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429-aastane linn

Valga
Linna Leht

Linnaelu

Ootame ettepanekuid!
Valga Linnavalitsus ootab kandi-
daate tunnustamaks Valga isikuid, 
organisatsioone ja ettevõtteid, 
kelle tegevus on jätnud jälje 2013. 
aastasse ning mõjutanud oluliselt 
Valga linna arengut.

Kultuuri valdkonnas antakse auhind 
isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, sünd-
musele, trükisele, kes või mis on aasta 
jooksul oluliselt rikastanud Valga linna 
kultuurielu.

Hariduse valdkonnas tunnustatakse 
isikut, asutust, sündmust, trükist, kes või 
mis on aasta jooksul innovaatiliste mõ-
tete ja tegudega rikastanud Valga linna 
hariduselu.

Spordivaldkonnas antakse auhind 
spordis silmapaistvale isikule, meeskon-
nale või klubile, kes on saavutanud mär-
kimisväärseid tulemusi maakondlikel või 
vabariiklikel võistlustel ja on sellega oluli-
selt rikastanud kohalikku spordielu.

Noorsootöö aastapreemia antak-
se isikule või organisatsioonile, kes on 
aasta jooksul Valga linnas silmapaistvalt 
tegutsenud noorsootöö valdkonnas või 
saavutanud märkimisväärseid tulemusi 
Valga linna kujundamisel laste- ja noorte-
sõbralikumaks.

Parima ettevõtte või ettevõtja au-
hind antakse isikule või organisatsioo-
nile, kes on aasta jooksul oma tegevust 
laiendanud või on olnud oma tegevuse-
ga eeskujuks teistele ettevõtjatele, mõ-
jutanud Valga elukeskkonda ja inimeste 
heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, 
sissetulekuid ja linna tuntust, muutnud 
linna atraktiivsemaks selle elanikele, kü-
lastajatele, spetsialistidele ja investoritele 
ning on aidanud kaasa linna positiivsele 
ja tasakaalustatud arengule.

Aasta üllataja on inimene või organi-
satsioon, kes on oma tegevusega pälvi-
nud suure tähelepanu Valga linna elanike 
seas või kogukonnas ning kes on tegutse-
nud heast tahtest või missioonitundest.

Aasta heateo tunnustuse saab isik, 
kollektiiv, asutus, mittetulundusühing 
või ka sõprade ring, kes on teinud Valga 
linnas tähelepanuväärse heateo, anne-
tuse, vabatahtliku tegevuse, olnud selle 
algataja või kauaaegne eestvedaja või 
elluviija.

Aasta tervishoiu- või hoolekande-
töötaja tunnustuse saab tervishoiu- või 
hoolekandesüsteemis töötav inimene, 
arst, medõde, hooldaja, hooldustöötaja, 
muu nende valdkondade spetsialist, kes 
on pälvinud oma patsientide või klienti-
de erilise tänu oma kliendikeskse ja pat-
siendisõbraliku suhtumise poolest või on 
olnud staažikas töötaja või juurutanud 
uusi lähenemisi tervishoius, sotsiaalhoo-
lekandes või terviseedenduses.

Taotlused tunnustamiseks palume 
esitada Valga Linnavalitsusele (valgalv@
valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga) 
hiljemalt 15. jaanuariks 2014.

Lisainfo avalike suhete spetsialisti te-
lefonil 766 9902; 5347 2255.

Kõik algab meist endist! Valga saab 
uueks ja paremaksSelleks korraks on valijad oma otsuse teinud ja neljaks 

aastaks on volinikud valitud. Uued juhid on paigas ja si-
hid neljaks aastaks seatud.

Mis on uuel koalitsioonil kavas Val-
ga heaks teha? Esiteks, meie piirkonna 
kõige suurem mure on töökohad. Uute 
töökohtade loomise soodustamiseks on 
linnal plaanis käivitada ettevõtlusinku-
baator ja luua täiendavad meetmed alus-
tavate ettevõtete toeks. Tuleb otsida ak-
tiivselt investoreid, sest iseenesest need 
siia ei tule, ja juba olemas olevate ettevõ-
tetega tuleb teha aktiivselt koostööd. Ta-
hame seista selle eest, et Valgal oleksid 
kiired ühendused suuremate keskustega. 
Esimene pääsuke saabub juba järgmisel 
aastal — Elron käivitab rongiühenduse 
Tallinnaga, sõit Valga ja Tallinna vahel 
hakkab vältama kolm tundi. Kui saame 
ka Riia suuna korda, on meie olukord 
juba tunduvalt parem.

Teiseks valupunktiks Valgas on ha-
riduse kvaliteet. Peame oma koolisüs-
teemi suutma üles ehitada selliseks, et 
enamik õpilasi sooviks haridust oman-
dada kodulinnas. Kriitilise pilguga tuleb 
üle vaadata senised tegevused ja üles 
ehitada kvaliteetne haridusvõrk. Häid 

õpetajaid peame väärtustama, makstes 
neile korralikku palka. Edukatele güm-
naasiumiõpilastele hakkame maksma 
stipendiumi.

Kolmas oluline tegevussuund peaks 
keskenduma Valga mainele. Kõik al-
gab meist endist — alustades mõtlemi-
sest! — ja senisest rohkem peame usku-
ma endasse.

Meil on siin palju head ja seda head 
peame teadvustama ka teistele. Taha-
me, et saaksime uhkusega ütelda: ma 
elan sellises toredas paigas nagu Valga! 
Mulle meeldivad need inimesed, kes on 
siin minu ümber. Ma elan kaasa ka neile 
inimestele, kes on läinud siit edasi, sest 
mida rohkem meie oma edukaid inimesi 
on mujal, seda rohkem on meil põhjust 
rõõmu tunda, et Valga on üks väga tore 
ja edukas kasvulava. Siin suudetakse 
kasvatada tublisid Eesti inimesi, kes 
suudavad läbi lüüa nii siin- kui ka seal-
pool piiri.

Soovin kõigile valgalastele kainet 
meelt ja kannatlikkust! Tööd on alusta-
nud uus volikogu ja ma olen kindel, et 
uued volinikud oskavad Valga heaks tar-
ku otsuseid langetada.

Valga on rohkem kui seitsmesaja-aastase ajalooga 
Liivimaa linn Eesti ja Läti piiril. Eesti regionaalpolii-
tika põhineb julmal olelusvõitlusel ja on äärmiselt 
politiseeritud. Et Valgal läheks hästi, peab meil ole-
ma palju mõistust ja rohkelt sõpru igas ilmakaares.

Meie edu võtmeks on hoida ja tuua 
Valga linna häid inimesi. Tõstame 
linna palgal olevate haridus-, kul-
tuuri- ja sotsiaaltöötajate töötasu ja 
tagame neile korraliku töökeskkon-
na. Leiame lahendused, et ravivõi-
malused Valga haiglas ei väheneks 
ning haigla oleks atraktiivne ka 
ülepiiriliselt. Ettevõtlikkuse erguta-
miseks pakume tuge äriideede ellu-
viimisel.

Linna süda on meie visiitkaar-
diks, seetõttu tuleb Jaani kiriku ja 
Valka Lugaži kiriku vaheline ala 
panna tuiksoonena elama. Põhitäna-
vate äärsete räämas kinnistute puhul 
lähtume põhimõttest: kui ei oska — 
õpetame, kui ei suuda — aitame, 
kui ei taha — sunnime!

Remondime Valga Valge maja 
ning teeme selle noori kutsuvaks 
gümnaasiumiks, pakume õpilasko-
du siia kaugemalt õppima tulijatele. 
Mõeldes nii noortele kui ka teistele 
aktiivsetele linlastele, paneme tööle 
nüüdisaegse kino ning toetame se-
nisest veelgi enam kultuuri- ja spor-
ditegevust.

Soovin, et valgalased usuksid 
oma linna, osaleksid aruteludes 
ja teaksid, kuidas linna juhitakse. 
Selleks räägime ausalt linna plaa-
nidest ja probleemidest ning otsime 
üheskoos lahendusi. Ükski linn ei 
saa kunagi valmis, kuid Valgal on 
paremad ajad veel ees! Tänan oma 
valijaid usalduse eest ja annan lin-
napeana endast parima — et Valga 
linn saaks uueks ja paremaks.

Ivar Unt
Valga Linnavolikogu esimees

Kalev Härk
Valga linnapea

Valga linna uus volikogu ja linnavalitsus 
soovivad teile, head valgalased, reibast talve ootust, 

kaunist advendiaega ja teokat aasta lõppu!
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Õpilaste käsutuses on Apple iMac arvutiklass
Valga Gümnaasium sai sel sügisel linnavalitsuse abiga uued arvutiklassi 
seadmed — Apple iMac QC i5, kakskümmend viis arvutit.

Uute tehnoloogiate ja vahendite kasutuselevõtmine haridusasutuses aitab õpilasel õpi-
tut visuaalselt paremini mõista ja meelde jätta, lisaks veel uued õppeained veebidisaini 
ja Androidi rakenduste baasil. Ka õpetajal on huvitav katsetada ja kasutada uusi tehno-
loogiaid ning tarkvara.

Kool on kuulutanud selle õppaasta 3D teema-aastaks. Seoses sellega on tehtud kok-
kulepped erinevate IT-asutustega, kes aasta jooksul kooli külastavad. Õppeaasta on juu-
beliaasta, seega ootame kooli IT vallas töötavaid vilistlasi!

Ka 3D-d võib mõista mitmeti. Kooli jõulupidu toimub nimetuse all „3D jõulud“. Iga 
klass lahendab selle teema omamoodi. Üks klass disainib praegu 3D lumehelbeid ja det-
sembris prindivad õpilased need ruumilised kujundid välja.

Peale tavatundide on juba toimunud mõned õpilastele huvi pakkuvad tehnoloogia-
alased õppepäevad, näiteks oktoobri algul Sketchup 3D modelleerimine ja septembri 
lõpupäevil IT projektipäev „Geeks on Wheels”.

Erinevate projektide abil on koolile muretsetud arvutiprogrammjuhtimisega CNC 
pink, 3D printer, robootika ja mehhatroonika seadmeid ning Vernieri laboriseadmeid 
keemias, füüsikas, bioloogias. Need tehnilised vahendid vajavad arvuteid ja tarkvara. 
Uus arvutiklass tõi kooli uue taseme ja uued võimalused.

Elluviimisel on uus projekt Norra ja Islandi õpetajatega. Eesmärgiks on teha koostööd 
teiste maade koolidega, arendamaks uute tehnoloogiate kasutamist õppetöös, töötada 
välja metoodilist materjali ja lõimida seda erinevate õppeainetega.

Uued arvutiklassi seadmed saavad edaspidi kasutust laiemaltki, kavas on teha õp-
pepäevi esmalt Valga Põhikooli 9. klasside õpilastele ning edaspidi ka teistele linna ja 
maakonna õpilastele. Õppepäevi viivad läbi meie gümnaasiumi õpilased.

Pille Olesk, Valga Gümnaasiumi arendusjuht

Suurte heategu väikestele
Meie lapsed vajavad kasvamiseks armastust ja südamesoojust ning sama-
väärselt oluline on keskkond, milles nad viibivad.
Lapsevanem Inta Perejev oli märganud, et 
mitte kõik 1. klasside õpilased ei saanud 
õppeaastat alustada remonditud klassi-
ruumis. Siit tekkis tal mõte olukorda paran-
dada ja laste heaks midagi ära teha. Idee 
leidis toetajaid.

Remondiks vajalike värvide ja tööva-
henditega toetasid Akzo Nobel Baltics 
AS, Tikkurila AS, Hardex Baktic SIA, Knauf 
Tallinn OÜ, Henkel Balti OÜ ja kauplused 
K-rauta ja Bauhof.

Suur-suur tänu kõigile! Koolivaheajal käis Vabaduse tänava koolimajas vilgas pah-
teldamine, lihvimine ja värvimine. Remondi tegid lapsevanemad ja klassijuhatajad ise. 
Klassid said kauniks ja valgusküllaseks. Aitäh, 1.c klassi lapsevanemad Valeri Vinnik, Mati 
Reidla, Inta ja Sergei Perejev (väikesel pildil), Maarja ja Meelis Pundonen ja Margit Tiislär, 
1.d klassist Elar Behrsin, Liis Paut, Virgo Trompe, Rena Arikainen, Maria Bušina, Veronika 
Smorodina.

Tiina Fedotova

Haridus Õpilased räägivad …
Sellest õppeaastast alustasid Valga linna kõik kümnendad klassid õppetööd ühe 
katuse all — Valga Gümnaasiumis.
Anneli Rants 
Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja
Hele Heletäht 
Valga LV avalike suhete spetsialist

Kümnendatesse klassidesse on nüüd 
kokku saanud kõigi Valga linna ja 
ümberkaudsete koolide õpilased, kes 
kevadel lõpetasid põhikooliastme ning 
soovisid jätkata õpinguid nn puhtas 
gümnaasiumis. Kooliaasta esimene 
veerand on möödunud, peagi on kätte 
jõudmas jõulud ja Valga Linna Leht 
käis uurimas, kuidas kümnendate klas-
side õpilastel on siiani läinud.

Uus olukord — millised tunded 
valdasid suvel ja millised nüüd? 
Kuidas on suhted klassikaaslaste 
ja õpetajatega?

Viktooria Filippova: Uude kooli 
minek on alati veidi kõhedust tekitav, 
aga seda enam oli toredaks üllatuseks 
nii kaasõpilaste kui ka õpetajate poolt 
väga soe vastuvõtt. Tegelikult ei olnud 
kooli vahetamise mõte mulle ja sõbran-
nale (Karolina Kirku) uus, arutasime 
juba seitsmendas klassis Valga Güm-
naasiumisse mineku võimalusi, sest 
eesti keeles õppimine meile raskusi ei 
valmista. Oleme ju õppinud Valga Vene 
Gümnaasiumi keelekümblusklassis, 
kuid raskusi võib tekkida neis ainetes, 
mida varem õppisime vene keeles, näi-
teks keemia oma terminitega.

Nadežda Parmenenkova: Olen lõ-
petanud vene gümnaasiumis põhikooli 
vene õppekeelega klassis ja seetõttu on 
mul raske. Meie klassikaaslased oska-
vad hästi eesti ja vene keelt — neilt ja 
õpetajatelt saab abi.

Ott Saar: Minu arvates on Valgas 
tore, saab suhelda erinevates keeltes, 
tahan õppida vene keelt, praegu on hea 
võimalus praktiseerida seda oma klas-
sikaaslastega.

Kristina Ivanova: Mulle meeldis 
vene gümnaasium ja vene keel. Ma 
olen sündinud Venemaal ja mul oli vei-
di kahju, et ei saanud õpinguid jätkata 
emakeeles. Kartsime uusi klassikaasla-
si, ei teadnud, kuidas nad meid vastu võ-
tavad, aga tegelikult on kõik hästi. Mul 
on väga raske, keeleoskus ei ole veel 
sellel tasemel, et julgeksin ja oskaksin 
alati oma mõtteid arusaadavalt edasi 
anda, võib-olla kahtlen endas rohkem 
kui peaks. Õnneks on head õpetajad, 
kes on nõus aitama ja selgitama, kuid 
pean hakkama saama ja kindlasti saan-
gi, vajan vaid aega. Mul on hea meel, et 
Valga Gümnaasiumis on võimalik õppi-
da 40% õppeainetest vene keeles. Meid 
on neli, kes õpib 40%:60% õppekava 
järgi. Olen aru saanud, et keelekümb-
lusklassist tulnutel on palju lihtsam ja 
seetõttu nad saavadki kõiki aineid eesti 
keeles.

Johanna Ardel: Meil on väga ühtne 
klass ja vastastikuse abistamisega on 
vene õppekeelega õpilastel läinud eesti 
keele oskus paremaks. Tegelikult saab 
eestikeelse aineõppe abil hea keeleos-
kuse. Teisi aidates saab ka oma teadmi-
si kinnistada.

Karolina Kirku: Kui võrrelda kee-
lekümbluse ja vene õppekeelega klassist 
tulnuid, siis on vaieldamatult lihtsam 
neil, kes õppisid keelekümblusklassis. 
Tähtis on ka suhtumine, raske on „alla 
neelata“ seda, kui sa ei ole enam ainult 
viieline õpilane.

Viktoria Štšerbinina: Ka mina 
kartsin kõige rohkem seltskonda sulan-
dumise pärast, aga mul läheb praegu 
väga hästi ja ma olen väga rahul. Siin 

saan ma ka hea keeleoskuse — tahan 
õppida arstiks ja selleks on vajalik nii 
eesti kui ka inglise keele oskus.

Konstantin Lon: Kui vene güm-
naasiumis oleks avatud kümnes klass, 
siis oleksin seal oma harjumuspärases 
keskkonnas jätkanud, aga minul siin 
koolis mingeid probleeme ei ole. Kui 
klassikaaslastega suhtlemisel jääb eesti 
keele oskusest (sõnavarast) väheseks, 
siis räägime inglise keeles. Õppeaasta 
algul kartsime, et klassikaaslased nae-
ravad meid keeleoskuse pärast välja, 
kuid midagi sellist ei juhtunud.

Kirils Dobrovolskis: Ka minul 
oli algus raskem, praegu juba lihtsam. 
Tundides saan kõigest aru, kahjuks jääb 
vastamisel pisut sõnavarast puudu.

Maksim Mihhalkevitš: Minu vane-
mate arvates on Eestimaal elades vaja 
osata eesti keelt ja seetõttu pani ema 

mind keelekümblusklassi. Ta arvas, et 
siis on hiljem lihtsam edasi õppida — 
nii ongi.

Kadi Kuld: Puhtasse gümnaasiu-
misse õppima asumine on meile kõigile 
uus kogemus, igaüks on oma koolist 
kaasa võtnud mingid toredad tradit-
sioonid. Minule meeldib näiteks väga 
sünnipäevade tähistamine klassis ühis-
laulmisega — endises koolis sellist tava 
ei olnud.

Õpilaste arvates võiks koolis korral-
dada erinevaid üritusi ja seminare, kus 
on võimalusi rohkem oma mõtete välja-
ütlemiseks ja tutvuda nii paralleelklas-
side kui ka teiste koolikaaslastega. Ühi-
sed ettevõtmised liidavad ja tekitavad 
oma kooli tunde. Paremate tulemuste 
saamiseks võiks ühe päeva jooksul olla 
vähem erinevaid tunde, et oleks aega 
õppeainesse süveneda.

Kommentaar
Tänapäeva noor inimene on kiire kohaneja ning mõistab, et oma eesmärkide saavu-
tamiseks peab uuendustega kaasa minema. Kõik algab suhtumisest — iseendasse, 
teistesse, ümbritsevasse keskkonda, oma tulevikku. Meile õppima tulnud noored 
on väga head suhtlejad, sõbralikud ja avatud. Meil õpib lapsi erinevatest rahvustest, 
aga kui eestlased kipuvad olema pigem tagasihoidlikud ja kinnised, siis vene noo-
red vaatavad tunnis siiralt silma ning avaldavad julgesti arvamust. Nende emotsio-
naalne jutuajamine on juba kaugelt kuulda ning koolimaja muutub nende saabu-
des elavamaks. Mul on hea meel, et olen tutvunud säravate ja tugevate isiksustega, 
kellel on praegu koolis keerulisem ja pingelisem, kuid ma toetan igati nende otsust 
õppida eesti keeles. Olen kindel, et see teeb neid tugevamaks ning nad jõuavad 
endale seatud eesmärkideni.

Varje Schmidt, VG eesti keele õpetaja, 10. a klassijuhataja

Pildil (vasakult): Viktooria Filippova, Maksim Mihhalkevitš, Johanna Ardel, 
Viktoria Štšerbinina, Karolina Kirku ja Kadi Kuld.

On asju, mis ajas lakkavad, lagunevad, lahtuvad ja lahustuvad, ja on asju, 
mis seda ei tee. Üheks selliseks, millel on jääv väärtus, on heategu.

Konstantin Lon ja Kirils Dobrovolskis. Ott Saar

Kristina Ivanova Nadežda Parmenenkova
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Risto Sepp
RMK Valgamaa metskonna metsaülem

Mis toimus Valgas 80 ja 15 aastat tagasi?
Valga punavõimu alt vabastamise 15. aastapäev, 1. veebruar 1934, oli kahtle-
mata suursündmuseks linna ajaloos. Selle päeva hommikul saabusid rongiga 
Valka riigivanem Konstantin Päts, kaitseminister kindral Paul Lill ning Soo-
mest Põhja Poegade delegatsioon eesotsas kolonelleitnant Elja Rihtniemiga.
Auväärt külaliste hulgas olid ka Läti saadik Liepins, Eesti sõjavägede ülemjuhataja kind-
ral Laidoner, diviisiülem kindral Reek, kolonelid Kursk ja Ahman, majorid Reitel ja Hiob, 
linnapea Gross, maavalitsuse esimees Saul, Soome konsul Uibopuu jpt. Raudteejaamast 
siirdusid külalised pidulikule jumalateenistusele, mis algas linnakirikus kell 9.30. Kirikus 
võtsid külalisi vastu spaleerides gaidid. Altarikõne pidas piiskopi asetäitja A. Kapp ning 
seejärel pidas jutluse õpetaja A. Tammik. Kirikus esines lühikese lätikeelse kõnega õpetaja 
Jundzis. Seejärel mälestati langenuid koraaliga. Esines kunstiseltsi ja koguduse ühend-
koor Klementi juhatusel ning mängis KL Valga maleva orkester Kivimäe juhatamisel.

Pidulikkuse ja südamlikkusega
Pärast jumalateenistust avati kell 10.15 pidulikult kiriku välisseina paigaldatud Valga, Ma-
rienburgi ja Petseri all langenud Põhja Poegade vabatahtlike mälestustahvel, mille valmis-
tas O.Y. Heinänen Kiviveistämö Hämeenlinnas Urho Heinäneni kavandi järgi. Mälestus-
tahvel oli mustast Soome graniidist, tahvlile oli raiutud 113 nime. Tahvli valmistas Põhja 
Poegade Ühendus omal kulul, kohapeal ülespaneku kulud kattis Valga Linnavalitsus.

Mälestustahvli juures oli avakõne linnapea abilt Johannes Meltsalt. Seejärel eemaldas 
tahvlilt katte ja pidas kõne riigivanem Konstantin Päts. Mälestustahvli pühitses praost A. 
Kapp. Sõnavõttudega esinesid sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoner, kolonelleit-
nant E. Rihtniemi, Soome saadik Hynninen ja Põhja Poegade esindaja Hänninen ning 
maavalitsuse esindaja J. Saul. Kiriku- ja raekoja platsile oli kogunenud ligi 5000 inimest. 
Esinemisi võimendati häälekõvendajate abil.

Keskpäeval, kell 12.00 algas turuplatsil paraad. Paraadi võttis vastu riigivanem koos 
kaitseministri ja diviisiülemaga. Kaks tundi hiljem oli Säde majas suur ühine lõunasöök, 
millest võtsid osa nii riigivanem, kindral Laidoner kui ka teised külalised.

Õhtul kell seitse algas samas Säde majas pidulik aktus, mille avas linnapea abi J. Melts. 
Riigivanema saabudes kingiti talle hulgaliselt lilli. Esines meeskoor ja külaliste tervitussõ-
navõttudest ei olnud puudust.

Punavõimu „vägiteod“
1940. aasta 21. septembri õhtul kogunesid kohalikud punavõimu aktivistid ja punaar-
meelased miilitsajaoskonda, et pidada plaani Valga Vabadussõja mälestusmärkide purus-
tamise üle. Alustati linnapargis ja seejärel jätkati lõhkumist Metsa tänava kalmistul, sealt 
tõttasid lõhkujad linnakiriku juurde. Kiriku seinal, otse linnavalitsuse (tollal täitevkomitee) 
akende vastas, asus mälestustahvel, sellelegi ei heidetud armu. Et aga omaaegsed töö-
mehed olid teinud korraliku töö, osutus esmane kangutamine tulutuks. Arvati, et mäles-
tusplaat võib olla kinnitatud kiriku seina külge kruvidega, murti lahti käärkambri uks ja 
siseneti kirikusse. Edu ei saavutatud ka siin ning seejärel asuti kirikut rüvetama. Lõpuks 
naelutati uks kinni ja kuivõrd päike hakkas juba tõusma ning lõhkumiseks enam aega ei 
jätkunud, lubjati tahvel valgeks. Mõni päev hiljem mindi juba rongkäigu korras kirveste 
ja kangidega …

Mälestustahvli taasavamine
1989. aastal kohtusid Valgas Ylistaro valla delegatsiooni juhtinud Ossi Salo Soomest ja Val-
ga Gümnaasiumi ajalooõpetaja Vikki Pennonen, kes otsustasid mälestustahvli taastada. 
Suureks õnneks olid säilinud mälestustahvli omaaegsed projektid ja nimekiri, mis saadeti 
Soome. !998. aastal eraldas Soome riik mälestustahvli taastamiseks vajaliku summa raha 
ning töö anti teostada Tartu firmale Raudkivi.

Suurejooneline mälestustahvli taasavamine leidis aset Paju lahingu 80. aastapäeval, 
31. jaanuaril 1999. Algas see jumalateenistusega Valga Jaani kirikus, teenistuse viis läbi 
EELK piiskop Einar Soone. Tseremoonia jätkus tahvli avamise ja pühitsemisega piiskop 
Einar Soone poolt. Mälestustahvli juurde asetasid pärjad ja esinesid sõnavõtuga peami-
nister Mart Siimann, Soome suursaadik Pekka Oinonen, 95-aastane Vabadussõja veteran 
Aleksander Kadaja, kes sõdis Kuperjanovi pataljonis kuni haavatasaamiseni Paju lahingus, 
ja mitmed teised. Seejärel jätkus üritus Tõlliste vallas Paju mälestussamba juures, kus esi-
nesid kõnedega peaminister Mart Siimann, kaitseminister Andrus Öövel, sõjaajaloolane 
Rein Helme ja Valga maavanem Rein Randver.

Major Meelis Kivi
Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht

Teeme ära!

Eesti oli ja on maailmas eestvedajaks 
prügikoristuskampaaniatega „Teeme 
ära“. Prügi on koristatud nii metsast, 
aasalt, koduõuelt kui ka asutuste ter-
ritooriumidelt. RMK teeb igal aastal 
„ära“ s.t me koristame metsaalust. Met-
sa majandamine on iga omaniku õigus 
ja kohustus, mille hulka kuulub ka met-
sa korrastamine. Riigimetsa majandab 
Valgamaal RMK (Riigimetsa Majan-
damise Keskus) oma struktuuriüksuse, 
Valgamaa metskonnaga.

Kui metsa ääres on silt RIIGI-
METS, siis seda maad haldab RMK. 
Korraldame riigimetsas metsapuhkust, 
looduse kaitset, noore metsa hooldust, 
küpse metsa raiet, uue metsa rajamist, 
teede ehitust ning kõike seda, mida 
on vaja metsa korrashoiuks. Üks pal-
judest ülesannetest on metsaaluste 
koristamine jäätmetest, mis on sinna 
sattunud peamiselt inimese „abiga“. 
Jäätmeseadus ei kirjelda prügi, vaid 
jäätmeid, seega edaspidi on tekstis ka-
sutatud sõna jäätmed.

Kuidas jagunevad jäätmed, 
mida metsast leiame?

Taaskasutatavad jäätmed (leiame • 
metsast pakendeid, mille eest saaks 
pakendiraha)
Ohtlikud jäätmed (peamiselt eter-• 
niit)
Tavajäätmed: olmejäätmed, muud • 
ehitusjäätmed (kivi, kips, aknaklaa-
sid jne), biojäätmed (lehed, õunad, 
oksad jm)
Probleemjäätmed (rehvid, patareid • 
ja akud). Probleemsete jäätmete 
puhul peavad tootjad need tagasi 
võtma.

Mida on RMK teinud, 
et mets oleks puhtam?
Oleme paigaldanud metsa jäätmete ma-
hapanekut keelavaid silte. Nende mõju 
on aga kohati olnud vastupidine soovi-
tule, sest nimetatud siltide taha on ikka-
gi jäätmekuhilad ilmunud.

Korraldame Valgamaal igal aastal 
mitu jäätmete koristamise hanget, et 
taastada puhast metsaalust. 2012. aas-
tal koristasime 19 460 kg jäätmeid, sh 
2600 kg ohtlikke jäätmeid. 2013. aastal 
oleme korjanud 8060 kg, sh 2900 kg 
ohtlikke jäätmeid. Tänavu ootab veel 
koristamist 12 000 kg jäätmeid, seega 
lööme halvas mõttes 2012. aasta tule-
muse üle. 2013. a kogume seega met-
sast jäätmeid ligikaudu 20 tonni.

Kes on tõenäoliselt reostaja?
Jäätmeid metsas vaadates tundub, et 
ühed toojad on need kinnisvaraoma-
nikud, kes osatavad maja või korteri 
ja soovivad eelmise omaniku asjadest 
lahti saada. Teised on need kinnisvara-
omanikud, kes remondivad korterit või 
maja ning soovivad vabaneda vanadest 
asjadest. Kinnisvara remondil ei taheta 
maksta jäätmete käitlemise eest ning ei 
tellita seda teenust. Kolmandad reosta-
jad on inimesed, kes remondivad autot 
või vahetavad rehve ning viskavad nn 
ülejäägid metsa.

Tänavune hea õunaaasta on toonud 
metsa tohutul hulgal õunakoormaid — 
need on sinna vedanud ilmselt suvila- 
või majaomanikud.

Miks me ei luba vedada lehti, 
oksi ja õunu metsa?
Sest nende biojäätmete koht on kodu-
aia kompostihunnikus või jäätmejaama 
biojäätmete ladestuskohas. Tihti visa-
takse lehed ja õunad metsa alla koos 
kilekotiga või puistatakse keset sõideta-
vaid teid. Jäätmejaam võtab kõik need 
õunad-lehed kenasti vastu, siinjuures 

on tihtilugu sõit metsa hoopis kulukam 
kui äraandmistasu biojäätmete jäätme-
jaamas. Mõelge selle peale!

Me ei luba neid metsas ladestada, 
sest esiteks seadus seda ei luba ja üks 
põhjus on veel: esmalt tuuakse lehed, 
seejärel lehed koos kilekottidega ja 
järgmine koorem tuleb samasse kohta 
juba muu sodiga, sest kellelegi tundub 
see koht jäätmete ladestamise kohana.

Mida teha, et mets oleks puhtam?
Iga majapidamine peab omama jäätme-
lepingut ja kõik oma „toodetud“ jäät-
med peaksid sinna ära mahtuma.

Taaskasutatavate jäätmete tarvis on 
igas omavalitsuses paigutatud tasuta 
pakendite liigiti kogumise mahutid: 
klaasile (roheline), vanapaberile (sini-
ne), pakendile (kollane). Inimene peab 
vaid jäätmed sorteerima. Isiklik koge-
mus näitab, et umbes pooled jäätmed 
saab sorteerituna panna pakendite ko-
gumise mahutitesse.

Kui veel jäätmeid üle jääb või ei 
oska neid kuhugi paigutada, siis selleks 
on Valgas jäätmejaam, mis võtab vastu 
jäätmeid nii tasuta kui ka tasu eest.

Valga jäätmejaam asub Võru tn 109c 
vana prügimäe territooriumil.

Kes teeb järelevalvet?
Metsast jäätmete avastamisel vaatame 
koha üle ja informeerime sellest leiust 
Keskkonnainspektsiooni.

Valgamaa paistab jätkuvalt silma 
suure tööpuudusega, aga ka riigimetsast 
kogutud suure hulga jäätmetega. Oleme 
vabariigis metsasuselt kolmas maakond 
ja meil on ilus loodus, hoidkem seda!

Igaüks saab hoolitseda selle eest, et 
pärast puhkust, kalapüüki või metsa-
retke jääks mets järgmisele külastajale 
puhta ning jäätmevabana.

Teeme ära! — et 2014. aastal ei oleks 
metsast kogutud jäätmete hulk enam 20 
tonni, vaid palju-palju väiksem.

KultuurHea uudis: Valgas ujula taas avatud!
Valga Põhikooli ujulakompleks on 
uuenduskuuri läbimise järel taas avatud 
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.30–
22.00 ning pühapäeviti koos saunaga 
kell 11.00–16.00.

Avatud ka mullivann ja lastebassein.
Kollektiividele ja ettevõtetele bro-

neeritud päevad on esmaspäev, kolma-
päev ja reede.

Lisainfo: www.valga.ee
Olete kõik oodatud!
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loodusesse ja metsaradadelt tagasi spordihalli 
juurde, kus pärast matka pakutakse kõigile osa-
lejatele kuuma teed ja suppi
07. jaanuaril kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses 
kontsert „Vene jõulud”. Esineb laulu- ja tantsuan-
sambel „Oduvantšiki”
07. jaanuaril kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses 
fotonäituse FEE (fataalsed ehitised Eestis) ava-
mine. Autorid on Uku Põllumaa ja Tõnu Noorits 
10. jaanuaril kl 15 noortekeskuses piljarditur-
niir noortele vanuses 14–26
11. jaanuaril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad 2004. a sündinud poisid
11. jaanuaril kl 15 ja 19 kultuuri- ja huvialakes-
kuses stuudio Joy talvekontsert „Naeratused elu 
kiirteel”. Pilet 4 €
12. jaanuaril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad 1997. a sündinud poisid
16. jaanuaril kl 15.30 noortekeskuses lauaten-
nise turniir noortele vanuses 7–13
16. jaanuaril kl 17 spordihalli juures jõulukuus-
kede ärasaatmine
23. jaanuaril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Vene rahvakultuuri kontsert. Esinevad rahvakul-
tuuri kollektiivid Venemaalt ja Valga ansambel 
Samsaara
24.–26. jaanuaril spordihallis Eesti MV käsipal-
lis noormeeste A-klassis
24. jaanuaril kl 15.30 noortekeskuses lauaten-
nise turniir noortele vanuses 14–26
24. jaanuaril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuse 
meeleoluõhtu. Pilet 5 €
26. jaanuaril kl 12 21. Paju lahingu aastapäeva 
jooks. Talvine jooksuüritus, kuhu on oodatud 
jooksusõbrad Eestist ja kaugemalt. Start antak-
se Paju lahingu mälestusmärgi juurest. Distantsi 
pikkus on ca 8 km ja see kulgeb mööda Tartu–
Valga maanteed, Valga piires piki J. Kuperjanovi 
tänavat Valga Vabadussõja samba juurde
27. jaanuaril kl 15 noortekeskuse käsitöötuba 
„DIY”. Tule ja muuda oma vana uueks
30. jaanuaril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert. Pilet 
8 €, sooduspilet 5 €
31. jaanuaril kl 10.45–13.40 Paju lahingu 95. 
aastapäeva üritused: Valga Jaani kiriku seinal 
oleva Põhja Poegade mälestustahvli juures, 
Valga Vabadussamba juures, Paju monumendi 
juures, Paju mõisas Soomepoiste mälestuskivi 
juures

31. jaanuaril kl 14 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Paju lahingu 95. aastapäeva ajalookonverents
31. jaanuaril kl 17 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Paju lahingu 95. aastapäevale pühendatud Kait-
seväe orkestri kontsert. Orkestri ülem ja peadiri-
gent on kolonelleitnant Peeter Saan

Näitused
kuni 30. novembrini muuseumis näitus „Valga 
Õmblusvabrik 50”
kuni 30. novembrini muuseumis Eestis elavate 
romade kultuuri tutvustav näitus
01. detsembrist 2013 kuni 31. jaanuarini 
2014 muuseumis Otepää Kunstikoja näitus

Näitused Valga 23. Kunstikuu „Ingli puudu-
tus” raames:
kuni 30. novembrini keskraamatukogus raa-
matuväljapanek „Inglite valguses”
kuni 01. detsembrini kultuuri- ja huvialakes-
kuses Leedu inglimuuseumi näitus „Inglid ajas 
ja ruumis”
kuni 01. detsembrini kultuuri- ja huvialakesku-
ses Maili Vinni inglikollektsiooni näitus
kuni 03. jaanuarini kultuuri- ja huvialakeskuses 
Epp Maria Kokamägi autorinäitus „Inglite aeg”
kuni 15. detsembrini kultuuri- ja huvialakes-
kuses Valgamaa kunstnike ühisnäitus „Ingli 
puudutus”
16.–20. detsembril kultuuri- ja huvialakesku-
ses huviringide laste tööde jõulunäitus
08.01.–28.02.2014 Alevtina ja Alvin Karpatsi 
ühisnäitus „Maailm läbi meie pere silmade”
08.01.–02.02.2014 Fotonäitus FEE (fataalsed 
ehitised Eestis). Autorid Uku Põllumaa ja Tõnu 
Noorits

Kultuurikalender

Sündmused Valga linnas 26. novembrist 31. detsembrini 2013 ja jaanuaris 2014 
November
26. novembril kodanikupäeva maakondlik 
veebipõhine viktoriin õpilastele. Täiendav info: 
riina@valgark.ee
26. novembril kl 18 muusikakoolis „Heliloo-
ja Eestimaale”: Liis Viira (harf), Neeme Punder 
(flööt), Jandra Puusepp (saksofon), Iris Oja 
(metsosopran). Pilet 4 €, sooduspilet 2 €

26. novembril kl 19 kultuuri- ja huvialakesku-
ses kontsert „Merelaulud. Marko Matvere”. Kont-
serdil kõlavad vanad merelaulud ja ballaadid 
koos jutuga purjelaevanduse kuldajast. Marko 
Matvere — laul, Peep Raun — akordion. Tavapi-
let 14 €, pensionärile 12 €
26. novembril kl 19 spordihallis ML korvpallis. 
Mängivad Valga Maks&Moorits ja KK TTÜ
27. novembril kl 17 noortekeskuses filmiõhtu 
noortele vanuses 7–26
27. novembril kl 18 kultuuri- ja huvialakesku-
ses loovarenduskursus „Tule ja leia end”. Avasta 
oma varjatud energia spontaanse ja vabastava 
kunstiteraapia abil, kunstnik-juhendaja Margus 
Rump. Lisainfo: www.valgakultuurikeskus.ee
29. novembril kl 15.30 noortekeskuses piljar-
diturniir noortele vanuses 14–26
30. novembril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad 1998. a sündinud poisid
30. novembril kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuse 
ees süütame Jõuluvana abiga tuled linna jõulu-
kuusel. Esinevad kultuurikeskuse huvialaringide 
lapsed

Detsember
01. detsembril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad 2000. a sündinud poisid
01. detsembril kl 12 kultuuri- ja huvialakesku-
ses 1. advendi kontsert. Esinevad MTÜ ansambel 
Enelas ja Valga muusikakooli noored solistid

01. detsembril kl 12 Valga Bowling Centr’is Val-
ga meistrivõistlused piljardis 14.1
01. detsembril kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvi-
alakeskuse kinosaalis perefilm Turbo (2013). 
Žanr: animatsioon, komöödia, kogupere. Täis-
kasvanutele 2 € ja õpilastele 1.30 €
01. detsembril kl 14 13. Valga Rahvamatka-
de seriaali II 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.
03. detsembril kl 16 kultuuri- ja huvialakesku-
ses eakate austamis- ja puhkeõhtu. Peetakse 
meeles oktoobris, novembris ja detsembris sün-
dinud eakaid Valga linna juubilare
03. detsembril kl 19 spordihallis ML korvpall. 
Mängivad Valga Maks&Moorits ja Pärnu KK
04. detsembril kl 11 kultuuri- ja huvialakesku-
ses lasteteatri „REKY” jõuluetendus „Päkapiku-
pere jõulupäev”. Pilet 5 €

04. detsembril kl 19 kultuuri- ja huvialakesku-
ses Vana Baskini Teatri etendus „Tule tagasi, Gab-
riel!” Mängivad: Anne Paluver, Ene Järvis, Agnes 
Aaliste, Jüri Aarma. Tavapilet 12 €, õpilasele 10 €
05. detsembril kl 15 noortekeskuses lauaten-
nise turniir noortele vanuses 7–13
05. detsembril kl 13 spordihallis TV 10 olüm-
piastarti I etapp
05. detsembril kl 17 spordihallis Eesti käsipalli 
MV, esiliiga. Mängivad Valga Käval vs Põlva TÜ

06. detsembril kl 13 keskraamatukogu laste-
osakonnas maakondlik jõululuuletuste lugemi-
se võistlus 1.–4. klassi õpilastele
06. detsembril kl 20 Valga Rockiklubis an-
samblid The Masters Volume (Fin), Defeatem 
(Est), Kolmteist (Est). Pilet 4 €
07. detsembril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad A-klassi ja madalamate 
liigade mehed
07. detsembril kl 18 kultuuri- ja huvialakes-
kuses MTÜ Kungla muusikalitrupi esietendus 
„Nõiutud”. Kandvates rollides: Sirli Pippar, Dei-
vi Kivi, Tanel ja Tauri Pai, Hardo Adamson, Siiri 
Põldsaar, Reio Raudheiding, Anna-Marija Slju-
šartšuk. Pilet 4 €
08. detsembril kl 10 spordihallis Warrior Cup 
2013/2014. Mängivad 2002. a sündinud poisid
08. detsembril kl 11 Petanque’i hallis pe-
tanque Duo sisekarikasari, III etapp, Valgamaa 
sise-meistrivõistlused
08. detsembril kl 12 kultuuri- ja huvialakes-
kuses 2. advendi kontsert. Esineb laulu- ja tant-
suansambel Oduvantšiki koos sõpradega
08. detsembril kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvi-
alakeskuse kinosaalis perefilm Lennukid (Planes, 
2013). Žanr: animatsioon, komöödia, kogupere. 
Täiskasvanutele 2 € ja õpilastele 1.30 €
09. detsembril kl 16 noortekeskuses e-spordi-
päev. E-spordipäeva raames toimuvad noortele 
võistlused erinevates X-Box-i ning Wii mängu-
des
10. detsembril kl 18 kultuuri- ja huvialakesku-
sese Valga Põhikooli talveball. Balliga soovime 
jätkata piduliku tantsuõhtu kultuuri õpetamist 
koos vastava etiketi ja käitumisega. Ootame 
peole peale oma kooli õpilaste ja õpetajate ka 
endisi vilistlasi ja lapsevanemaid ning sõpru
10. detsembril kl 18 Valga Bowling Centr’is Val-
gamaa meistrivõistlused koroonas
10. detsembril kl 19 spordihallis BBL korvpall. 
Mängivad Valga Maks&Moorits ja Kaspiy
12. detsembril kl 15.30 noortekeskuses laua-
tennise turniir noortele vanuses 14–26
12. detsembril kl 19 spordihallis BBL korvpall. 
Mängivad Valga Maks&Moorits ja Barons Kvar-
tals
13. detsembril kl 10 spordihallis Valgamaa 
koolinoorte MV sisekergejõustikus
13. detsembril kl 15 keskraamatukogu laste-
osakonnas meisterdamistund algklasside õpi-
lastele, teeme jõulukaunistusi
13. detsembril kl 18 kultuuri- ja huvialakesku-
ses Valgamaa suurperede jõulupidu (kutsete-
ga)
14. detsembril kl 19 kultuuri- ja huvialakes-
kuses Jõulumüsteerium. Tšellokvartett C-JAM, 
kontrabassil Eduards Glotovs, nende saatel esi-
tavad lihtsaid ja hingematvaid soolosid, duette 
ning triosid Koit Toome, Luisa Värk, Alen Veziko 
ja Rosanna Lints. Piletid eelmüügist 16 €, kont-
serdi toimumispäeval 20 €, Statoilis, Piletilevis 
ja Piletimaailmas üle Eesti. Info: +372 505 9625, 
www.kontsertkorraldus.ee. Alates 10 pileti ostu-
soovist ühendust võtta +372 551 0038 või info@
kontsertkorraldus.ee

15. detsembril kl 12 kultuuri- ja huvialakesku-
ses 3. advendi kontsert. Esinevad Valga Muusi-
kakooli õpilased ja õpetajad
15. detsembril kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvi-
alakeskuse kinosaalis film Percy Jackson: Kole-
tiste meri (2013). Žanr: seiklus, fantaasia. Alla 6 
a mittesoovitatav. Täiskasvanutele 2 € ja õpilas-
tele 1.30 €
16. detsembril kl 14 noortekeskuses 1. jõulu-
päev: jõuluehete meisterdamine, maja kaunis-
tamine, piparkookide valmistamine
16. detsembril kl 13 kultuuri- ja huvialakesku-
ses VAT Teatri etendus „Netis sündinud”. Osades: 
Katariina Kabel, Kristiina-Hortensia Port, Ago 
Soots, Meelis Põdersoo ja Martin Kõiv (teater 
Vanemuine). Tasuta!
17. detsembril kl 14 noortekeskuses 2. jõulu-
päev: kingituste valmistamine, piparkookide 
valmistamine, soovide nimekirja kirjutamine
17. detsembril kl 18 kultuuri- ja huvialakesku-
ses huvialaringide talvekontsert „Hingesoojus”
17. detsembril kl 19 spordihallis ML korvpall. 
Mängivad Valga Maks&Moorits ja KK Hito
18. detsembril kl 14 noortekeskuses 3. jõulu-
päev: kuuseehete meisterdamine, kuuse ehti-
mine, piparkookide valmistamine, filmi vaata-
mine
19. detsembril kl 9.45 kultuuri- ja huvialakes-
kuses doonoripäev. Doonoriverd vajatakse iga 

päev ja iga annetatud veredoos päästab kellegi 
elu.
19. detsembril kl 14 noortekeskuses 4. jõulu-
päev: jõulukaartide meisterdamine, piparkoo-
kide valmistamine, päkapikudisko 1.–6. klassi 
lastele
19. detsembril kl 15 kultuuri- ja huvialakesku-
ses lasteaia Kaseke aastalõpupidu
19. detsembril kl 17 spordihallis Eesti käsipalli 
MV, esiliiga. Mängivad Valga Käval vs Tartu Üli-
kool
20. detsembril kl 14 noortekeskuses 5. jõulu-
päev: kingikottide meisterdamine, piparkooki-
de valmistamine
20. detsembril kl 15 noortekeskuses piljardi-
turniir noortele vanuses 7–13
21. detsembril kl 10 spordihallis 19. rahvusva-
heline lautennise turniir
21. detsembril kl 11 kultuuri- ja huvialakesku-
se kabe-maleringi korraldusel Jõulukabeturniir
22. detsembril kl 12 kultuuri- ja huvialakesku-
ses 4. advendi kontsert. Esinevad MTÜ Kungla 
muusikalitrupp, Valga Põhikooli ja Valga Güm-
naasiumi i noored näitlejad, koorid ja solistid

22. detsembril kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvi-
alakeskuse kinosaalis film Kõik mängu (2013). 
Žanr: kriminull, draama, triller. Alla 12 a keela-
tud. Täiskasvanutele 2 € ja õpilastele 1.30 €
22. detsember kell 15 Valga jaamahoones (Jaa-
ma pst 12) 4. advendikontsert koos Valga–Valka 
jaamahoone avamisega. Esinevad MTÜ Kungla, 
Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi koorid ja 
solistid ning Valka kultuurikollektiivid
23. detsembril kl 14 noortekeskuses Jõulufilmi 
vaatamine, oodatud noored vanuses 7–26
25. detsembril kl 15 Valga Jaani kirikus esime-
se Jõulupüha kontsert. Esinevad linna kultuuri-
kollektiivid ja solistid
26. detsembril kl 9 kultuuri- ja huvialakeskuses 
rahvusvaheline turniir „Valga Jõulubridge 2013”
26. detsembril kl 14 kultuuri- ja huvialakes-
kuses Arsise kellade ansambli kontsert. Solistid 
Rauno Elp (bariton, RO Estonia) ja Rémi Boucher 
(kitarr, Kanada). Pilet 10 €, sooduspilet 8 €

27. detsembril kl 15.30 noortekeskuses piljar-
diturniir noortele vanuses 14–26
29. detsembril kl 11 Valga Bowling Centr’is VII 
aastavahetuse mitmevõistlus
30. detsembril kl 16 Säde pargis kogupere-
üritus Võlumets. Juba neljandat aastat järjest 
muutub enne uut aastat Valga linna Säde park 
mõneks tunniks Võlumetsaks. Täiskasvanuna 
teame, et kõik ehtne on kirjeldamatult lihtne. 
Sageli teavad aga vaid lapsed, et kogu maailma 
tarkus mahub muinasjuttudesse. Võlumetsas 
tegutsevad vahvad tegelased ja töötavad võlu-
kojad! Avatud on meisterduskoda, kus saavad 
suured ja väikesed koos meisterdada, keedetak-
se võluteed, saab küpsetada võluampsu

JAANUAR 2014
01. jaanuaril kell 00.00 Pedeli paisjärve saarelt 
ilutulestik
02. jaanuaril kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
Valga linnavolikogu esimehe Ivar Undi ja Valga 
linnapea Kalev Härki uusaasta-vastuvõtt linna-
kodanikele
02. jaanuaril kl 15 noortekeskuses piljarditur-
niir noortele vanuses 7–13
04. jaanuaril kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses 
uue aasta karneval. Korraldaja: MTÜ ansambel 
Oduvantšiki
06. detsembril kl 20 Valga Rockiklubis an-
samblid Empire Strikes (Fin), Dust Devil Drive 
(Lat). Pilet 4 €
05. jaanuaril kl 12 13. Valga Rahvamatkade 
III etapp. Matkarajad algavad Valga spordihal-
li eest, kulgedes mööda Valga linna tänavaid 
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Jõulupeod lasteaedades ja koolides

Valga Põhikool
10. detsembril
•	 kell	18.00	Talveball	

7.–9. klasside õpilastele, 
lapsevanematele ja 
õpetajatele (Valga Kultuuri- 
ja Huvialakeskuses)

17. detsembril
•	 kell	10.00	3.–4.	klasside	

jõulupidu 
(Kungla tn koolimajas)

18. detsembril
•	 kell	11.00	1.–2.	klasside	

jõulupidu 
(Vabaduse tn koolimajas)

19. detsembril
•	 kell	16.00	5.–6.	klasside	

jõulupidu 
(Kungla tn koolimajas)

Valga Gümnaasium
19. detsembril kell 18 
(J.Kuperjanovi tn10)

Valga Vene Gümnaasium
18. detsembril
•	 kell	10.00	1.A,B	klass
•	 kell	12.00	2.A,B	klass
19. detsembril
•	 kell	10.00	3.A,B	ning	4.A,B	

klass
•	 kell	14.00	5.,	6.,	7.	klass
•	 kell	17.00	8.–12.	klass

Lasteaed Buratino rühmad
17. detsembril
•	 kell	15.30	Sajajalgne
•	 kell	17	Lepatriinu

18. detsembril
•	 kell	15.45	Krõll
•	 kell	17.15	Aabitsa-Mõmmi
19. detsembril
•	 kell	15.45	Pöialpoiss
•	 kell	17.15	Pipi
20. detsembril
•	 kell	15.15	Karu-Pätu
•	 kell	16	Pöial-Liisi
•	 kell	17.15	Sipsik

Lasteaed Kaseke
19. detsembril kell 17.00 Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Lasteaed Pääsuke
20. detsembril kell 17.00

Lasteaed Walko
16. detsembril
•	 kell	16.00	Mõmmi	rühm
•	 kell	17.00	Tupsude	rühm
17. detsembril
•	 kell	16.00	Päikesejänku	rühm
•	 kell	17.00	Krõlli	rühm
18. detsembril
•	 kell	16.30	Naerupallide	rühm
19. detsembril
•	 kell	16.00	Väänikute	rühm
•	 kell	17.00	Rüblikute	rühm
20. detsembril
•	 kell	16.00	Cipollino	rühm
•	 kell	17.00	Tšeburaška	rühm


