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428-aastane linn

Valga
Linna Leht

IV Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival Haridus

Avaaktused koolides
Suvevaheaeg saab peagi otsa ning ees 
ootab uus ja huvitav õppeaasta! Valga 
linna koolide avaaktused toimuvad järg-
nevalt:

Laupäeval, 1. septembril
kell 10•	  Valga Gümnaasiumis Vabaduse 
tn 13 koolimaja aulas
kell 10•	  Valga Vene Gümnaasiumis J. Ku-
perjanovi tn 99 kooli aulas
kell 12•	  Valga Põhikoolis Valga Keskstaa-
dionil (vihmase ilma korral spordihallis)
Esmaspäeval, 3. 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, Be-
verinas 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 Põhikool 
uue õppeaasta lävel
Tuntud luulerida „kõik, kõik on uus sep-
tembrikuus“ saab Valga Põhikooli puhul 
tõenäoliselt öelda alates ülejärgmist õppe-
aastat, kuid juba eelolev õppeaasta toob 
kaasa uuendusi, mis tulenevad Valga linna 
hariduskorralduslikest otsustest.

Senise 400 õpilase asemel alustab uuel 
õppeaastal Valga Põhikoolis õpinguid ligi 
900 õpilast. Et koolimaja ehitus on käimas, 
korraldame õppetöö erinevates hoonetes, 
see on väljakutseks kogu kooleperele. Sa-
mas, keeruliste olukordadega toimetulek 
teeb tugevaks ning kooli juhtkond koos-
töös linnavalitsusega panustavad sellesse, 
et õppetöö kulgeks võimalikult sujuvalt.

Kooliaastat alustame traditsiooniliselt 
1. septembril kell 12.00. Täiendava ja täp-
sema informatsiooni aktuse toimumise 
kohta avaldame kooli koduleheküljel ala-
tes 20. augustist. Olukorras, kus koolipere 
on kasvanud ja õppetöö toimub erineva-
tes hoonetes, on eriti oluline väärtustada 
infoliikumist. Sestap arendame edasi uut 
ja informatiivsemat kooli kodulehekülge 
ning täiendavalt hakkab ilmuma paber-
kandjal kooli ajaleht. Esimene Valga Põhi-
kooli häälekandja ilmub 1. septembril ja 
annab ülevaate koolielu korraldusest uuel 
õppeaastal.

Lastevanemate üldkoosolek toimub 
27. septembril kell 18.00 Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskuses. Koosoleku üks olulise-
maid päevakorrapunkte on uue hooleko-
gu valimine.

Kõik eeloleva õppeaasta tegemised 
on seotud ilusa ootusega — alustada 
2013./2014. õppeaastat uutes ja nüüdis-
aegsetes koolimajades ning koos uue-
nenud õppe- ja kasvatustöö sisuga. See 
eeldab kõigi õpilaste, õpetajate, lastevane-
mate ja kogukonna osalust ning koostööd. 
Kohtumiseni 1. septembril! Seniks — ilusat 
koolivaheaja jätku.

Tarmo Post 
Valga Põhikooli direktor

Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo 
Festivali alguseni jäävad loetud päevad, 
festival toimub 17. ja 18. augustil. See-
kord juba neljandat korda on Valga linn 
sõjameeste ja militaarse tehnika päralt.

Tore on tõdeda, et huvi meie festivali 
vastu on laias maailmas kasvanud. Sel-
lel aastal on oodata lisaks varasemalt 
osalenud maadele ning klubidele ka 
uusi. Talvel toimunud turismimessid 
Eestis ning mujal tõestasid, et festiva-
li reklaamimise juures ei tuntud enam 
huvi täpse kava vastu, vaid küsiti, kas 
festival ka sellel aastal toimub.

Korraldajatel on hea meel, et sõja-
ajaloo klubidel on suur huvi meie fes-
tivalil osaleda, kuid kahetsusega tuleb 
tunnistada, et sellel aastal me ei suuda 
vastu võtta kõiki soovi avaldanud klu-
bisid. Lahinguvälja piiratud mõõtmed 
ning rahanappus seavad oma piirangud. 
Meie lahinguväli ei võimaldaks väga 
suurt arvu sõjamehi näidislahingus ka-
sutada.

IV Rahvusvahelise Valga militaar- 
ajaloo festivali ettevalmistustega on 
korralduskomitee tegelenud terve aasta. 
Suur tänu meeskonnale! Oleme väga 
tänulikud ministeeriumidele, ametkon-
dadele, toetajatele (sponsoritele) ning 
Valga Linnavalitsusele, et festival on 
endiselt jätkusuutlik. Eriliselt hea meel 
on märkida Eesti Kaitseväe järjest kas-
vavat toetust ja abi festivali heaks kor-
daminekuks.

Käesoleval aastal toimub festivali 
avamine Valga linna staadionil. Rivis 
seisavad sõjaajaloo klubide esindajad. 
Festivali avab kahuripauk. Eesti Kait-
seväe orkestri tattoo ja kontsert kolonel 
Peeter Saani juhtimisel pakub kordu-
matu elamuse kõigile.

17. augusti õhtuse kultuuriprogram-
mi raames peaesinejaks on vanadele 
ning noortele tuttav ansambel VEN-
NASKOND. Valga Rockiklubi esitleb: 
BRAIN DRAIN the RAMONES tri-
buut.

18. augustil toimub rahvusvaheline 
vanavaralaat. Laada vastu on suur huvi 
juba pikemat aega. Laadal ei kaubelda 
ainult militaarse vanavaraga, kindlas-
ti leiate tooteid-esemeid, mida endale 
soetada. Laadal ei pea ainult ostma, 

vaid saab ka müüa. Igas kodus on asju, 
mis võiksid leida uue omaniku.

Laada ajal saab külastada muuseumi. 
Kultuuriprogrammi raames esinevad 
tantsutrupp EveMar koos Lüllemäe las-
te line-tantsu trupiga, tantsutrupp Valga 
Country Dancers, Valka kultuurikollek-
tiiv, rahvatantsurühm Sõsarad koos rah-
vamuusikakapelliga Supsti, rahvatant-
surühm Rukkilill ning rahvatantsurühm 
Pilleriin. Eesti Sõjamuuseum koostöös 
vabatahtlikega korraldab Eesti Kaitse-
väe vormiriietuse tutvustuse. Oma sil-
maga saab näha, milliseid vormiriideid 
on kaitseväelased kandnud läbi aegade.

Koostööpartnerite, klubide ning 
jõustruktuuride tutvustused toimuvad 
Rükkeli tn lähialal (haljasala Rükkeli tn 
ning Tartu mnt vahelisel alal). Põnevust 
ning tegevust jätkub seal kõigile.

Sellel aastal on võimalus näha lähe-
malt ka sõjameeste laagri elu. Laager 
on paigutatud maastikule, ei puudu ka 
tõkkepuud, tunnimehed ning laagri- 

melu. Sõjameeste toitlustamise tagab 
Naiskodukaitse Valga ringkond.

Esmakordselt toimub laskevõistlus 
sõjaajaloo klubide liikmetele. Laske-
võistluse toetajaks ning läbiviijaks on 
Jaanikese Jahinduse OÜ.

Pinnaltpäästmise korraldab Politsei- 
ja Piirivalveameti lennusalk Pika tn sil-
la lähialal. Helikopter õhus ning pääst-
jad tegutsemas — pealtvaatajad saavad 
ülevaate meie riigi päästevõimekusest.

Kahtlemata toob kõige enam pealt-
vaatajaid ajaloolistes vormides sõja-
meeste ja -tehnika marss läbi linna ning 
1944. aasta näidislahing. SA Valga Isa-
maalise Kasvatuse Püsiekspositsioonile 
kui festivali peakorraldajale on suureks 
abiks kõik need aastad olnud Eesti sõja-
ajaloo klubi Front Line.

Teiste riikide sõjaajaloo klubide 
poolt on kinnitust leidnud, et Valga on 
ainus koht terves Euroopas, kus on või-
malikuks saanud selline sõbralik ning 
üksmeelne marss läbi linna.

1944. aasta näidislahing on lavasta-
tud uue stsenaariumi järgi. Pealtvaata-
jatele antakse ülevaade sõjameeste te-
gevusest. Lahinguväljal on mehed ning 
tehnika, kaevikud, punkrid, tõkked ja 
imitatsioonivahendid aitavad luua ter-
vikliku pildi lahinguväljast. … suits, 
tuli ning plahvatused on näidislahingu 
lahutamatuks osaks. Sõjamehed lange-
vad mõlemal poolel. Kui ilm vähegi lu-
bab, siis ei puudu lahingust ka lennuk.

Näidislahingu ala piiratakse eelne-
valt ning sinna sisenemine on keela-
tud! Ohutus on kõige tähtsam. Palume 
kõigil täita korraldajate poolt antavaid 
juhiseid.

Pärast näidislahingut võivad pealt-
vaatajatel suunduda Jõekääru kontser-
dile või saada osa sõjameeste laagri 
tsoonis toimuvatest üritustest. Esinevad 
PÕLDSEPP JA POJAD ning ansam-
bel ODUVANTŠIKI. Laagris toimuvat 
saab jälgida ainult piirdelindi tagant, tu-
lenevalt laagrielu turvalisuse tagamise 
vajadusest.

Festivali korraldamine toob enda-
ga kaasa ajutisi piiranguid Valga linna 
liikluses, paigaldatakse ajutised liiklus-
märgid ning liiklust korraldavad abipo-
litseinikud. 17.08. on piirangud seotud 
kultuuriprogrammiga Pikk tn 16a ter-
ritooriumil. Liikluskorda muudetak-
se siin ajavahemikus kl 19.00–23.00. 
Suuremad piirangud liikluses toimuvad 
18.08: liikluskorraldust muudetakse Pi-
kal tänaval kl 05.00–15.00, sõjamees-
te marsi ajal kl 15.00–16.00 (Jaama 
pst–Vabaduse tn) ning näidislahingu 
korraldamise paigas Transpordi tn kl 
16.00–19.00.

Korraldav toimkond palub liikle-
jatelt mõistvat suhtumist ning liikluse 
reguleerijate korralduste täitmist.

Kaks aastat tagasi nimetas tollane 
kaitseminister Jaak Aaviksoo Valgat 
militaarajaloo festivali korraldamise 
kohana sõjaajaloo pealinnaks. Nüüd 
seisab meil ees võimalus tõestada veel 
kord, et see on nii ja jääb nii.

Meeldivaid elamusi soovides,

major Meelis Kivi 
Neljanda Rahvusvahelise Valga 

Militaarajaloo Festivali peakorraldaja

AclimA toodetel saab näha 
Valga linna logo
Valga linn on võtnud eesmärgiks tutvustada 
kingitavate meenetega oma linna ettevõtteid ja 
nende tooteid.

Esimese hea koostöö tulemusena on linna meeneteks 
Norra kvaliteetkaubamärgi tooteid valmistava AcLi-
MA Baltic AS-i toodang. Väliskülalistele ja linna tipp-
sündmustel meenetena kingitavad AcLiMA Baltic AS-i 
tooted kannavad lisaks tootjale ka Valga linna logo.

Õmblusettevõte AcLiMA Baltic AS alustas tegevust 
1999. a. Tänaseks on ettevõtte põhitegevuseks kujune-
nud peenvillastest trikotaažkangastest funktsionaalse 
spordipesu ning eriotstarbelise alus- ja pealisrõivaste 
tootmine. Ettevõte, mille juhiks on noor ja tegus Moni-
ka Morel, annab tööd viiekümnele töötajale.

AcLiMA Baltic AS-i on tunnustatud kui stabiilset, töö-
tajasõbralikku ja keskkonnateadlikku tootmisettevõtet.

Valga linnavalitsus palub ka teistel ühisturundusest 
huvitatud ettevõtetel võtta meiega ühendust.

Hele Heletäht 
Valga LV avalike suhete spetsialist

Linnaelu
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Nissani Klaperjaht 2012
„Klaperjaht“ ei vaja motospordihuviliste hulgas ilmselt enam pikka lahtiseleta-
mist, vaid see assotsieerub maasturiringkondades higiste ja poriste võistlejate-
ga, kes loetud tundide jooksul peavad „kivist vee välja pigistama“, et oma neli-
veduse sõbraga võimalikult palju ringe teha, tihtilugu läbimatuna näival porisel 
ringrajal.

Nimetatud võistluse juured on pärit 
lõunanaabritelt — Ape kandis 2000. 
aastal toimunud maasturite ringraja-
võistlustelt poodiumikohaga kodumaa-
le naastes tekkisid „Klaperjahi“ pea-
korraldajal Vaiko Püttseppal esimesed 
mõtted korraldada sarnane võistlus ka 
Eestis. Natuke rohkem kui aasta pärast 
saigi mõte küpseks ning idee teoks. 
Korraldatud võistluse formaat oli eri-
line, sest toimus maastikule märgista-
tud, umbes 4–5 km pikkusel ringrajal, 
vastandiks seni peetud raskesti jälgita-
vatele orienteerumisvõistlustele.

Täna on kõigile motospordihuvi-
listele hea uudis see, et „Klaperjahi“ 
traditsioon jätkub juba kaheteist-
kümnendat aastat ning toimub nüüd 
legendaarsetel Jaanikese krossiraja 
radadel. Rahvusvahelise mastaabi-
ga võistlus paneb omavahel rammu 
katsuma Eesti, Läti, Leedu, Soome ja 
Venemaa off-road sportlased. Eelinfo 
kohaselt on oodata umbes 25 välis-
võistlejate ekipaaži Euroopast, kaasa 
arvatud neli Venemaa meistrit.

Tänaseks päevaks juba omalaadse 
festivali formaati jõudnud „Klaper-
jaht” annab kõigile kohaletulnutele 
võimaluse viibida kolmel päeval üri-

tuse melu keskmes, telkida telklinna-
kus ja saada osa kõikidest atraktsioo-
nidest, mis on korraldajate poolt ette 
valmistatud.

Kui ilm soosib, siis publiku rõõ-
muks on lisaks tavalistele meelela-
hutusvõimalustele võimalik sooritada 
benji-hüppeid, kümmelda sauna-par-
gis ja lennata võistlustandri kohal tan-
dem-moto-paraplaaniga. Laupäevane 
võistluspäev jätkub „LED R“ ning 
„AveNue“ kontserdiga.

Elektriauto toob kõigil 
naeratuse näole
Jalakäijad pööravad pead, lapsed näitavad näpuga, möödasõitvad autojuhid 
tekitavad isegi liiklusohtlikke olukordi oma uudishimu tõttu. Sini-valgekirjulisi 
sõidukeid kirjaga „Teel tulevikku” liigub Valga linna vahel juba kuu aega.

Riikliku programmi raames anti kõi-
gile Eesti omavalitsustele sotsiaal-
hoolekandetöös kasutamiseks elektri-
autod Mitsubishi i-Miev. Auto liigub 
imevaikselt. Ühe laadimiskorra järel, 
maksumusega umbes 1,60 eurot, saab 
sõita vähemalt 120 kilomeetrit.

Poolteist aastat tagasi saabus Sot-
siaalministeeriumist e-kiri „Kiire — 
elektriautod sotsiaalhooldajatele” 
ning paluti omavalitsustel 2010. aas-
tat arvestades täiesti tundmatu apa-
raadi tellimused esitada ühe päeva 
jooksul. Ei me teadnud toona, kas see 
„ufo“ sõidab nagu kohvimasin, juhe 
taga, aga igaks juhuks küsis Valga 
linn endale viis sellist imeasja.

Ooteaja jooksul oli vaja vastata 
paljudele korduvatele küsimustele, 
millele ka ise ei teadnud õiget vastust 
anda. „Miks te 5 autot tellisite?” — 
„Ma jaotan nad üle Eesti laiali ja 
siis, kui ühel aku tühjaks saab, võtan 
järgmise.” Kuuldavasti on kiirlaadi-
mispunktide rajamine, kus saab oma 
sini-valge 20 minutiga 100 km valmi-
duseks laadida, jäänud hankeproblee-
mide taha toppama. Pole häda, seni 
tiirutame lähikonnas.

„Olge nüüd tasa, ma käivitan auto.” 
Kõik vaikivad ime ootel, kuid ainuke 
märk, et sõit võiks alata, on plinkiv 
roheline tuli autosalongis: Ready 
(Valmis). Kõik naeravad. Auto võimu 
on ju senini näidanud tema mootori 

hääl. Siit aga ei kostu midagi. Autos 
on isegi nn võimenduse nupp, kust 
saab autosõidule häält juurde panna, 
sest linnaliikluses ei märgata kuulda-
matult liikuvat autot.

„Miks sa sellise autoga sõidad?” — 
„Sinu pärast, sest sinu auto levitab 
heitgaasi ja tekitab müra.”

Elektriauto on väga lihtsasti käsit-
setav sõiduvahend: automaatne käi-

Meeli Tuubel
Valga LV sotsiaalabiameti juhataja

guvahetus, laadib end öö jooksul täis 
igast 10 A vooluga majapidamisest. 
Sõitma hakkavad sellega koduhool-
dustöötajad ja sotsiaalteenuste osu-
tajad, koduõed, haigla valvebrigaad. 
Kõike seda, just auto efektiivsust ja 
kasutustõhusust jälgivad jaapanlased 
elektroonselt edastatava sõidupäevi-
ku kaudu.

lapsed, tulge kunsti tegema!
Augustikuus saavad lapsed oma loovuse proovile panna lausa kahes kuns-
tialases ettevõtmises — kaksiklinn Valga ja Valka kutsub kõiki huvilisi osa-
lema loovuse õpitubades.

13.–17. august 2012 „Märgid kosmosest“• . Pedeli jõe ääres toimub maakivide kau-
nistamise töötuba, kus õpitakse kaunistama suuri maakive mosaiigitehnikas. Osale-
mine õpitoas ja toitlustamine kord päevas on tasuta. Kaasa lööma on oodatud 10 
õpilast vanuses 12–18 eluaastat nii Valgast kui ka Valkast.
27.–31. august 2012 „Kes on Nipernaadi?“•  Selles loovuse töötoas toimub joonis-
tamine ja maalimine ekskursioonidel Eesti ja Läti looduskaunites paikades. Osale-
mine ekskursioonidel ja toitlustamine kolm korda päevas on tasuta. Oodatud on 25 
õpilast vanuses 12–18 eluaastat nii Valgast kui ka Valkast.

Õpitubades osalemiseks palume registreerida e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee 
või tel 766 9900.

Kunstialaseid ettevõtmisi rahastatakse Euroopa Liidu Eesti–Läti programmi piiri-
ülese koostöö toetamiseks projektist „Art School Walk”.

Raamatukogutunnid algavad septembris
Valga linna raamatukogu annab teada, et septembrikuus toimuvad raama-
tukogutunnid, kuhu on oodatud kõik noored raamatusõbrad.

Esimeste klasside õpilastele tutvustame raamatukogu ja selgitame raamatukogu kasu-
tamist, samuti seda, mida huvitavat siin lisaks lugemisele veel teha saab.

Raamatukogus leiduva tarbekirjandusega (laste kokaraamatud, raamatud mängu-
dest jne) tutvuma ootame 3. ja 4. klasside lapsi. Üllatame mustkunstiraamatu trikkidega!

5. ja 6. klasside õpilastele näitame teatmeteoseid ja jagame nõuandeid nende kasu-
tamiseks. Praktiliseks ülesandeks on ristsõna lahendamine.

Koostöös Valga Muuseumiga toimuvad algklassiõpilastele muinasjututunnid muu-
seumis. Loeme muinasjuttu „Linalugu”, muuseumitöötajad näitavad lina kasvatamise ja 
töötlemisega seotud esemeid.

Registreerimine raamatukogutundidesse: Endla Schasmin, direktor 766 9980, 
525 7246 või e-posti aadressil endla@valgark.ee

Uus töötaja
Alates augustist töötab Valga Linnavalitsuses arengu-
ameti peaspetsialistina Valgamaa neiu Katre Kikkas.

Katre on lõpetanud Tsirguliina Keskkooli ning praegu õpib ta 
Tartu Ülikoolis sotsioloogiat ja riigiteadusi. Just huvi riigitea-
duste ja avaliku sektori vastu on see, mis julgustas Katret kan-
dideerima arenguameti peaspetsialistiks. „Olen alati teadnud, 
et minu koht on avalikus sektoris, sest leian, et nõnda on mul 
suurim võimalus ühiskonda panustada,“ sõnas noor ametnik.

Õpinguid Katre pooleli ei jäta ning usub, et jõuab ka töö kõrvalt kooli lõpetada. 
Vaadates Katre eelnevaid õpitulemusi on päris kindel, et noore neiu jaoks ei ole prob-
leem olla edukas mõlemas valdkonnas.

Pealtvaataja mitmepäevane pilet 
(käepael) maksab 15.- €, eelmüügist 
ostetuna maksab pilet 12.- € ja lapsed 
alla 1,2 m pääsevad üritusele tasuta.

Kel soovi, saab soetada VIP-pileti, 
mis võimaldab tasuta toitu ja jooke 
VIP-telgis, sissepääsu VIP-aladele 
ning üht-teist veel, põnevat!

Lisainfot saab ammutada interne-
tist: www.klaperjaht.ee, ja küsimusi 
esitada aadressil info@klaperjaht.ee

Depressiooni ja bipolaarse häire 
lühikoolitus 21. augustil
21. augustil toimub kell 17.30–21.30 depressiooni lühikoolitus Valgamaa 
Puuetega Inimeste Kojas, aadressil Kungla tn 15, Valga.

Koolitus on ka sissejuhatuseks pikemale programmile Lõuna-Eestis — depressiooni 
ja bipolaarse häire rühmatöö programm algab 14. septembril Tartus.

Koolitusel räägitakse:
•	 miks	tekivad	ja	püsivad	meeleoluhäired	(depressioon	ja	bipolaarne	häire),
•	 kuidas	on	isiksuse	areng	seotud	hilisemate	reageerimis-	ja	tajumisviiside	ning	val-

davate emotsioonidega,
•	 mida	ja	miks	saame	muuta	me	ise,
•	 praktiline	lühiinfo	ravimite,	raviviiside,	looduslike	abivahendite,	eneseabitehnika-

te ja muu huvipakkuva kohta.
Koolitus on mõeldud:

1) meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne häire) all kannatavatele isikutele ja/ või 
nende pereliikmetele või lähedastele

 või
2) meeleoluhäirega patsientidega kokku puutuvatele spetsialistidele — sotsiaaltöö-

tajad, perearstid jt.
Koolituse osalustasu on 3 eurot kord. Osalustasu soodushind — 2 EUR/ kord — 

kehtib ametlikult registreeritud töötutele ja õpilastele ning mittetöötavatele 
1,5–3-aastaste laste emadele.

Koolitusele tuleb registreerida vähemalt kolm päeva enne selle toimumist kontak-
til: tervemina@avitus.ee. Kohtade arv on piiratud, registreeritakse kuni 25 inimest.

Rohkem infot projekti kohta: www.avitus.ee, programm „Terve mina — terve 
pere“.

Projekti rahastab Eesti–Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühen-
duste Fond ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapital.

Triin Ülesoo
Tel 515 5502

tervemina@avitus.ee 

Teade
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Haridus

Kutse hariduskonverentsile
Valga linn kutsub uue kooliaasta eel Valga linna ja Valga maakonna peda-
googe hariduskonverentsile.

Uue kooliaasta eel, 29. augustil korraldab 
Valga Linnavalitsus koostöös Valga Maava-
litsuse ja Valgamaa Omavalitsuste Liiduga 
hariduskonverentsi „Õpetaja kui haridus-
liider muutuval Eesti haridusmaastikul”. 
Konverents toimub algusega kell 10 Val-
ga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis 
(Kesk tn 1, Valga).

Konverentsi eesmärgiks on anda pedagoogidele ja haridusjuhtidele ülevaade Eesti 
ümberkorraldatavast hariduselust, muutustest ja nendega toimetulekust ning arutleda 
õpetaja kui haridusliidri rolli üle.

Hariduskonverentsile ootame osalema Valga linna ja Valga maakonna omava-
litsus- ja haridusjuhte, pedagooge nii koolidest kui ka lasteaedadest ning kõiki hu-
vilisi.

Hariduskonverents on osalejatele tasuta. Konverentsi finantseerib Valga Linnavalitsus 
ning koostöölepingu alusel toetavad Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Konverentsi kava
10.00–10.30 Tervituskohv, registreerumine•	
10.30–10.35 Konverentsi avamine. Tervitus maavanemalt — Margus Lepik•	
10.35–10.55 •	 Avakõne — linnapea Kalev Härk
10.55–11.35 •	 Üldharidusmaastik hetkel, homme, ülehomme — irene Käosaar, Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi (HTM) üldharidusosakonna juhataja
11. 35–12.15 •	 Õpetaja ja õpilane — professor Marju Lauristin
12.15–12. 45 •	 Õpetaja ametikoha ümberkujundamisest — Piret Sapp, HTM-i nõunik
12.45–13.10 •	 Väärtuskasvatus, miks, kellele, kuidas? — Professor Mart Raukas
13.10–13.30 •	 Valgamaa koolidesse tööle asuvate uute pedagoogide tutvustamine 
Valgamaa aasta õpetaja 2012 — Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis 
Gross, Valga maavanem Margus Lepik ja Valga linnapea Kalev Härk
13.30–14.15 Lõuna•	
14.15–15.00 •	 Kas koolivõrku tuleb muuta? — Mailiis Reps, Riigikogu liige
15.00–15.20 •	 Gümnaasiumi eelised täistsükli kooli ees — Helmer Jõgi, Tartu Poska 
Gümnaasiumi direktor
15.20–15.35 •	 Valga Gümnaasium alates 1. septembrist 2012 — Raimond Luts, Valga 
Gümnaasiumi direktor
15.35–15.55 •	 Uuenenud Valga Põhikool — Valga Põhikooli direktor Tarmo Post
15.55–16.55 •	 Eluterve kooli juht = eluterve organisatsioon = eluterve õpetaja = 
eluterve ühiskond — Ülli Kukumägi, Veikko Täär
17.00–17.15 Konverentsi kokkuvõtted•	
17.15–18.00 Kellaviietee•	
NB! Kavas võib esineda muudatusi.
Registreerimine konverentsile toimub kuni 22. augustini või kohtade täitumiseni 

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

või anneli.rants@valgalv.ee

Liivimaa Mihklilaat ootab kauplema 
ja pakub vaheldusrikast kultuuriprogrammi

Alustasime Mihklituruna, tänaseks 
on sündmusest välja kasvanud arves-
tatav suurüritus — Liivimaa Mihkli-
laadal on rida omanäolisi esinejaid, 
palju vahvaid kaupu ja mitmesugu-
seid tegevusi. Kindlasti tasub üritusel 
kaasa lüüa ja varakult mõelda, mida 
võiks laadalt kas või talvevarudeks 
soetada.

Päeva peaesineja on ürgne ja ener-
giline folkrokkansambel Zetod otse 
Setumaalt. Ansambel on ääretult po-
pulaarne ja hullutab rahvast Eestist 
Ameerikani. Laadaprogrammi hoiab 
koos muhedate anekdootide, paroo-
diate ja jutukestega elust enesest Ka-
nal2-st tuntud Küla Karla. Peale selle 
saab nautida ehedat rahvatantsu ja 
laulu meie oma maakonna kultuuri-
kollektiivide esituses.

Juba algusaastatest saati on MTÜ 
segakoori Rõõm ettevõtmisel toi-
munud koduveinide degusteerimise 
konkurss, eelmisel aastal lisandus 
koduleiva ja -saia küpsetamise kon-
kurss. Neid mõõduvõtmisi tahame 
jätkata ka sellel aastal, kuivõrd meie 
ümber on nii palju hakkajaid inime-
si, kes oma igapäevategemiste kõrval 
jõuavad ja oskavad valmistada ko-
duveine ja küpsetada leiba. Eelmisel 
aastal osutus ülipopulaarseks näitus 
„Kae ubinat” ja õunakoogikonkursil 
sai maitsta tõelisi õunakoogi-hõrgu-
tusi. Loodame, et sellel aastal üllatab 
Valga Muuseum taas mitme uue ette-
võtmistega. Ei puudu ka järjest enam 
populaarsust võitev rohevahetuse 
nurgake. Säde pargi tiigil selgitame 

Suur suvi on küll veel kõigi meie südameis, kuid mõelda tuleb juba ka sügiseste 
ettevõtmiste peale. Valga linna sügiseses kultuurikalendris on oma kindla koha 
leidnud Liivimaa Mihklilaat — tänavune on juba viies! — ja pidu Valga kesklinnas. 

välja Liivimaa kangema kalamehe. 
Eelmisel aastal püüti välja 50 kg kala, 
mis pärast Pedeli jõkke lasti või siis 
kalamees oma kassile viis.

Nagu igal suurel peol tavaks, on 
ka siin laste peale mõeldud — mit-
mesugused tegevused, atraktsioonid, 
ponid, joonistusvõistlused, näomaa-
lingud jne. Loodame koostööd leida 
sellise taluga, kes tooks laadale eri-
nevaid koduloomi, mida linnalapsed 
igapäevaselt ei näe.

Laadale ootame müüma aiasaadus-
te, taimede ja loomade kasvatajaid, 
käsitöömeistreid, meemüüjaid, pui-
dust mööbli valmistajaid, erinevate 
toiduainete müüjaid, ehete valmista-
jaid jne. Ainsatena EI ole oodatud nn 
Poola tööstuskauba müüjad!

Müügiplatsid on tasuta, aga kaup-
lejatelt ootame kaubavalikust an-

netust — sellest kogunenud rahaga 
toetame Valga Jaani kiriku renovee-
rimistöid, täpsemalt elektrisüsteemi 
uuendamist.

Koduleiva ja -saia küpsetamise 
ning koduveinide konkursil osale-
miseks palume registreeruda telefo-
nil 5646 7946. Muuseumi erinevatel 
konkurssidel osalemiseks palume re-
gistreeruda telefonil 766 8861.

Laada müügikohtade registreeri-
mine toimub kuni 5. oktoobrini tele-
fonil 766 9970, e-post: info@valga-
kultuurikeskus.ee

Kohtumiseni Liivimaa Mihkli-
laadal ja peol Valga kesklinnas lau-
päeval, 6. oktoobril!

Korraldusmeeskonna nimel,
Merce Mäe 

Haridus- ja Kultuuriameti 
kultuurinõunik

Ootame lapsi kunstikooli!
Valga Linnavalitsus kutsub õpilasi Valga–Valka ühise koostööprojekti „Art 
School Walk” raames õppima Valka Kunstikooli (Lätis) 1. septembrist 2012 
avatavasse eestikeelsesse õpperühma. Õppima oodatakse lapsi vanuses 
9–13 aastat.

Õppetöö kunstikoolis toimub 2–3 kor-
da nädalas õhtupoolsel ajal, umbes kell 
15.30–18.40. Kunstikoolis õpetatakse 
joonistamist, maalimist, kompositsiooni, 
kunstiajalugu, tööd erinevate materja-
lidega (puu, savi jne). Valka Kunstikool 
asub aadressil Beverīnas 5, Valka, Läti. 
Õpingud kestavad 1. septembrist 2012 
kuni 31. maini 2013, millele järgneb viiepäevane suvepraktika — maalimine vabas 
õhus.

Dokumentide vastuvõtt toimub 8. augustist kuni 28. augustini iga päev kell 
9–17, lisainfo kooli direktori Maruta Stabulniece telefonil +371 6472 4078.

Kooli astumiseks esitada vabas vormis avaldus, õpilase sünnitunnistuse või passi 
koopia ja arstitõend, kui lapsel on terviseprobleemid, millest õpetaja peaks teadma.

Õppetasu on 5 LVL kuus.

Valgas on kooliharidust antud viies keeles
Eesti esimesel iseseisvusajal kehtis kohustusliku emakeelse alghariduse põhimõte, 
mille riik pidi tagama niihästi eestlastele kui ka vähemusrahvuste esindajatele. Valga 
oli tollal üks vähestest Eesti väikelinnadest, kus elas märkimisväärsel hulgal mitte-
eestlasi (umbes viiendik rahvastikust). 1920. aastatel anti siin algharidust tervelt viies 
keeles.

Pärast piiritõmbamist jäi Valga Eesti-poolele elama üle tuhande lätlase. Lätikeelne Val-
ga iV algkool töötas siin kogu esimese iseseisvusaja, kuigi õpilaste arv tasapisi vähenes. 
Ühelt poolt tulenes see jätkuvast väljarändest Lätisse, teiselt poolt aga eelistasid siinsed 
lätlased üha enam saata oma lapsi kooli Valkasse, üle piiri.

Lühemat aega tegutsesid Valgas saksa (kuni 1932), vene (kuni 1938) ja juudi 
(1926–39) algkoolid. Nende sulgemine oli tingitud õpilaste arvu vähenemisest, sest 
mitte-eestlaste osakaal Valgas langes järjekindlalt.

Mis puudutab aga eestikeelseid algkoole, siis neid tegutses enne suurt sõda kolm: 
i algkool Vabaduse tänaval nn Marta Pärna koolimajas, ii algkool praeguse hotelli 
„Metsis“ asupaigas ning iii algkool Lembitu tänava koolimajas.

Rain Soosaar

Ansambel Zetod.

Valga Gümnaasium uuel õppeaastal
Rudo Lilleleht
Valga Gümnaasiumi õppealajuhataja

Selle kirjatüki kirjutamise ajal on 
Vabaduse tänava koolimaja veel tel-
lingutes ja osaliselt katuseta, aga lehe 
ilmumise ajal peaksid sisetööd olema 
enam-vähem tehtud ning need, kes 
kevadel ei jõudnud oma avaldust Val-
ga Gümnaasiumi tuua, saavad veel 
võimaluse.

Nii nagu kevadised sisseastumis-
katsed näitasid, on Valga Gümnaasiu-
mi populaarsus tõusuteel. Möödunud- 
aastase napilt 50 värske gümnasisti 
asemel on juba praegu avalduse uut 
moodi koolis õppima hakkamiseks 
esitanud 63 põhikooli lõpetanut. Mul-
lu avatud majandussuuna populaarsus 
on jätkuvalt suurim. Rõõmu teeb ka 
see, et üha rohkem julgetakse vali-
da õppimiseks reaalsuunda. Mullu 
õpetasime neid kaht suunda paljudes 
ainetes ühe klassina, nüüd on komp-
lekteeritud kaks tõsist klassitäit. Kui 
aastaid on humanitaarsuund meelita-
nud õppima kõige rohkem noori, siis 
sel aastal on olukord vastupidine — 
keeltest-kirjandusest-ajaloost huvita-
tud noori mahub meile veelgi.

Esimesel septembril kell 10.00 
alustab Valga Gümnaasium võrreldes 
harjumuspärasega üsna väikese kooli-
na. Lahutus on toimunud ja põhikoo-
liastme õpilased Valga Põhikoolile üle 
antud. Samuti on toimunud muudatu-
sed õpetajate osas. Kuivõrd väikeses 
koolis ei jagu enam koormust kõigile, 

tuli teha valikuid. Suurema tundide ar-
vuga õppeainetes — keeltes, ajaloos, 
matemaatikas — saavad õpetajad 
töötada ühes majas, mis peaks laskma 
neil õpetajatel olla õpilastele rohkem 
olemas. Meil on lubanud jätkata Var-
je Schmidt, Hille-Made Varul, Eva 
Tšepurko, Helen Teinfeldt, Aita Türk, 
Merike Soovares, Jaan Uudelt, Ar-
nold Eisler. Teiste ainete puhul tuleb 
õpetajail jagada end kahe koolimaja 
vahel nagu eelmistel aastatel.

Lisaks riigi poolt ette nähtud põ-
hiainetele on gümnaasium omalt poolt 
lisanud õppekavasse iga haru süven-
damiseks valikaineid, mida õpetavad 
oma ala spetsialistid. Samuti saavad 
gümnasistid jätkuvalt valida enda-
le vabaaineid kas valitud suuna veel 

põhjalikumaks tundmaõppimiseks või 
oma muude tugevate külgede arenda-
miseks. Loomulikult jätkame õpilaste 
silmaringi laiendamist, tuues nende 
ette kooli edukaid vilistlasi, koostöös 
Tartu Ülikooliga erinevate ainete (sel 
aastal eriti keemia) huvipäevi, jätka-
me UNESCO ühendkoolina maailma 
erinevate paikade ja probleemide tut-
vustamist ning süvendame koostööd 
oma sõpradega üle Euroopa.

Kevadised põhikooli lõpueksamid 
ja gümnaasiumi sisseastumiseks toi-
munud katsed näitasid, et käesoleval 
aastal gümnaasiumi astuvad õpilased 
on selleks valmis nii teadmiste kui 
ka motivatsiooni poolest. Nii ootame 
kolme aasta pärast taas väga edukat 
lendu!

20. juunil 2012 lõpetas Valga Gümnaasiumi 9. klassi viimane lend.
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Reede, 17. august
• kell 18.00–19.15 Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali avamine Valga keskstaadionil (E. Enno tn 15) 

kell 18.00–18.20 Tervituskõned, avapauk kahurist, kava tutvustus 
kell 18.20–18.32 Eesti Kaitseväe Orkestri tattoo 
kell 18.35–19.15 Eesti Kaitseväe Orkestri kontsert

• kell 20.00–23.00 Ansambel VENNASKOND kontsert ja kultuuriprogramm (Pikk tn 16a territooriumil). Valga Rocki-
klubi esitleb: BRAiN DRAiN The RAMONES tribuut. Pääse kultuuriprogrammile: täiskasvanutele 3 € ning lastele/ õpilaste-
le/ üliõpilastele 2 €

Laupäev, 18. august
• kell 08.00–15.00 Rahvusvaheline vanavaralaat (Pikk tn 16a territooriumil). Sepa õpituba (pronksi valamine). Atrakt-

sioonid lastele (tasuline) 
kell 11.00–11.45 Kaitseväe vormide tutvustus 
kell 12.00–15.00 Kultuuriprogramm: esinevad kohalikud kultuurikollektiivid Valgast ja Valkast 
Pääse vanavaralaadale: täiskasvanutele 1 € ning lastele/ õpilastele/ üliõpilastele 0.50 €

• kell 13.00–20.00 Koostööpartnerite, klubide ning jõustruktuuride tutvustused (Rükkeli tn). Sõjameeste laagris 
tutvustatakse jõustruktuuride tegevusi ning sõjatehnikat

• kell 15.00–16.00 Sõjameeste marss Valga linnas marsruudil Jaama pst – Vabaduse tn. Kolonnis liiguvad sõjame-
hed ajaloolistes vormides ning sõjatehnika läbi aegade

• kell 16.30–17.00 Pinnaltpäästmine Pedeli jõel (Pika tn silla juures). inimese päästmine veekogult Politsei- ja Piirivalve-
ameti lennusalga poolt

• kell 17.00–17.25 Valga Koerteklubi demonstratsioonesinemine (Transpordi tn)
• kell 17.30–17.55 Piirilinna Bigbandi kontsert (Transpordi tn)
• kell 18.00–19.00 Näidislahing „Eesti 1944“. Loomutruud näidislahingu episoodid 1944. aasta lahingutest. Näidislahin-

gus osalevad sõjaajaloo klubide liikmed ja militaarne tehnika
• kell 20.00 Jõekääru kontsert Pedeli jõe poolsaarel. Kõlavad palad eesti popklassika varasalvest ja erinevatest muu-

sikalidest ning Alo Mattiiseni isamaalised laulud. Esinevad Tanja Mihhailova, Gerli Padar, Mikk Saar, Propeller ja Peeter 
Volkonski ning paljud teised. Piletid müügil Piletilevis ja Statoilis hinnaga 9, 12, 15 €, kohapeal 12, 15, 18 €

Temaatiline näitus
13.08–18.08.2012 „20 aastat taastatud Kaitseväge“ SA ViKP territooriumil (Pikk tn 16a) E–R 08.00–16.00, L 08.00–15.00
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Klubis Exotica
Laupäeval, 18.08 ööklubi Exotica

Militaarajaloo Festivali ametlik afterparty ja Exotica open party.
Algus kell 23.00

Laupäeval 25.08 ööklubi Exotica
Klaperjaht 2012, EAL 4x4 Off-road Karikasarja iV etapi ametlik afterparty.

Algus kell 23.00

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
1. septembril algusega kell 14

Koolijütsi päev
13. septembril algusega kell 17

Avatud uste päev


