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428-aastane linn

Valga
Linna Leht

Tunnustagem tublimaid
Valga Linnavalitsus ootab kandidaate tunnustamaks Valga isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, 
kelle tegevus on jätnud jälje 2012. aastasse ning mõjutanud oluliselt Valga linna arengut.

Linnaelu

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

Haridusvallas tunnustatakse isikut, 
asutust, sündmust, trükist, kes või mis 
on aasta jooksul innovaatiliste mõtete 
ja tegudega rikastanud Valga linna ha-
riduselu.

Spordivaldkonnas antakse au-
hind spordialal silmapaistvale isikule, 
meeskonnale või klubile, kes on saa-
vutanud märkimisväärseid tulemusi 
maakondlikel või vabariiklikel võist-
lustel ja on sellega oluliselt rikastanud 
kohalikku spordielu.

Noorsootöö aastapreemia antakse 
isikule või organisatsioonile, kes on 
aasta jooksul Valga linnas silmapaist-
valt tegutsenud noorsootöö valdkon-
nas või saavutanud märkimisväärseid 
tulemusi Valga linna kujundamisel las-
te- ja noortesõbralikumaks.

Parima ettevõtte või ettevõtja 
auhind antakse isikule või organi-
satsioonile, kes on aasta jooksul oma 
tegevust laiendanud või on olnud oma 
tegevusega eeskujuks teistele ettevõt-
jatele, mõjutanud Valga elukeskkon-
da ja inimeste heaolu, suurendanud 
elanike tööhõivet, sissetulekuid ja 
linna tuntust, muutnud linna atraktiiv-
semaks selle elanikele, külastajatele, 

spetsialistidele ja investoritele ning on 
aidanud kaasa linna positiivsele ja ta-
sakaalustatud arengule.

Aasta üllataja on inimene või or-
ganisatsioon, kes on oma tegevusega 
pälvinud suure tähelepanu Valga linna 
elanike seas või kogukonnas ning kel-
le tegu on ellu viidud heast tahtest või 
missioonitundest.

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

Aasta tervishoiu- või hoolekan-

detöötaja tunnustuse saab tervis-
hoiu- või hoolekandesüsteemis töötav 
inimene, arst, medõde, hooldaja, hool-
dustöötaja või muu nende valdkon-
dade spetsialist, kes on pälvinud oma 
patsientide või klientide erilise tänu 
oma kliendikeskse ja patsiendisõbra-
liku suhtumise poolest või on olnud 
staažikas töötaja või juurutanud uusi 
lähenemisi tervishoius, sotsiaalhoole-
kandes või terviseedenduses.

Taotlused tublimate tunnustamiseks 
palume esitada Valga Linnavalitsusele 
(valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 
68203 Valga) hiljemalt 15. jaanuariks 
2013. Lisainfo avalike suhete spetsia-
listi telefonil 766 9902; 5347 2255.

Kaksiklinnad peavad ühist pidu Schengeni kokkuleppe 
jõustumise 5. aastapäeva tähistamiseks!

Eesti ja Läti ühinesid Schengeni lep-
pega 2007. aasta 21. detsembril. See 
oli tähtis päev peale meie ka teistele 
Euroopa Liidu liikmesriikidele — 
Leedule, Tšehhile, Ungarile, Maltale, 
Poolale, Slovakkiale ja Sloveeniale. 
Schengeni leppe alusel kaotati nendes 
riikides riikidevaheline piirikontroll.

Ootame kõiki ühisele Valga ja Val-
ka rahvapeole 20. detsembril algusega 
kell 22.22: tähistame Eesti–Läti rii-
gipiiril Riia ja Raja tänava ristmikul 
Schengeni viisaruumiga liitumist. Aas-
tapäeva- ja jõulutervitused edastavad 
Valga linnapea Kalev Härk ja Valka 
kihelkonna duuma esimees Karlis Al-
bergs. Moodustame kahe linna sõpru-
se tugevdamiseks ühise raja, asetades 
kaasa toodud küünlad Valga ja Valka 

400. aastapäeva kivi juures asuva trepi 
astmetele.

Eesti kõige tuntumaid rahvatantse ja 
läti rahvatraditsioone tutvustavad Val-
ka folklooriansambel Sudmaliņas ja 
Valga rahvatantsurühm Sõsarad koos 
kapelliga Supsti. Loodetavasti saab 
kahe linna vaheline köievedu maskot-
tide Peeter ja Pēterise abiga hoo sisse 
ja jõutakse sõbraliku tulemuseni.

Keskööl moodustame koos ansamb-
liga Sudmalinas ühtse sõbraliku kera, 
lennutades värviliste taevalaternatega 
kaugustesse kahe riigi head soovid.

Maitseelamusi annavad Eesti ja 
Läti traditsioonilised rahvustoidud — 
mulgipuder ja halli herne puder pe-
kiga. Külma peletamiseks pakutakse 
kuuma teed.

Jõuluaeg 
ja aastavahetus 
Valga Jaani kirikus
21. detsember, kl 10.00 jõulujumala-
teenistus
Jõuluõhtu
24. detsember, kl 16 1. jumalateenistus 
(laulab segakoor Rõõm), 
kl 18 2. jumalateenistus
1. jõulupüha
25. detsember, kl 10 jumalateenistus, 
kl 15 jõulukontsert (esinevad Valga 
linna muusikakollektiivid, orelil Jüri 
Goltsov)
Vana-aasta õhtu
31. detsember, kl 17 jumalateenistus
Kolmekuningapäev
6. jaanuar, kl 10 jumalateenistus

Teade
Valga Linnavalitsus töötab 21. ja 28. 
detsembril kl 8–12 ning 31. detsembril 
kl 8–13, 24.–26. detsembril oleme suletud.

Aastavahetuse 
ilutulestik

1. jaanuaril 2013 kell 00.00 lendab Pe-
deli paisjärve saarelt 6–7 minuti jooksul 
taevasse 1888 tähelaengut. Tulge soovi-
ma Head uut aastat!

21. detsember 2007. President Toomas Hendrik Ilves osales koos 
Läti riigipea Valdis Zatlersiga Valgas ja Valkas Schengeni viisaruumi 
laienemise pidustustel. Erik Peinari foto
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Füüsika ja energia — mis neid seob?

Arnold Eisler
Valga Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

Füüsika ja energia — mis neid seob? 
Kindlasti ei seo neid uuel aastal toimi-
ma hakkav vabaturg. Seob neid hoopis 
see, milline on inimkonna energeetili-
ne tulevik lähima saja aasata jooksul 
ja edaspidi. Mida tähendab see ühele 
lihtsale inimesele suurlinnas? Tähen-
dab seda, kas ta tuba on talvel soe, ja 
kas ta auto liigub sihtpunkti, sest just 
füüsika on ainuke teadus, mis on või-
meline pakkuma uusi lahendusi ener-
gia ammutamiseks.

Igal inimesel on subjektiivne ela-
mus kooli füüsikatundidest — meel-
div või ebameeldiv, kasulik või ka-
sutu. Paljudele tundub, et füüsika 
õpetamine koolis võiks olla väikse-
mas mahus või üldse olemata olla. 
Hiljuti külastasin suurt ehitusmaterja-
lide kauplust ja sealselt müügimehelt 
ühe materjali spektraalkiirguse läbi-
laskvuse kohta infot pärides avasta-
sin, et näe, isegi sellises kohas läheb 
füüsikateadmisi vaja. Tõesti, kooli 
füüsikatunnid on teoreetilised, sest 
teadmiste aluspõhja loomiseks ei ole 
teist võimalust. Tähtis on, et õpetaja 
suudab teooriat siduda ümbritseva 
eluga. Alles pärast mõistete ja oluliste 
mudelite ning teooriate omandamist 
saab õpilane hakata mõtlema ning te-
gema järeldusi füüsikas.

Pääsuke tähistas 40. tegutsemisaastat

Inimese kokkupuude looduse ene-
sega käib füüsikakatsete ja mõõtmiste 
kaudu. Alles pärast edukaid katseid, 
mis kinnitavad inimkonna seletust 
konkreetse loodusnähtuse kohta, võib 
teooria õigeks lugeda. Eesti koolide 
võimalused tunnis katseid teha on 
piiratud nii ajaliselt kui ka rahaliselt 
ning seetõttu on Eesti Füüsika Selts 
käivitanud õpikodade projekti.

Õpikodades saab õpilane suurte 
kogemustega juhendaja õpetusel teha 
ise katseid ja kasutada nüüdisaegseid 
digitaalseid mõõtevahendeid. Uut 
tüüpi mõõtevahendid säästavad aega 
ja jõudu katseandmete töötlemisel, 

misläbi õpilane saab rohkem energiat 
suunata katsete protsessi ja tulemuste 
mõtestamisele.

Füüsika õpikodasid juhendab füü-
sika tipplaborites töötanud Eero Uus-
talu, kelle poolt väljamõeldud katsed 
on loomingulised ning väga näitlikud. 
Isegi kui õpilane ei peaks saama kõi-
gest sel hetkel päris lõpuni aru, on 
need suure kasuteguriga, sest õpilane 
on „käe valgeks saanud“ ja ta silma-
ring on oluliselt avardunud. Naljaga 
pooleks võib öelda, et ainult „õhu 
hingamine" selles õpitoas annab uue 
hingamise füüsikast arusaamisel.

Linnaelu

Selles multikultuurses lasteaias räägi-
takse nii vene kui ka eesti keeles ja siin 
käivad Valga linna vene, eesti, läti, uk-
raina, tatari, romi ja valgevene rahvusest 
lapsed. Sünnipäeva nimel on lasteaed 
ettevalmistuni teinud juba terve õppe-
aasta jooksul: õpitud on laule, tantse ja 
luuletusi ning kaunistatud kogu lasteaia 
ruumid.

Meie lasteaed Pääsuke — 40!
Milline suurepärane iga!
Õitse, sära ja ära iial närbu,
Too rõõmu me lastele,
vanematele ja õpetajatele!

Lasteaed Pääsuke — see on meie 
väike ja ilus maailm, muinasjutulise 
lapsepõlve paik, kus antakse meie sil-
marõõmudele esimesed teadmised, siin 
tekivad ka esimesed sõbrad, siin aren-
datakse lapse esimesi huvisid, aidatak-
se kujundada õigeid väärtushinnanguid 
suhtumises kaaslastesse ja maailma.

Lasteaed on lähtepunkt, see on tee 
tulevikku. Neljakümne aasta jooksul 
oleme saatnud kooli palju-palju lapsi, 
kellest on sirgunud tublid ja edukad ini-
mesed.

Valga linnas oli algselt kaks vene-
keelset lasteaeda: Anneke ja Allikas, 
mille ühendamisel loodi lasteaed Pääsu-
ke. Loodud lasteaed kannab siiani nen-
de eelnevate asutuste traditsioone, aga 

on seejuures tulevikku vaatav ja arenev 
asutus. Praegu töötab lasteaias kaheksa 
rühma ligi 140 lapsega. Prioriteediks 
on ettevalmistus kooliks, hea mängu- ja 
õpikeskkond ning väga tähtsal kohal on 
lastele eesti keele ja kultuuri õpetamine. 
Samas ei unustata ka laste emakeelt ja 
kultuuri.

See aasta on meie lasteaiale olnud 
ehtne sünnipäeva-aasta, oleme saanud 
palju kingitusi: rõõmsa värvilahen-

duse majale, soojustatud hoone, uued 
aknad-uksed, korrastatud õueala koos 
tänavakividest teede ja turvalisust taga-
va piirdeaiaga. Paremaks metoodilise 
töö organiseerimiseks kinkis Valga linn 
lasteaiale veel ka ekraani ja projektori 
ning hoolekogu kinkis ajaloo jäädvus-
tamiseks fotoaparaadi.

Tänusõnad töökale kollektiivile ja 
kõikidele asutustele hea koostöö eest!

Nadežda Amossova
Valga Lasteaia Pääsuke direktor

Head kaaslinlased!
Taas on aasta viimane kuu ... Jõuluootuses on oma pere ja lähedaste tege-
mised meile kõigile kõige olulisemad. Meil, linnajuhtidel, on käes aasta kii-
remad ja keerukamad ajad. Mida on meenutada lõppeva aasta volikogust?

Proovisime teha istungid linnarahvale internetipõhiselt jälgitavaks, keskmiselt külas-
tas ülekannet 30 kuni 50 kodanikku erinevatest Eesti paikadest, istungi teisest tunnist 
vähenes vaatajate arv. Oodatud tagasisidet ei saabunud. Märgatavalt aktiviseerusid 
mõned opositsioonipoliitikud, kes nautisid kaadrisolekut. Arupärimised ei olnud 
enam sisulised ega linna elu edendamisele suunatud, vaid pigem mõne ametniku 
või volikogu liikme isiklikku ellu või rahalisse seisu tungivad. Volikogu komisjonides 
arutlemisvõimalust kasutati üha vähem, sinna pigem ei jõutudki. Ühiskonnas valitsev 
materiaalne madalseis on toonud kaasa madalseisu omavahelistes suhetes ja tunne-
tes. Ikka kiputakse üksteisele nautides „ära panema”.

Valga linnal ei napi sugugi raha, pigem on kuluartiklid asutuste lõikes analüütiliselt 
üle vaatamata. Linna rahandusamet on suunanud linna elu ülimalt ökonoomselt.

On ütlematagi selge, et keerukatel aegadel peab olema nutikust „pinnal püsida“ 
ja ajas tarku otsuseid teha. Kui kolm aastat tagasi mõtlesime koos Haridus- ja Teadus-
ministeeriumiga hariduse tuleviku üle meie linnas, siis vaatamata raskustele on meie 
tee heaks kiidetud ja rahastamist leidnud. Olen siiralt tänulik meie lastele, lapsevane-
matele, õpetajatele, kes on mitme aasta jooksul kannatlikult oodanud koolimajade 
remondi lõppu.

Uuest kooliaastast peab töötama remonditud ja sisustatud põhikool Kungla täna-
vas. Raha nõutame riigilt „valge maja” remondiks, et seal saaks alustada tööd Valga 
Gümnaasium koos kaugõppegümnaasiumi osaga.

Mida oodata:
uuest õppeaastast tasutakse linna eelarvest (lapsevanemale tasuta) kõigi üld-•	
hariduslike koolide õpilaste koolilõunad;
püüame leida võimaluse lastetoetuse tõstmiseks 128 eurolt 330 eurole;•	
haigla on püsinud ja toimetanud targalt, aimates riigis planeeritavaid muutusi •	
ette: liidetud on hoolekodu osa, arendamisel on õendushaigla, koduõendus, 
koduämmaemandus, hooldusravi osa. Endise haiglajuhina pean ülioluliseks 
välja ehitada nüüdisaegne taastusravi-vesiravi kompleks haigla pinnal, see 
võiks hõlmata lisaks spaateenuseid. Siin loodan Valga linna ettevõtjate kaasa-
mõtlemist ja ehk abi vahendite leidmisel;
2013. a rekonstrueeritakse Kuperjanovi tänav koos kõnniteede ja tänavavalgus-•	
tusega, remonditud saab Kungla tänav, planeeritud on teekatete remonttööd 
mujalgi;
planeerimist vajab kiriku ümbruse kvartal ja kesklinn, linnapark ja „Säde” park.•	

Meie linn muutub. Tõsi, kõik võtab aega. Kahjuks leiab linnas vähe pädevat töö-
jõudu ja innukaid abilisi. Kui jagub ideid, siis pole nende elluviijaid. Asi pole rahas, 
pigem elluviijates.

Kuid unistagem suurelt ja tunnustagem tehtut! Igas aja-
hetkes on head ja leiab ka halba, kuid üks on alati kindel — 
aeg kulgeb ja igal ajastul on meil kõigil õigus toimetada 
oma parimal moel nii iseenda kui ka kogukonna heaks.

Rahulikku jõuluaega meile kõigile ja uute unistuste teos-
tumist!

Külliki Siilak
volikogu esimees

Korraldatud jäätmeveost Valga linnas
Uuest aastast hakkab kehtima uus viieaastane korraldatud jäätmeveo pe-
riood, mis kestab kuni 31. detsembrini 2017.

Valga linnas teostab korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused, kes vasta-
valt lepingule viib ära järgmised olmejäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, 
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Eeltäidetud jäätmekäitluslepingud koos hinnakirja ja veograafikuga saadetakse 
posti teel kõigile jäätmevaldajatele, vedajale teadaolevate andmete põhjal.

Tuletame meelde, et juhul, kui kinnistul ei elata või kui kinnistut ei kasutata, tuleks 
jäätmevaldajal aegsasti esitada taotlus Valga Linnavalitsusele jäätmeveost vabasta-
miseks (näiteks ehitusjärgus hooned, suvilate ja suvekodude perioodilisel kasutami-
sel). Üheks oluliseks muudatuseks uuel perioodil on nõue, et biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmete käitlemiseks peab köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks kasutama 
eraldi, pealt suletavat kogumismahutit. Juhul, kui köögi- ja sööklajäätmete kompos-
timine toimub jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid järgides (kompostimis-
koht on paigutatud selliselt, et see ei reosta keskkonda ega ohusta inimeste tervist, 
kompostimiskoht paikneb naaberkinnistust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei 
ole kokku leppinud teisiti jms) ning kompostimisest kinnistul on teavitatud linnava-
litsust, siis pole eraldi kogumismahutit vaja.

Teine oluline muudatus puudutab võimalust lähinaabritel kasutada ühist kogu-
mismahutit. Ühise kogumismahuti kasutamiseks tuleb saada nõusolek linnavalitsu-
selt, selleks tuleb esitada linnavalitsusele vastav taotlus.

Uuest aastast on Valgas senise kahe veopiirkonna asemel üks, tervet linna hõlmav 
veopiirkond. See tähendab, et teenused on kõigile valgalastele kättesaadavad ühe ja 
sama hinnaga. Hea uudis on see, et väiketarbijale muutuvad hinnad soodsamaks.

Õigusaktid ja näidisvormid ning hinnakiri on leitavad Valga Linnavalitsuse kodu-
lehelt www.valga.ee

Merike Müller
Valga LV linnamajandusameti vanemspetsialist

Kaunimad kaunistused saavad auhinna
Jõulukuul vaatavad päkapikud Valgas ringi ja teatavad jõuluvanale, 
millise ettevõtte ja eramu jõulukaunistused aitavad kõige rohkem 
kaasa jõulumeeleolu loomisele linnas.

Päkapikke toetavad: AS Aclima Baltic, AS Atria Eesti, AS A-Karuse, 
Moon OÜ, Valga Linnavalitsus.

Valga Gümnaasium osaleb sel õppeaastal Tartu Ülikooli Teaduskooli 
õpikodade programmis. Tänaseks on koolis toimunud kolm füüsika õpituba 
ning õppeaasta jooksul on ees ootamas veel viis põnevat ja tegusat 
õpituba. Õpikojad toimuvad pärast koolitundide üks kord kuus 4-tunniste 
sessioonidena. Õpikoja programmi läbinud õpilane saab kevadel Tartu Ülikooli 
tunnistuse ja füüsikaalase valikkursuse hinde.

Valga lasteaias Pääsuke saavad juba varasest east kokku erinevad kultuurid, 
keeled ja rahvused.
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AS ACLIMA Baltic tooted võluvad tarbijaid 
Jaapanist Kanadani, Eestist rääkimata

1999. a loodud ja esmalt 10 inimesega 
alustanud ettevõte on aastatega kasva-
nud peaaegu 50-liikmeliseks meeskon-
naks, kes teab, et edu aluseks on pidev 
areng ja igaühe siiras tahe panustada 
sellesse.

Ettevõte ei ole pelk nime valgusrek-
laam seinal või äriregistris registreeri-
tud juriidiline isik, tegeliku ettevõtte 
loovad ja kujundavad need inimesed, 
kes seisavad selle nime taga, jagavad 
ühist eesmärki ja mõistavad, et mees-
konnas on igaühe panus võrdselt oluli-
ne ning kõik ülesanded tähtsad.

Novembrikuu esimeses pooles oli 
ACLIMA Baltic AS-il au võõrusta-
da peaaegu kõiki tänaseid ACLIMA 
brändi müügiesindajaid üle maailma. 
See ei ole liialdus, kuivõrd kaugeimad 
külalised saabusid Eestisse Jaapanist ja 
Kanadast. Oli meeldiv tõdeda, et uue 
kollektsiooni mudelite kõrval huvitas 
külalisi võrdselt meie tegelik igapäe-
vaelu ehk kuidas ühest kangasmate-
rialist need mugavad, funktsionaalsed 
ja kvaliteetsed tooted sünnivad. Rõõ-
mustas see, et külalised meie hoonet 
ja tootmist mitte lihtsalt ei uudistanud, 
vaid esitati hulganisti küsimusi ning 
tunti sisulist huvi tööprotsessi ja erine-
vate seadmete funktsioonide osas.

Kas ma tohin proovida?
Flatlock ehk tasaõmblusmasinad, mida 
kasutame peaaegu 99% toodete val-
mistamisel, pakkusid külalistele aga 
sedavõrd palju huvi, et nii mõnigi tegi 
ise „käe valgeks“ ning proovis, kui 
lihtne või keeruline on sellist masinat 
käsitleda.

Et müügiesindajate seas oli palju 
„uustulnukaid“, kelle jaoks oli see 
esimene kokkupuude villastest ning 
villasegustest trikotaažkangastest 
valmistatud spordipesuga, korraldas 
brändi looja ja omanik ACLIMA AS 
selle visiidi käigus külalistele lühi-
koolituse, selgitades villaste kangaste 
häid omadusi ning põhjendades, miks 
on mindud just seda teed, et hakata 
tootma sellistest materjalidest spor-
dipesu.

Villa kui tooret tunneb inimkond 
juba 2000 aastat, ometi assotsieerub 
enamikul inimestest sõnaga „vill“ või 
„villane“ endiselt vanaema kootud 
maavillasest lõngast kampsuniga ... 
soe küll, kuid kare ja pisut karvustav. 
Tänapäevaste kudumisseadmete ja 
viimistlemisprotsesside abil sünni-
vad villased kangad, mis on pehmed 
ja siledad ning tunduvad vastu keha 
nagu „soe kallistus“. Kangaste kõrge 
kvaliteedi ja head omadused tagab 
kvaliteetne lõim, mis omakorda sõltub 
kasutatavast villatüübist.

Pehme beebivill
ACLIMA AS kasutab kõikide oma 
kangaste puhul meriinovilla, mida saa-
dakse Merino tõugu lammastelt. Selle 
konkreetse villa eripäraks on tavapä-
rasest pikem ja peenem villakiud, mis 
võimaldabki luua unikaalseid materja-
le, mis on üheaegselt õrnad ja luksus-
likud. Rahvakeeli kutsutakse meriino-
villa ka beebivillaks, sest see on ihu 

vastas pehme. Uudsed meriinovillast 
materjalid aitavad reguleerida keha-
temperatuuri, hoides külmas kliimas 
kehasooja ning palavates tingimustes 
jahutavad keha, kuivõrd on väga hea 
hingavusega. Vill on antistaatiliste ja 
antibakteriaalsete omadustega, mus-
tust hülgav ning mittesüttiv materjal.

2001. a läbi viidud uuring tõestas, et 
see vill pakub kõikidest teistest tuntud 
kiududest, nt puuvill, lina ja viskoos, 
kõige paremat kaitset UV-kiirguse 
vastu.

ACLIMA brändi toodete valmista-
miseks kasutatakse erineva villasisal-
duse ning ruutmeetrikaaluga kangaid. 
Parima näite kangaspektri ulatuse 
kohta saab tuua võrreldes kahe eri-
neva tooteseeria jaoks kasutatavaid 
materjale: HotWool’i puhul on kanga 
villasisaldus 70% ja ruutmeetrikaal 
400 g, valmistooted kaaluvad ~800 g; 
LightWool’i materjal on aga 100% 
villane, selle ruutmeetrikaal on ~130 g 
ja valmistoode kaalub 200 g. Viimase 

kanga eripäraks on asjaolu, et see on 
tehtud väga õhukesest villakiust, mille 
läbimõõt on 17,5 mikronit (mikron on 
tuhandik millimeetrit). Selline mater-
jalikasutus tagab ühteaegu nii kerguse 
kui ka vastupidavuse, samuti villale 
omase soojapidavuse.

Rõõmu kogu perele
ACLIMA brändi alla koondub kokku 
viis tootesarja, mis on loodud, mõel-
des erinevate aktiivsusastmete ja kli-
maatiliste olude peale. Igas seerias on 
eraldi tootegrupid meestele ja naistele, 
LightWool ning WarmWool seerias li-
saks ka lastele. HotWool tooteseerias 
on ka jakid, mis arktilises kliimas on 
asendamatud pesuna, kuid meie tin-
gimustes sobivad nii talviseks vahe-
riietuseks kui leebema ilmaga ka päris 
ülerõivastena.

Brändi looja, ACLIMA AS-i kodu-
lehelt www.aclima.no saab täpsemalt 
lugeda-uurida kõikide seeriate ja mu-
delite kohta.

Valga linn on võtnud nõuks tutvustada meie tegusaid ettevõtteid. Sel korral 
anname ülevaate AS-ist ACLIMA Baltic. Oma ettevõtte tegemistest räägib 
tegevjuht Monika Morel.

Uus lasteaedadesse vastuvõtu kord
1. jaanuarist 2013 muutub Valga linna lasteaedadesse vastuvõtmise kord, 
mis lihtsustab ja muudab selgemaks lasteaiakoha taotlemise ning koon-
dab kõik linna neli lasteaeda ühtsesse andmebaasi.

Siiani oli igal lasteaial kohataotlejatest oma järjekord ja nii oli tavapärane olukord, kus 
laps oli korraga järjekorras mitmes lasteaias ja ühtne ülevaade puudus. Ühes lasteaias 
juba koha saanud laps võis teises aias ikka veel kohataotlejana kirjas olla ning see 
tekitas segadust kohtade planeerimisel.

Nüüd saab koondülevaade lasteaia kohataotlejatest olema linnavalitsuses ja nii on 
edaspidi lasteaedade direktoritel kui ka linnal täpsemad andmed ja selge ülevaade 
prognoosimaks lasteaiakohtade tegelikku vajadust.

Uue korra käivitumine toob endaga kaasa mõned muutused lasteaeda registree-
rumise avalduse esitamises. Nimelt näeb uus kord ette, et vanem saab ühte avaldus-
se kirja panna kuni kaks soovitud lasteaeda, avalduse võib esitada lasteaeda või ka 
linnavalitsusse, kas paberkandjal või ka digitaalselt allkirjastades e-posti (valgalv@
valgalv.ee) teel. Kõik avaldused (ka lasteaeda esitatud) registreeritakse linnavalitsuse 
dokumendiregistris.

Lapsevanemale teatab koha olemasolust lasteaia direktor ja lapsevanem annab 
koha vastuvõtmisest või loobumisest teada 15. juuniks, misjärel sõlmitakse lapseva-
nemaga leping.

Lasteaedadesse vastuvõtu kord ja avalduse vorm on kättesaadav Valga linna ko-
dulehelt: www.valga.ee

Anneli Rants
Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja

Omavalitsuste juhid peavad oluliseks 
koostöö laiendamist
Novembris kogunesid Valga Linnavalitsuse eestvedamisel Valga linna 
ümbritsevate valdade esindajad Laare Vabaajakeskusesse, et arutada 
koostöövõimalusi eelkõige huvihariduse ja spordi valdkonnas.

Valga linnapea Kalev Härk tõdes, et tulevikus peaksid nii Valga linna kui ka ümbritse-
vate kohalike omavalitsuste noortel olema võrdsed võimalused osaleda Valga linna 
huviharidusringides (sh muusikakool) ja sporditegevuses. Ühiselt jõuti arusaamisele, 
et tuleb leida suuremat rakendust headele huvi- ja spordialade juhendajatele ning 
jagada optimaalselt olemasolevat taristut (ka Tsirguliina Keskkooli spordisaali ja Ka-
rula–Lüllemäe tervise- ja spordikeskust).

Teiseks oluliseks teemaks oli omavalitsustesse ühiste ametnike palkamine. Konk-
reetselt on vajadus valdades ehitusjärelevalve ja keskkonnajärelevalve spetsialisti 
osas ning samuti ka arhitekti ja planeeringuspetsialistide järele. Planeeringute teema 
kerkis veel täiendavalt, sest osalejad näevad vajadust mitme ühise teemaplaneerin-
gu järele (nt kergliiklusteede võrgustik ja ühistranspordi korraldus). Samuti vahetati 
mõtteid uutes projektiideedes osalemise üle, nt tänavavalgustuse projekt ja veema-
janduse edasiarendamine.

2013. aasta I kvartalis on Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuse juhtidel ning 
ametnikel võimalus osaleda Euroopa Sotsiaalfondi haldussuutlikkuse meetmest ra-
hastatava projekti raames planeeritud koolitusel „Haldusvõimekuse tõstmine omava-
litsuste koostöö kaudu”.

Aira Varblane
Valga LV arenguameti juhataja

Novelliauhind Nipernaadi 
ootab järjekordset omanikku!
11. mail 2013. aastal antakse Valgas välja järjekord-
ne August Gailiti nimeline novelliauhind, sedapuh-
ku juba kolmas.

Auhind määratakse eesti autorile novelli eest, 
kus on fantaasiarikkust, seiklushimulisi ja roman-
tilisi tegelasi või on novellil lüüriline alatoon. Hin-
natakse 2011. või 2012. aastal esmatrükis ilmunud 
novelle.

Ettepanekuid novelliauhinna kandidaatide koh-
ta oodatakse 15. jaanuarist kuni 15. aprillini 2013 aadressidel info@valgark.ee või Val-
ga Keskraamatukogu, Aia 12, 68203 Valga.

Esitatud kandidaatide seast teeb valiku 5-liikmeline žürii, mille esimeheks on kir-
jandusteadlane Janika Kronberg.

Kõikide arvamust avaldanute vahel loositakse välja kolm raamatut.
Esimene Gailiti novelliauhind anti välja 2009. aastal Valdur Mikitale. 2011. aastal 

premeeriti Mehis Heinsaart novelli eest „Kui Herman õitseb”.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööd jätkuvad
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Valga maakonna veemajandusprojekt — 
Valga linn" osa 3 jätkamiseks sõlmiti 4. oktoobril AS-i Valga Vesi ja Nordecon AS-i va-
hel leping vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ning teekatete taastamise 
ehitustööde teostamiseks Kungla, Petseri, Saare, Karja, Männiku, Kuperjanovi, Kase, 
Jakobi, Vahtra, Maleva ja Pika tänava piirkonnas.

Lepingu järgi paigaldatakse selles piirkonnas ca 3,2 km veetorustikku, ca 2,9 km 
kanalisatsioonitorustikku ja ca 0,9 km sademevee kanalisatsioonitorustikku.

AS Nordecon alustas 10. detsembril töödega Petseri ja Vahta tänaval, kogu piir-
konnas saavad tööd valmis järgmise aasta oktoobriks. 

Tööd tehakse lahtise kaeviku meetodil, tööde teostamise ajal tööpiirkonnas lii-
geldes palume olla tähelepanelikud ning järgida ajutist liikluskorraldust. Piirkonnas 
kehtiva liiklusskeemi kohta saab täpsemat teavet Valga linna koduleheküljelt, kuhu 
Nordecon AS esitab ülevaate lähiperioodil teostatavatest töödest.

Omanikujärelevalvet ja FIDIC inseneriteenust osutab ühispakkuja OÜ Watercom/ 
Tallinna Linnaehituse AS.

Linnaelu

Auhinna üleandmine 
Mehis Heinsaarele 

2011. aastal.

Näinud-kuulnud palju huvitavat ACLIMA Baltic AS-is, suunduti edasi resto-
rani „Lilli“, kus väikese moedemonstratsiooni käigus tutvustati külalistele 
uut, 2013. aasta kollektsiooni. Et julge pealehakkamine, enesekindlus ja 
lahke naeratus aitab igas olukorras, tõestas seegi üritus, mille õnnestumise-
le aitasid kaasa tublid kohalikud inimesed. Suur oli väliskülaliste üllatus, kui 
kuuldi, et keegi asjaosalistest ei ole modellindusega seotud ... Õnnestunud 
presentatsioon andis alust arvata just vastupidist.

ACLIMA AS-i tootearenduse- 
ja ostujuht Kari Høgemo 
ja turundusjuht Lars Johansen. Tootearenduses.

Tsehhis.
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Valga kultuuri- ja spordisündmused 
detsember 2012, jaanuar ja veebruar 2013

Kultuurikalender

Detsember
13. detsember, kl 16 noortekeskuses lauajalgpalli 
turniir. Osaleda saavad kõik soovijad vanuses 13–20 
eluaastat. Tegemist on paarismänguga.
13. detsember, kl 16 Kampaania „Ole vormis!” tervise-
tund keskraamatukogus. Võimlemine füsioterapeudi 
juhendamisel, vestlusring ja võimalus mõõta lihtsa-
maid tervisenäitajaid. Osalustasu 1 €
14. detsember, kl 14 keskraamatukogu lastekirjan-
duse osakonna meisterdamistunnis valmistame jõu-
lukaunistusi
14. detsember, kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses Val-
gamaa suurperede jõulupidu (kutsetega)
14. detsember, kl 19 spordihallis BBL korvpallis, Val-
ga/ Maks&Moorits–Juventus
15. detsember, kl 10 spordihallis EMV korvpallis, MI-
NI-d
16. detsember, kl 10 spordihallis EMV korvpallis, pois-
te B-kl esiliiga
15. detsember, kl 13 kultuuri- ja huvialakeskuses 
laste ja noorte rahvusvahelised peotantsuvõistlused. 
Standard- ja ladina-ameerika tantse esitavad tantsu-
paarid Valgast, Mõnistest, Otepäält, Pärnust, Cesisest, 
Valmierast, Valkast
15. detsember, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Ko-
möödiateatri etendus „Kala neljale". Mängivad Helgi 
Sallo, Elle Kull, Endrik Kerge ja Anne Paluver või Diana 
Klas. Pilet 10 €, sooduspilet 8 €
16. detsember, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses kol-
manda advendi kontsert. Esinevad Valga Muusikakooli 
õpilased ja õpetajad
16. detsember, kl 10 (beebikino), 13, 16, 19 kul-
tuuri- ja huvialakeskuse kinos animatsioonfilm „Artur 
päästab jõulud“. Pilet 2 €, sooduspilet 1.30
18. detsember, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses jõu-
lukontsert „Jõulud südames”. Esinevad Birgit Õigemeel 
(laul) ja Mihkel Mattisen (klaver, laul). Pilet eelmüügist 
12 €, sooduspilet 11 €, gruppidele alates 15 in 10 €

20. detsember, kl 9.45 kultuuri- ja huvialakeskuses 
doonoripäev
20. detsember, kl 17 noortekeskuses piljarditurniir. 
Osaleda saavad kõik noored vanuses 13–20 eluaastat
21. detsember, kl 11 spordihallis EMV käsipallis, fi-
naalid
22. detsember, kl 10 spordihallis rahvusvaheline 
lauatennise turniir
22. detsember, kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses jõu-
lukontsert „Püha öö”. Esinevad Hanna-Liina Võsa, Merle 
Kollom (orel), Raivo Tafenau (saksofonid), Jaak Lutsoja 
(akordion). Pilet 8 €, sooduspilet 6 €
23. detsember, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses nel-
janda advendi kontsert. Esinevad MTÜd Kungla ja se-
gakoor Rõõm, Valge Maja laulukoor ja Valga Põhikooli 
mudilaskoor
26. detsember, kl 9 kultuuri- ja huvialakeskuses 16. 
rahvusvaheline turniir „Valga Jõulubridge 2012”. Info: 
Rein Augas, telefon 5650 8046
26. detsember, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses 
kellade ansambli Arsis kontsert. Pilet 10 €, sooduspilet 
8 €
27. detsember, kl 15 keskraamatukogus koolivaheaja 
filmineljapäev. Vaatame üheskoos filmi „Rapuntsel“ ja 
tutvume Grimmide muinasjuturaamatutega.
28. detsember, kl 19 spordihallis korvpalli ML, Valga/ 
Maks&Moorits–Pärnu
29. detsember, kl 18 Valga Rockiklubis Valgamaa 
Noortebändide festival „Noor Rock”
30. detsember, kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvialakes-
kuse kinos seiklusfilm „Imeline Ämblikmees”. Alla 12 a 
mittesoovitav. Pilet 2 €, sooduspilet 1.30

Jaanuar 2013
1. jaanuar, kl 00 Pedeli paisjärve saarelt ilutulestik
2. jaanuar, kl 12 kultuuri- ja huvialakeskuses Valga 
linnavolikogu esimehe Külliki Siilaku ja linnapea Kalev 
Härki uue aasta vastuvõtt linnarahvale
3. jaanuar, kl 15 keskraamatukogus koolivaheaja 
filmineljapäev. Vaatame üheskoos filmi „Jääaeg: jõulu-
seiklus” ja mõistatame mõistatusi
4. jaanuar, kl 18 Voorimehe Pubis 34. Valgamaa MV 
turniiribridži paarismängus, IV voor
5. jaanuar, kl 11 spordihallis kergejõustik, Valga–Val-
miera
5. jaanuar, kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses ansambli 
Oduvantšiki uue aasta ball (kutsetega)
6. jaanuar, kl 12 spordihalli eest 12. Valga rahvamat-
kade seriaali 3. etapp
6. jaanuar, kl 13, 16, 19 kultuuri- ja huvialakeskuse 
kinosaalis Eesti film „Eestlanna Pariisis”. Alla 12 a mitte-
soovitav. Pilet 2 €, sooduspilet 1.30
8. jaanuaril, kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses kont-
sert „Vene jõulud”. Esineb laulu- ja tantsuansambel 
Oduvantšiki
10. jaanuar, kl 18 Valga Bowling Center’is piljardi see-
riavõistluse „Talv“ I etapp
12. jaanuar, kl 9 spordihallis jalgpallivõistlus „Warrior 
Cup 2013”. 2004. a sündinud poisid
12. jaanuar kl 18 spordihallis käsipalli EMV esiliiga
12. jaanuar, kl 15 ja 19 kultuuri- ja huvialakeskuses 
stuudio Joy talvekontsert „Talvine vikerkaar”. Pilet 3 €
13. jaanuar, kl 9 spordihallis jalgpallivõistlus „Warrior 
Cup 2013”. 1997. a sündinud poisid
13. jaanuar, kl 10 Petanque’i hallis petank, Valga talvi-
se karikasarja individuaalvõistlus
14. jaanuar, kl 18 Voorimehe Pubis 34. Valgamaa MV 
turniiribridži paarismängus, I voor

17. jaanuar, kl 18 Valga Bowling Center’is piljardi see-
riavõistluse „Talv“ II etapp
18. jaanuar, kl 14 keskraamatukogu lastekirjanduse 
osakonnas voltimise meisterdamistund
18.–20. jaanuar, spordihallis EMV poksis
19. jaanuar, kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses sal-
satreening. Palume huvilistel eelnevalt registreeruda 
telefonil 510 0838 või e-posti aadressil: studiojoy@hot.
ee
19. jaanuar, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses suur 
salsapidu. Pilet 3 €
21. jaanuar, kl 18 Valga Voorimehe Pubis 34. Valga-
maa MV turniiribridži paarismängus, II voor
23. jaanuar, kl 10 spordihallis saalijalgpalli EKSL maa-
kondlik turniir, poisid 6.–9. kl, ML ja RL
23. jaanuar, kultuuri- ja huvialakeskuses festivali Koo-
litants 2013 maakondlik voor
23. jaanuar, kl 18 muusikakoolis kontsert, esinevad 
Mati Palm (laul), Piia Paemurru (klaver). Pilet 4 €, soo-
duspilet 2 €
24. jaanuar, kl 17 keskraamatukogus kohtumine 
Minu ... sarja autoriga
24. jaanuar, kl 18 Valga Bowling Center’is piljardi see-
riavõistlus „Talv“, III etapp
25. jaanuar, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Vana 
Baskini Teatri etendus „Ma hakkan peaministriks". 
Mängivad Kadri Adamson, Marika Korolev, Raivo 
Rüütel, Egon Nuter, Tõnu Kilgas, Raivo Mets ja Janek 
Sarapson.
26. jaanuar, kl 18 spordihallis Rahvaliiga jalgpall
26. jaanuar, kl 18 spordihallis käsipalli EMV esiliiga
27. jaanuar, kl 12.20 Paju lahingu aastapäevajooks, 
Paju–Valga
28. jaanuar, kl 18 Valga Voorimehe Pubis 34. Valga-
maa MV turniiribridži paarismängus, III voor
29. jaanuar, kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses maali-
näituse „Kokkumäng” avamine
29. jaanuar, kl 18 Valga Bowling Center’is VSVS MV 
koroonas
31. jaanuar, kl 18 Valga Bowling Center’is piljardi see-
riavõistlus „Talv“, IV etapp

Veebruar
1. veebruar, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses hu-
moorikas meeleoluõhtu Voldemar Kuslapiga. Laudade 
ettetellimine koos piletimüügiga Valga kultuuri- ja hu-
vialakeskuse valvelauast telefonil 766 9970. Pilet 4 €
3. veebruar, kl 12 Valga spordihalli eest 12. Valga Rah-
vamatkade seriaali 4. etapp
3. veebruar, kl 10 Petanque’i hallis Valga talvine indi-
viduaalne karikasari petankis, II etapp
6. veebruar, kl 10 spordihallis Valgamaa koolinoorte 
MV korvpallis, 6.–7. kl poisid/ EKSL
6. veebruar, kell 16 muuseumis näituse Läti rahvus-
pühad avamine
6. veebruaril, kell 18 muusikakoolis kontsert, esineb 
klaveriduo Piret ja Lauri Väinmaa. Ettekandele tuleb 
Urmas Sisaski uudislooming
8. veebruar, kl 14 keskraamatukogu lastekirjanduse 
osakonnas vastlavurri meisterdamise tund
8. veebruar, kl 17 kultuuri- ja huvialakeskuses Valga 
linna taidlejate kontsert ja pidu
10. veebruar, kl 11 spordihallis EMV saalihokis
10. veebruar, kl 12.00 Valga Bowling Center’is Valga-
maa MV piljardis „8 Palli”
11. veebruar, kl 18 Valga Voorimehe Pubis 15. Valga 
linna MV turniiribridži paarismängus, II voor
12. veebruar, kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses eaka-
te austamis- ja puhkeõhtu. Peetakse meeles jaanuaris, 
veebruaris ja märtsis sündinud eakaid Valga linna juu-
bilare
13. veebruar, kl 11 spordihallis EMV saalihokis, U17
14. veebruar, kl 10 spordihallis Valgamaa koolinoorte 
MV sisekergejõustikus, D ja C vanuseklassis
14. veebruar, kl 18 Valga Bowling Center’is piljardi 
seeriavõistlus „Talv“, VI etapp
14. veebruar, kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Viljan-
di Ugala etendus „Kalmistuklubi”. Osades: Luule Komis-
sarov, Rita Raave, Elle Kull, Arvi Mägi, Vilma Luik.
15. veebruar, kl 18.30 Valga PK võimlas sõpruskohtu-
mine võrkpallis

Näitused
Kultuuri- ja huvialakeskuses:
kuni 21. jaanuar 2013 näitus „Estonie–France/ Eesti 
ja Prantsuse lossid". Näitus on korraldatud Eesti Va-
bariigile, meie sini-must-valge lipule, Küllike Pihlapi 
Kunstiakadeemia lõpetamisele ja Tõnis Laanemaa 75. 
sünnipäevale. Avamine 4. detsembril kell 16
kuni 01. veebruar 2013 näitus „Karvavahetuse aeg. 
Lapimaa nüüdiskunst“. Näitus esitleb neljateistküm-
nelt kunstnikult 22 teost, mis annab nii mediaalse kui 
ka sisulise läbilõike Lapimaa professionaalsest kunstist. 
Näituse kuraatorid on Tartu Kunstnike Liidu esimees 
Markus Toompere ja galerist Indrek Grigor
29. jaanuar kuni 28. veebruar 2013 maalinäitus 
„Kokkumäng” – Karitas Uus, Maris Tuuling ja Evi Gailit. 
Kõik kolm kunstnikku on õppinud Tartu kunstiühingu 
stuudios ehk Konrad Mäe ateljees vanameistrite Kaja 
Kärneri ja Heldur Viirese käe all ning saanud sealt Pal-
lase traditsioone järgiva maalikooli ja üksjagu sarnase 
suhtumise maalikunsti. Samas on igaüks läinud edasi 
oma rada mööda, leidnud oma teemad ja stiili. Piltide 
valiku võib jagada laias laastus kolme teemasse: maas-
tikud, inimesed ja vaikelud. 
Muuseumis:
kuni 2. veebruar 2013 näitus „Islandi päkapikud”, 
Katrin Kelpmanni ja Terje Kähri Islandi-teemaline maa-
linäitus „Tuttugasta Eyjan” ja Harjumaa Muuseumi näi-
tus „Rehielamused”. Pilet 1 euro, õpilased, pensionärid 
0,50 eurot
Detsembris toimub muuseumis jõuluprogramm. 
Jälgi reklaami www.valgamuuseum.ee
Keskraamatukogus:
kuni 31. detsember näitus „Luise Vaher — 100”

Raamatute väljapanekud
kuni 31. detsember: Luise Vaher — 100
Detsember: 200 aastat muinasjutte, vennad Grimmid
Jaanuar–veebruar: Valgamaa ilukirjanduses
10. jaanuar–15. aprill: Aastatel 2011–2012 ilmunud 
novelliraamatud
Jaanuar: Lastekirjanduse Keskus soovitab
Veebruar: Eno Raud — 85

Jõulupeod

Valga Muusikakooli jõulupidu on 
ühtlasi kontsert linnarahvale ja toimub 
pühapäeval, 16. detsembril kell 12.00 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Valga Gümnaasiumi õpilaste jõulupi-
du toimub 19. detsembril kell 18. 00 
Vabaduse tn 13 aulas. Teema: „Maailma 
jõulud“.

Jõulupeod Valga Vene Gümnaasiu-
mis:
18. detsember, kl 14.00 5.–7. klassid
19. detsember, kl 10.00 2. klass
19. detsember, kl 12.00 1. klass
20. detsember, kl 12.00 3.–4. klassid
20. detsember, kl 18.00 8.–12. klassid

Jõulupeod Valga Põhikoolis (toimu-
vad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses):
17. detsember, kl 14.00 1.–3. klassid
19. detsember, kl 16.00 4.–6. klassid
20. detsember, kl 18.00 7.–9. klassid

Jõulupeod lasteaias Kaseke:
17. detsember, kl 16.00 Pääsusilma 
rühm, kl 16.30 Nurmenuku rühm
18. detsember, kl 16.30 Karikakra 
rühm
19. detsember, kl 16.30 Kannikese 
rühm
20. detsember, kl 16.30 Rukkililli rühm
20. detsember, kl 16.30 Kullerkupu 
rühm

Jõulupeod lasteaias Walko (toimuvad 
lasteaia muusikasaalis):
17. detsember, kl 16.00 Krõlli rühm, 
kl 17.00 Väänikute rühm
18. detsember, kl 16.00 Päikesejänku 
rühm, kl 17.00 Tupsude rühm
19. detsember, kl 16.00 Cipollino 
rühm, kl 17.00 Tšeburaška rühm
20. detsember, kl 16.00 Mõmmi rühm, 
kl 17.00 Naerupalli rühm
21. detsember, kl 16.00 Rüblikute 
rühm

Jõulupeod lasteaias Buratino:
18. detsember, kl 15.45 Sipsik, 
kl 17.15 Krõll
19. detsember, kl 15.45 Sajajalgne, 
kl 17.15 Pätu
20. detsember, kl 15.45 Aabitsa-Mõm-
mi, kl 17.15 Pipi
21. detsember, kl 15.45 Pöialpoiss ja 
Pöial-Liisi, kl 17.15 Lepatriinu

Jõulupeod lasteaias Pääsuke:
13. detsember, kl 18 kultuuri- ja huvi-
alakeskuses aiarühmad: Mõmmid, Mesi-
mumm, Tähekesed, Jänkud, Lepatriinu
18. detsember, kl 9.30 lasteaias sõime-
rühmad: Sipelgad ja Sipsik
19. detsember, kl 16.30 lasteaias 
Liblika rühm

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Väljaandja: Valga Linnavalitsus

Linnavalitsuse kantselei: Puiestee tn 8, 68203 Valga; telefon: 766 9900; 766 9910; faks: 766 1351; e-post: 
valgalv@valgalv.ee

Toimetus / reklaam: Avalike suhete spetsialist Hele Heletäht; telefon: 766 9902; 5347 2255 
e-post: hele.heletaht@valgalv.ee; www.valga.ee

Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Trükiarv: 8000 EST/2000 RUS

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ootab 
oma kogude täienduseks temaatilist materjali, mis on seotud 
Valgas asunud sõjaeelsete struktuuride ajalooga (3. Üksik jala-
väepataljon, 2. soomusrongirügement, Auto-tanki rügemendi 
II kompanii, Piirivalve, Politsei, Kaitseliit). Samuti oleme huvita-
tud metsavendade tegevusest (info ja esemed) ning mälestus-
test teemal „Igapäeva eluolu II maailmasõja ajal“.

Uus töötaja
Kas tead: Valga Avatud 
Noortekeskuses töötab ala-
tes 1. detsembrist noorsoo-
töötajana Maarja Mägi.

Vaatamata oma 21 eluaastale on 
Maarjal hulk noorsootöö alaseid 
kogemusi. Aastaid on ta olnud 
tegev Kodutütarde organisat-
sioonis, kus rühmajuhina tegut-
sedes koondas ta enda ümber 
aktiivseid noori. Töö kõrvalt 
õpibki Maarja Tartu Ülikooli Vil-
jandi Kultuuriakadeemias huvi-
juht-loovtegevuse õpetaja eriala 
teisel kursusel.

Valga Noortekeskuses tööle asudes soovib Maarja kindlasti jätkata traditsioonili-
seks saanud üritustega, samas on tal uusi ideid, mida ellu viia koostöös Valga linna 
noortega ja noortevolikoguga.

Noortekeskuse töö paremaks toimimiseks peab ta väga oluliseks infovahetust, ka-
sutades erinevaid noortepäraseid teabekanaleid.

Noorsootöö arendamise osas leiab Maarja, et tuleb aktiivselt otsida erinevaid või-
malusi projektide kirjutamiseks. Noorteprojektide ja saadud lisavahendite kaudu on 
võimalik pöörata noorsootööle rohkem tähelepanu. Oluliseks peab Maarja ka vaba-
tahtlikku noorsootööd.

Kindlasti saab Maarja tegemistest edaspidi juba rohkem kuulda-näha.

Kaja Sisask
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kultuuri- ja haridustöö juht direktori ülesannetes

Linnaelu


