oktoobril kl 17.50	Voorimehe	Pubis	8.	
Valga	linna	meistrivõistlused	mälumängus	
paaridele	teemal	varia
16. oktoobril kl 15	Valev	Uibopuu	100.	sün-
niaastapäeva	tähistamiseks	Võru-	ja	Valgamaa	
raamatukogude	töötajate	kirjanduslik	jalutus-
käik	Valgas	Valev	Uibopuu	radadel
16. oktoobril kl 16.00	Valga	Muuseumis	koh-
tumisõhtu	raamatu	„Kui	Otepää	ärkas"	autori,	
ajakirjanik	Aili	Miksiga
16. oktoobril kl 18	muusikakoolis	klassika-
tähed.	ERR-i	noorte	muusikute	telekonkursi	3	
finalisti.	Pilet	4	€,	sooduspilet	2	€
17. oktoobril kl 11	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	Peterburi	tsirkus.	Pilet	3	€
17. oktoobril kl 17.30	spordihallis	EMV	käsi-
pallis,	esiliiga,	Valga	Käval	vs	Viljandi	SK
18. oktoobril kl 15	noortekeskuses	piljardi-
turniir	noortele	vanuses	7–13
19.-20. oktoobril	spordihallis	Valga	Cup	2013	
käsipallis,	noormehed	sünd	1999
19. oktoobril kl 12	keskraamatukogu	laste-
kirjanduse	osakonnas	ettelugemispäev,	loeme	
eesti	rahvajutte
19. oktoobril kl 15	Peebu	pargis	motomeeste	
4.	spordipäev.	Oodatud	osalema	kõik	huvili-
sed,	täpsem	info:	www.carma.ee
19. oktoobril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	segakoori	Rõõm	30.	tegevusaastat	tähistav	
kontsert	ja	näitus	„Laulda	on	Rõõm”
Koolivaheaeg 19.–27. oktoober
21. oktoobril kl 20	noortekeskuses	Võrgupi-
du.	Noortel	on	võimalik	tulla	terve	sõprus-
konnaga	noortekeskusesse	ning	mängida	
arvutimänge

22. oktoobril ajalehes	Valgamaalane	eesti	
raamatu	päeva	kirjandusviktoriin
22. oktoobril kl 17	noortekeskuses	lastedisko	
1.–6.	klassi	õpilastele
23. oktoobril	Priimetsa	terviserajal	Paintball’i	
turniir
23. oktoobril kl 19	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	humoorikas	meeleoluõhtu.	Humoorikaid	
vahepalasid	esitab	Anne	Paluver,	tantsuks	
mängib	ansambel	Anmatino.	Pilet	5	€
24.–25. oktoobril noortekeskuses	külalised	
projekti	„Noored	ja	Ääred“	raames	Eesti	kõige	
idapoolsemast	vallast	Vaivarast
24. oktoobril kl 9.45	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	doonoripäev.	Doonoriverd	vajatakse	
iga	päev	ja	iga	annetatud	veredoos	päästab	
kellegi	elu
24. oktoobril kl 15	keskraamatukogu	
lasteosakonnas	koolivaheaja	filmineljapäev	
„Lammas	all	paremas	nurgas“
25. oktoobril kl 15.30	noortekeskuses	piljar-
diturniir	noortele	vanuses	14–26
26. oktoobril kl 15	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	ansambli	Oduvantšikud	sügisball
26. oktoobril kl 10	spordihallis	Valga	lahtised	
meistrivõistlused	saalihokis
26. oktoobril	kultuuri-	ja	huvialakeskuses	
üle-eestiline	sündmus	„24	tundi	Eestimaa	
Rahvamaja”
27. oktoobril kl 11	Petanque’i	hallis	pe-
tanque	Duo	sisekarikasari	I	etapp
28. oktoobril kl 15	noortekeskuses	käsitöötu-
ba	„DIY	—	Do	It	Yourself”,	kus	vana	ja	kulunud	
riideese	või	tarbeese	muudetakse	väga	lihtsa-
te	nippidega	uueks
28. oktoobril kl 19	kultuuri-	ja	huviala-
keskuses	Ugala	teatri	etendus	„	Maakad”.	
Draama-komöödia	väiksemale	kogukonnale	
iseloomulikest	suhtumistest	ja	samal	ajal	
hingeminev	perekonnalugu.	Mängivad:	Terje	
Pennie	(külalisena),	Carita	Vaikjärv,	Vilma	Luik,	
Andres	Tabun,	Luule	Komissarov,	Meelis	Räm-
meld,	Ruslan	Trochynskyi	(külalisena).
30. oktoobril kl 17	noortekeskuses	filmiõhtu	
noortele	vanuses	7–26
31. oktoobril kl 10	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	rahvusvaheline	ettevõtluse	partneriaad
31. oktoobril kl 16	noortekeskus	halloween’i	
tähistamine

November
01.–30. novembrini toimuva Valga 
23. kunstikuu teemaks on sellel aastal 
„Ingli puudutus”
01. novembril kl 17	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	Valga	23.	kunstikuu	avamine	koos	Epp	
Maria	Kokamägi	autorinäituse	ja	Valgamaa	
kunstnike	ühisnäituse	avamisega
01. novembril kl 20	Valga	Rockiklubis	
ansamblid	Mojo	Radio,	Firecane	Fin,	MadFish	
Lat.	Pilet	4	€
02. novembril kl 18	Valga	Jaani	kirikus	hinge-
depäeva	kontsert
03. novembril kl 12	13.	Valga	Rahvamatkade	
I	etapp.	Matkarajad	algavad	Valga	spordihalli	
eest,	kulgedes	mööda	Valga	linna	tänavaid	
loodusesse	ja	metsaradadelt	tagasi	spordihalli	
juurde,	kus	pärast	matka	pakutakse	kõigile	
osalejatele	kuuma	teed	ja	suppi
04. novembril kl 17	kultuurikeskuses	Leedu	
inglimuuseumi	näituse	„Inglid	ajas	ja	ruumis”	
avamine	koos	Maili	Vinni	ingli-kollektsiooni	
esitlusega
04. novembril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	teemaõhtu	„Hingele	pai”	(kutsetega)
06. novembril	noortevolikogu	valimised
06. novembril kl 19	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	Rein	Rannap	—	60.	Pilet	7	€,	sooduspilet	4	€
07. novembril kl 15	noortekeskuses	lauaten-
nise	turniir	noortele	vanuses	7–13
07. novembril kl 17	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	austamisõhtu	„Kaunimad	aastad...”.	
Oodatud	on	Valgamaa	abielupaarid,	kellel	
täitus	või	täitub	tänavu	25,	50	või	enam	abi-
eluaastat.	Eelregistreerimisega.	Lisainfo:	www.
valgakultuurikeskus.ee
08. novembril kl 15	keskraamatukogu	
lasteosakonnas	mardimaskide	valmistamine	
ja	mardijooks
08. novembril kl 17	noortekeskuses	isade-
päeva	kingituste	valmistamine,	mardipäev
08. novembril kl 17	kultuuri-	ja	huviala-
keskuses	traditsiooniline	lasteaia	Buratino	
isadepäeva	pidu
09. novembril kl 12	Mardijooks,	start	antakse	
Tambre	raudtee	ülesõidu	juurest
09. novembril kl 18	spordihallis	EMV	käsipal-
lis,	esiliiga,	Valga	Käval	vs	HC	Oskar	Tln
09. novembril kl 19	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	eestlaste	seas	armastatud	ansambli	
„Karavan”	30.	tegevusaastat	tähistav	kontsert	
„Ma	olen	noor!”	Lisaks	„Karavanile“	on	laval	
külalised	Rosanna	Lints	ja	Alen	Veziko.	Piletid	
eelmüügis	hinnavahemikus	12	€–20	€	Piletile-
vi	ja	Piletimaailma	müügipunktides	üle	Eesti.	
Alates	10	piletist	ühendust	võtta	info@kont-
sertkorraldus.ee	või	+372	551	0038.	Lastele	
vanuses	kuni	7	eluaastat	on	sissepääs	tasuta.	
Tasuta	sissesaajad	istuvad	saatja	süles

10. novembril kl 12	Valga	Bowling	Centr’is	
Valga	meistrivõistlused	piljardis	9	palli
10. novembril kl 16	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	Tartu	tantsukooli	Shaté	kontsert.	Pilet	3	€
11. novembril kl 16	noortekeskuses	filmiõh-
tu	noortele	vanuses	7–26
11. novembril kl 17.50	Voorimehe	Pubis	8.	
Valga	linna	meistrivõistlused	mälumängus	
paaridele,	teemal	sport
11.–15. novembril	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	Valgamaa	kultuurinädal.	Lisainfo:	www.
valgakultuurikeskus.ee
14. novembril kl 15.30	noortekeskuses	laua-
tennise	turniir	noortele	vanuses	14–26
15. novembril kl 15–20	ja	16. novembril kl 
9–14	kultuuri-	ja	huvialakeskuses	„Inglilaat”.	
Laias	valikus	südamlikke	kingitusi!
17. novembril kl 11	Petanque’i	hallis	pe-
tanque	Duo	sisekarikasari,	II	etapp
18. novembril kl 15	noortekeskuses	käsi-
töötuba	„DIY	—	Do	It	Yourself”,	kus	vana	ja	
kulunud	riideese	või	tarbeese	muudetakse	
väga	lihtsate	nippidega	uueks
19. novembril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	teemaõhtu	„Inglid	meie	elus”.	Külla	tuleb	
Terje	Möldri
21. novembril kl 9.45	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	doonoripäev.	Doonoriverd	vajatakse	
iga	päev	ja	iga	annetatud	veredoos	päästab	
kellegi	elu
21. novembril kl 15	noortekeskuses	piljardi-
turniir	noortele	vanuses	7–13
22. novembril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	„Koolimood	2013”.	Selle	aasta	koolimoe	
teemaks	on	„With	White	Wings	—	kuidas	sina	
näed	neid	valgete	tiibadega	nähtamatuid	
olendeid?”
23. novembril kl 12	kultuuri-	ja	huvialakesku-
ses	laste	ja	noorte	rahvusvahelised	peotantsu-
võistlused.	Standard-	ja	ladina-ameerika	tant-
se	esitavad	tantsupaarid	Valgast,	Mõnistest,	
Otepäält,	Pärnust,	Cesisest,	Valmierast,	Valkast
23. novembril kl 17	muusikakoolis	Valga	Kam-
merkoori	25.	tegevusaastat	tähistav	kontsert

25. novembril kl 15	noortekeskuses	kadri-
päeva	tähistamine
26. novembril	kodanikupäeva	maakondlik	
veebipõhine	viktoriin	õpilastele
26. novembril kl 18	muusikakoolis	„Helilooja	
Eestimaale”.	Liis	Viira	(harf),	Neeme	Punder	
(flööt),	Jandra	Puusepp	(saksofon),	Iris	Oja	
(mezzosopran).	Pilet	4	€,	sooduspilet	2	€
26. novembril kl 19	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuses	kontsert	„Merelaulud.	Marko	Matvere”.	
Kontserdil	kõlavad	vanad	merelaulud	ja	bal-
laadid	koos	jutuga	purjelaevanduse	kuldajast.	
Marko	Matvere	—	laul,	Peep	Raun	—	akor-
dion.	Tavapilet	14	€,	pensionärile	12	€
27. novembril kl 17	noortekeskuses	filmiõh-
tu	noortele	vanuses	7–26
27. novembril kl 18	kultuuri-	ja	huvialakes-

kuses	loovarenduskursus	„Tule	ja	leia	end”.	
Avasta	oma	varjatud	energia	spontaanse	ja	
vabastava	kunstiteraapia	kaudu,	kunstnik-ju-
hendaja	Margus	Rump
29. novembril kl 15.30	noortekeskuses	
piljarditurniir	noortele	vanuses	14–26
30. novembril kl 16	kultuuri-	ja	huvialakes-
kuse	esisel	süütame	Jõuluvana	abiga	tuled	
linna	jõulukuusel.	Esinevad	kultuurikeskuse	
huvialaringide	lapsed

04. novembrist kuni 1. detsembrini	kultuu-
ri-	ja	huvialakeskuses	Maili	Vinni	inglikollekt-
siooni	näitus
04.–30. novembrini	keskraamatukogus	
raamatuväljapanek	„Inglite	valguses”

Kõrvitsate paraad
5. oktoobril toimuval Mihklilaadal leiab esmakordselt aset 
vahva ettevõtmine — kõrvitsate paraad!

Käes	on	kuldne	sügis,	mil	käib	
kibekiire	 saagikoristus,	 selle	
käigus	võib	 leida	nii	mõndagi	
huvitavat.	Seoses	sellega	oota-
me	 kõikidelt	 kõrvitsakasvata-
jatelt	erilisi	—	nii	värvis,	kujus	
kui	 ka	 suuruses	—	 kõrvitsaid,	
et	 nendest	 kujundada	 mihk-
lilaadal	 uhke	 ja	 huvitav	 välja-
panek.

Kõrvitsad	palume	tuua	kul-
tuuri-	ja	huvialakeskuse	valve-
lauda	 hiljemalt	 4.	 oktoobriks.	
Eksponaadid	ei	kuulu	tagasta-
misele.


