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10. jaanuaril tähistas tragi ja 
rõõmsameelne muusikat armas
tav Raissa Simrod 102. sünni
päeva. 

Pildil on koos linnapea Kalev 
Härkiga Valga linna vanim  
elanik Anna Kütt, kes tähistas  
18. veebruaril 106. sünnipäeva

Raissa Rosalie Simrod - 102
Anna Kütt - 106

Merili Madissoo ja Marju Rebane 
Valga Muuseum

20. augustil toimub Valgas Säde pargis avalik 
pulm, mis viiakse läbi tuginedes 19. sajandi Ees
ti pulmatraditsioonidele. Publiku ette tuuakse 
oluline hetk ühe Valgamaa noorpaari elus ning 
seeläbi tutvustatakse osalejatele pulmatraditsio
one lähtudes VanaVõrumaa piirkonna kom
metest. 
Tegemist on pärimuspeoga, kus kohtuvad 
käsitöömeistrid ja maheda talukauba müüjad, 
linnaelanikud ja külalised, noored ja vanad. Peol 
saab nautida vahvate muusikute ja rahvatan
tsijate koostöös valmivat pulmakava. Meeleo
lu loovad Mäeotsa kapell, Rõõmu koor, Koidu 
Tähed, Отава ё ja teised kollektiivid. 

Kõigi panus on oodatud 
Oluliseks osaks pulma ettevalmistamisel ja läbi 
viimsel on pärimuse kogumine. Seetõttu kut
sutakse kõiki üles pulmapärimusi talletama ja 
edastama. Kui Sinu perekonnas või tutvusring
konnas on keegi, kes võiks vanemate jutustuste 
põhjal teada traditsioonilisi 19. saj maarahva 
pulmakombeid (Hargla kihelkonnas), omada 
esemeid või fotosid, võta palun Valga Muuseu
miga ühendust, et aidata kaasa pulmapärimuse 
kogumisele. 

Pruutpaar on veel leidmata 
Sobivat pruutpaari otsitakse kuni 9. märtsi
ni. Vahvate ja julgete soovijatega viiakse läbi 
kohtumised ning vestlused, mille alusel valib 
korraldusmeeskond välja ühe paari. Pruutpaari
ga koos valmistatakse ette kogu suguvõsa: kaas
ates spetsialiste korraldab Valga Muuseum õnne
liku paari lähisugulastele infopäevad ja koolituse, 
eesmärgiga tõsta perekondade teadmisi ning 
valmisolekut suurürituse jaoks ja aidata muuta 
isiklik ning üsnagi privaatne sündmus väärikaks 
ja rõõmsaks. 

Kõik võivad tulla 
Avatud on laste ala, kus perede kõige pisemad 
saavad mängida, meisterdada ja loomi paitada. 
Toimuvad vankrisõidud ümber Säde pargi ning 
lisaks lastele saavad ka täiskasvanud osaleda eri
nevates põnevates töötubades. 
Samuti oodatakse kõiki eheda käsitöö meis
treid ja talukauba müüjaid end aegsasti peole 
registreerima! Kõikidelt kauplejatelt oodatakse 
panust veimevaka täitmiseks. 
Valgamaa Pärimuskultuuri pidu toimub 2017. 
aastal kolmandat korda keskenduses igal aastal 
erinevale pärimuslikule teemale. Pidu korraldab 
Valga Muuseum koostöös Valga Linnavalitsuse
ga. 
Lisainfo peo osalistele ja publikule aadressil pidu.
valgamuuseum.ee.  

PulmAKutSe

Valgas tunnustati eesti Vabariigi aastapäe-
va ajal tublimaid tegijaid, kelle tegevus on 
jätnud toeka jälje 2016. aastasse ning on 
mõjutanud oluliselt Valga linna arengut.

Valga Linnavalitsus annab alates 2013. aastast 
linna silmapaistvamate inimeste tunnusta
miseks välja auhinda “Valga aastaring”. Selle 
kauni auhinna on kavandanud ja teostanud 
eesti klaasikunstnik Eino Mäelt. Ta leidis 

ühenduse kahe linna ja rahva vahel puidu 
aastaringides, mis sümboliseerivad ka linna 
väärikat vanust. Aastaringid näitavad aren
gute ja aegade liikumist kõigile võrdselt ja 
vääramatult.

VAlgAS tunnuStAti tublimAid 
tegijAid

Valga Lasteaia Pääsuke kauaaegne õpetaja, 
naisrahvatantsurühma Sõsarad eestvedaja ja 
eesti rahvakultuuri edasikandja Erika Kärner.

Õnnitleme AuhinnA „VAlgA AAStARing“ VäRSKeid omAniKKe:

Valga Põhikooli arendus ja noorsootöö
juht, neidude rahvatantsurühma „Piiripeal
sed“ ning mitmete õpilasfirmade juhendaja  
Maria Sikk.

Valga linna edukaima ettevõtte ja linna ühe 
suurema tööandja, AS Atria Eesti tegevdirek
tor ja juhatuse liige Olle Horm.

Pikaaegne Valga Priimetsa kooli initsiatii
vikas hoolekogu esimees, alati huvitunud 
kooli siseelust, kelle poole julgevad lapse
vanemad alati pöörduda  Vitali Mašnitš.

Lauri Lomp, Valga linna ekstreemspordi in
nustunud harrastaja ja eestvedaja, tänu kelle 
avati Valgas piirkonna suurim siseekstreem
spordihall.
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Valgas võtab 6. märtsist muuseumi juht ohjad üle 
noor ja aktiivne arheoloog Pikne Kama. tema va-
rasem seotus Valgaga on põgus, Pikse isa, Kaido 
Kama on töötanud justiits- ja siseministrina ning 
ema Pille tomson oli aastatel 2009-2011 Valga 
muuseumi direktor.
Muuseumi endine juht tegi oma elus muudatuse ja 
lahkus ametikohalt, et pühenduda erialasele tööle 
pärandtehnoloogina ning tegeleda omaloominguga.
oled elanud ja õppinud tartus, ka mujal. miks see 
töö ja miks just Valga? 
Olen üles kasvanud Karulas ja käinud Lüllemäe Põ
hikoolis. Kodukandiga on mul olnud tihe side ka 
pärast Tartusse gümnaasiumisse minekut. Pärast 
gümnaasiumi lõppu astusin Tartu Ülikooli ajalugu 
õppima juba alguses selge eesmärgiga spetsialiseeru
da arheoloogiale. Olen nüüdseks ligikaudu 12aastat 
elanud Tartus, kuid sellesse ajaperioodi jääb ka kaks 
sügissemestrit välismaal (Londonis ja Stockholmis). 
Töökoht Valga Muuseumis pakub võimaluse kodu
kanti tagasi kolida ja saada siin erialast tööd. Lõpetan 
praegu Tartu Ülikoolis arheoloogia doktorantuuri ja 
otsisin tööd, mida edasi teha pärast ülikooli lõppu. 
Valga Muuseumi juhtimine annab võimaluse jätku
valt tegeleda ajaloo ja arheoloogiaga, kuid samas pa
kub uusi väljakutseid, millega varasemalt kokku pole 
puutunud.
milline on Sinu varasem töökogemus? mida see 
Sinu jaoks tähendab? 
Olen töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu 
Ülikoolis. Lisaks olen osalenud kui ka juhtinud palju
sid arheoloogilisi välitöid. Loodan, et ka muuseumis 
õnnestub mul jätkuvalt arheoloogiaga tegeleda.
Valga Muuseumi juhtimine on kindlasti minu jaoks 
väljakutse. Aga direktori amet on selles mõttes nagu 

iga teine töökoht, et eks reaalne töö õpetab kõige pa
remini. 
Kuidas Sa ennast iseloomustad, milline inimene Sa 
oled?
Kindlasti olen sihikindel ja julgete ideedega. Mulle 
meeldib meeskonna töö, eriti kui meeskond ja seatud 
eesmärgid on inspireerivad.
Kuidas sisustad oma vaba aega?
Pean tunnistama, et kuna doktorantuur ja eriti dok
toritöö kirjutamine on olnud väga töömahukas ja 
pingeline, siis viimasel ajal pole väga palju vaba aega 
olnud. 
mis on Sinu jaoks elus oluline?
Peamine on olla loomulikult õnnelik. See, mis erine
vatel eluetappidel õnnelikuks teeb võib olla erinev. 
Kindlasti pean väga oluliseks enda sõpru. 

Kalev Härk, 
Valga linnapea

Kui palju meist suudaksid ette pla
neerida oma elu järgmised 20 aas
tat? Ilmselgelt oleks selline tulevikku 
vaatamine ennustamise ja unistamise 
maiguline, kuid seades endale õigeid 
eesmärke ja nende nimel pidevalt 
tööd tehes, siiski võimalik. Linnade 
puhul, nagu Valga, on 20 kuni 30 aas
tat ette vaatamine vältimatu. Suurte 
objektide nagu teede, suurte ühis
kondlike hoonete, elu ja tööstuspiir
kondade arendamisel on vaja teada, 
kuidas muudavad need linna käekäi
ku ja üldmuljet. Igal sammul peame 
saavutama, et tehtud investeeringud 
toetaks ettevõtlust ja head elukesk

konda. Sageli tuleb lahendada vas
tandlikke eesmärke: ettevõtlus võib 
kaasa tuua liiklust ja müra, elukesk
konnana eelistavad inimesed samas 
rahu ja vaikust. Nooremad inimesed 
eelistavad melu ja atraktiivsust, ea
kamad turvalisemat ja funktsionaal
semat linnaruumi. Selleks et kokku 
leppida Valga linnaruumi järgmiste 
aastakümnendite kujunemine, on 
alustatud linna üldplaneeringu koos
tamist. Lähiajal esitatakse avalikule 
arutelule võimalikud arengustsenaa
riumid. Valida tuleb neist üks, mille 
põhjal valmib meie linna uus suur 
plaan. Osalege aktiivselt oma mõtete
ga, siis saab plaan parem ja selle el
luviimine on üheskoos ka lihtsam ja 
kiirem.

VAlgA linnA 
uuS SuuR 

PlAAn

Rain Aunapu, 
muusikavideote festivali peakorraldaja

18. märtsil algusega kell 20.00 toi
mub Valga raudteejaamas Eesti 
muusikavideote festival. Üritus on 
kõigile tasuta ning toredat õhtut on 
oodatud veetma inimesed igast va
nusegrupist. 
Muusikavideod mängivad samal 
ajal kahe saali ekraanidel, inimene 
saab valida kas talle meeldib roh
kem viisakas peasaal või vabama 
õhkkonnaga kõrvalsaal. Igaüks saab 
hääletada, milline video peaks võit
ma publiku lemmiku tiitli. Eesti 
parim muusikavideo kuulutatakse 
välja žürii ühisel otsusel, kuhu kuu
luvad Hardi Volmer ja Tõnu Tru
betsky, kolmanda liikmega läbirää
kimised veel käivad. 
Praeguseks on festivalile registreeri
tud 107 videot, nii tuntud kui tund
matutelt tegijatelt. Tuntumatest ar
tistidest tulevad esitlusele näiteks 
Metsatöll, Liis Lemsalu, Ewert & 

The Two Dragons. Kuna festivali 
korraldajad Filmiklubist Duubel 2 
tegelevad ise filmimisega, oskavad 
nad hinnata paljude erinevate ini
meste tööd, mis ühe muusikavideo 
valmimiseks kulub. Sellepärast ongi 
hea Valga raudteejaama kokku tul
la, et üheskoos tähistada ja nautida 
seda kodumaist loomingut ning 
tutvustada videoid laiemale publi
kule. 
Peale auhindade väljaandmist muu
tuvad festivalisaalid suureks järel
peoks, kus saab DJ’de saatel tantsida 
või heas seltskonnas muljeid vahe
tada. Järelpidu on mõeldud vanus
tele 18+.
Festivali ja järelpeo ajal on avatud 
jaamakohvik Fresh Buffe ning baar. 
Oma toidu ja joogiga jaamahonesse 
sisse ei pääse.
Juba käivad ettevalmistused järgmi
se aasta Eesti muusikavideote fes
tivaliks, mis toimub samuti Valga 
raudtee jaamas.
Lisainfo aadressil: muvi.ee

VAlgAS toimub eSimene eeSti 
muuSiKAVideote feStiVAl

3. – 5. märtsini toimuvad 
Valgas ja mujal järjekorras 
13. eestimaa talimängud. 
Eestimaa Talimänge saab lu

geda, kui Eesti oma olümpiamängudeks. Kolme päe
va jooksul on Valgas ja Valgamaal kokku mitu tuhat 
spordisõpra, kes panevad oma võimeid proovile eri
nevatel spordialadel.
Viimati toimusid nii suured mängud Valga linnas 
2007. aastal, kui toona võõrustati suviseid Eesti XII 
Maaspordimänge. Iga nelja aasta tagant toimuvad 
Eestimaa Talimängud on Valgas esimest korda. Ta
limängudel osalevad võistkondadena maakonnad ja 
linnad ning vallad. Viimati toimusid Eestimaa Tali
mängud 2013. aastal Võrus. 1965. aastal peeti esime
sed talimängud samuti Võrus. Toona kandis võistlus 
nime Eesti NSV Maanoorte Talimängud. Võisteldi 
murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, suusao
rienteerumises, kiiruisutamises, motokrossis, jääho
kis, lauatennises, males, kabes, sportlikus võimlemi
ses ja rühmvõimlemises. 
Seekordsed mängud teeb kindlasti eriliseks asjaolu, 
et viimast korda on oodata niipalju valdasid ja linna
sid võistlustest osa võtma, kuna haldusreformi käigus 
jääb omavalitsusi tunduvalt vähemaks. See omakorda 
võib tähendada suuremat huvi mängude vastu ja roh
kemat osavõttu.
13. Eestimaa Talimängud avatakse piduliku tsere
mooniaga 3. märtsil kell 20.00 Valga Kultuuri ja Hu
vialakeskuse esisel platsil. Tseremoonia käigus pee
takse kõnesid ning süüdatakse mängude tuli. Samuti 
ei puudu üllatused. Kultuurikeskuse esisele platsile 

tullakse, aga Valga Spordihalli juurest piduliku rong
käiguga. Rongkäik hakkab kell 19.30 ning tänavate 
äärde on sportlasi tervitama oodatud kõik huvilised.
Talimängud algasid juba tegelikult jaanuarikuus, kui 
toimusid korvpalli võistluste eelturniir valdadele 
ning jäähoki eelturniirid. Lisaks sellele võisteldak
se ujumises nädal varem, 25. veebruaril. 3. märtsi 
lõunast alates hakkavad pihta mitmed võistlusalad. 
Talimängud lõppevad peale korvpalliturniiri finaale 
piduliku lõpetamisega 5. märtsil kell 16 Valga spordi
hallis.
Lisaks Valgas toimuvatele aladele on võistlused toi
mumas ka mitmetes muudes sportimispaikades. Nii 
toimuvad suusaalad Tehvandil ja VäikeMunamäe 
suusakeskuses, motokross Adrenalin Arenal Sõmer
palus ning suusaorienteerumine Koorastes. Valgas 
ja Valkas toimuvad meeste korvpall. Naiste korvpall, 
lauatennis, juhtide võistlus, jäähoki, laskmine, male, 
kabe, kreekarooma maadlus, vabamaadlus ja mälu
mäng toimuvad Valgas.
Kuna esmakordselt ajaloos ületab Eestimaa Talimän
gud ka riigipiire, otsustasid korraldajad võtta võist
luste motoks „Ühed mängud, kahes riigis!“ 
Lisaks iga ala parimatele selgitatakse talimängude 
käigus välja parimad vallad ja linnad ning parimad 
maakonnad. Neli aastat tagasi jäi Valga linn I grupis 
8. kohale ning Valga maakond saavutas II grupis teise 
koha. 
Mängud korraldatakse suure korraldusmeeskonna 
poolt, kus löövad kaasa Eestimaa Spordiliit Jõud, Val
ga linnavalitsus, Valga Sport, Eesti Olümpiakomitee, 
paljud spordialaliidud ning mitmed vabatahtlikud.

Lisainformatsiooni talimängude kohta leiad 
aadressilt www.joud.ee. 
Tule ela omadele kaasa!

VAlgA VÕÕRuStAb 13. eeStimAA tAlimänge
Karl Kirt Valga linnavalitsuse 

spordi ja noorsootöö 
vanemspetsialist
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Egle Kõvask

4. mail toimub Valgas riigigüm
naasiumite vaheline jalgpalli
võistlus, mida korraldavad Valga 
Gümnaasiumi noored Kristiina 
Saaron, Christofer Orukask ja 
Karel Simson. Noored kirjutasid 
antud sündmuse kohta Hasart
mängumaksu Nõukogusse ka 
projekti ning said toetust.
Projekt on mõeldud riigigüm
naasiumite 10.11. klasside 
8liikmelistele segavõistkonda
dele. Tiimi peab kuuluma ka 
vähemalt 2 tüdrukut. 12. klass 
jääb osalusest välja, kuna neil 
toimub lõpueksamiteks valmis
tumine.
„Projekti eesmärgiks on läbi 
ühistegevuse suurendada eri 
piirkondade noorte füüsilist 
aktiivust, arendada meeskon

natööd ning luua uusi tutvu
si riigigümnaasiumite vahel,“ 
nentisid korraldajad. Lisaks 
üksteisega tuttavaks saamisele 
tutvustab projekt noortele loo
dud võimalusi, saab ka teiste 
koolide noortelt uurida nende 
kooli õppetöö ja õppekava koh
ta ning tugevdab edasisi koos
töövõimalusi.
Tänavuseks on Eestis 12 riigi
gümnaasiumi, 2016. aasta sü
gisest on seda ka Valga Güm
naasium. „Kuna Valga linn ja 
Valgamaa on üpris ääremaa, 
on mõne võrra kaugenenud 
meie kooli suhted teiste Eesti 
koolidega ning mõtlesime, et 
korraldame üksteisega pare
mini tuttavaks saamise nimel 
humoorika jalgpallivõistluse,“ 
rääkis Kristiina idee sünnist.
„Kuna jalgpalli teatakse roh

kem kui poiste spordiala, soo
vime suurendada populaarsust 
ka tüdrukute seas ning luua 
võrdsed tingimused antud te
gevuse harrastamiseks ka füü
siliselt ja majanduslikult vähem 
võimekate noorte seas,“ lisas 
ta. Jalgpallimängule lähenetak
se loovamast küljest, mis aitab 
noorel välja tulla mugavustsoo
nist ning teeb koosveedetava 
aja kaasahaaravamaks. Sellest, 
milline pallimäng välja näeb, 
teavitatakse võistluspäeval.
Sageli heidetakse noortele ette 
nende aja valesti planeerimist 
ning pidevat nutiseadmete ka
sutamist. „Leiame, et kui noo
rele on loodud huvitavad ja 
võimetele vastavad tegevused, 
väheneb ka aja veetmine sot
siaalvõrgustikes,“ toovad esile 
sündmuse korraldajad. 

Valga linnavalitsus on teinud algust uue üldplaneeringu koostamisega, mille eesmärgiks on kohandada elanikkonna kahanemise tingi-
mustes Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega 
kesklinna taaselustamisele, elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade taaskasutamisele.
Valga linnal on potentsiaali muutuda atraktiivsemaks ning pakkuda linna elanikele kohti, kus on põhjust ja tahtmist olla. Selleks uurime, 
kuidas Valga linn toimib, mis on väärtuslik, mida võiks parandada, millised on võimalikud varjatud potentsiaalid. Käesoleva tajukaardiga 
soovime koguda informatsiooni selle kohta, kuidas Teie elu on Valga linnaga seotud, kuidas Te linna näete ja kasutate. 
Küsimustiku täitmine võtab aega u 10 min ja täidetud küsimustikud on võimalik viia Valga linna paigaldatud kogumiskastidesse, mis asu-
vad Selveris (Raja 5), Rimis (Riia 18), Valga linnavalitsuses (Puiestee tn 8), Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses (Kesk 1), Valga raudteejaamas 
(Jaama pst 12), Atria Eesti AS (Metsa 19) ning võimaluse korral ka Maximas (Jaama pst 2b)

1. Tähistage palun kaardil tähega Teie jaoks igapäevaselt olulisemad kohad (kodu, töö, 
kool jne). Võimalusel lisage ka selgitus

Piirkond Selgitus
A
B
C
D

2. Märkige palun kaardil piirjoonega Teie jaoks Valga tunnetuslikud piirid ja tähega Valga 
linna alguskoht. Võimaluse korral võite lisada ka selgituse, miks nii arvate. 

Alguskoht Selgitus
S

3. Tähistage palun kaardil piirjoone ja numbriga Teie jaoks meeldivad paigad Valga lin-
nas. Võimaluse korral võite lisada ka selgituse, miks nii arvate.

Piirkond Selgitus
3.1
3.2
3.3
3.4

4. Tähistage palun kaardil piirjoone ja numbriga Teie jaoks ebameeldivamad paigad. 
Võimaluse korral võite lisada ka selgituse, miks nii arvate

Piirkond Selgitus
4.1
4.2
4.3
4.4

5. Märkige palun kaardile piirjoone ja numbriga piirkonnad, millel on Teie meelest enim 
potentsiaali huvitavateks arenguteks. Lisage kindlasti ka tabelisse selgitus. 

Piirkond Selgitus
5.1
5.2

5.3
5.4

6. Tähistage palun kaardil katkendjoone ja numbriga, milliseid marsruute Te kasutate ja 
kuidas (nt: jalgsi, rattaga, autoga). Võimalusel korral võite lisada ka selgituse juurde. 

Marsruut Liikumisviis selgitus
6.1.
6.2
6.3
6.4

7. Märkige palun kaardile Valga võimalikud linnaasumite piirid pidevjoone ning vastava 
numbri või nimetusega (vastamine vabatahtlik)

Asumi nimetus (vabatahtlik) Selgitus 
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8. Minu jaoks on Valga linnaruumi planeerimisel kõige tähtsam, et 

9. Valga linnas tunnen kõige rohkem puudust

Täname vastamast! Kui Teil on lisaarvamusi või kommentaare seoses küsimustikus käsitletud teemadega, siis oleme tagasiside eest väga tänulikud. 

10. Vanus …….  

Sugu   …….

Valga linnaga olen olnud seotud ……… aastat



KoolinooRed KoRRAldAVAd RiigigümnAA-
Siumite VAheliSe jAlgPAlliVÕiStluSe

laupäeval, 11. märtsil leiab Valga Ri-
mis aset tüK lastefondi heategevus-
lik perepäev, mille raames kogutakse 
annetusi ravitoitu vajavatele lastele.

Tasuta perepäev on osa Lastefondi 
kampaaniast “Üleannetus”, mis tipneb 
samaaegselt kõigis 15 Eesti maakonnas 
toimuvate heategevusüritustega.
Lisaks annetamisvõimalusele pakutak
se Valga perepäeval osalejatele võima
lust erinevatel viisidel meelt lahutada: 
kohal on näomaalijad, õhupallimeistrid 
ja Psühhobuss, mõõtu saab võtta pa
berlennukite täpsuslennutamises ning 

kaunistada seina värviliste käejälgede
ga. Perega veedetud toreda päeva jääd
vustavad üleannetu fotoseina taustal 
pildile fotograafid ning häid inimesi 
rõõmustavad oma etteastetega Gertu 
Pabbo ja Valgamaa väikesed lauljad. 
Päeva juhib Raiko Allik. 
Perepäev saab alguse kell 12.00 ning te
gevust jagub kella 15.00ni. Kampaania 
raames on haigeid lapsi võimalik toe
tada ka spetsiaalses veebikeskkonnas 
www.üleannetus.ee andes oma panuse 
Eesti kaardi täitmisse annetustega. Sa
mast keskkonnast leiab ka täpsema info 
kõigi 15 perepäeva kohta.

lAStefond KutSub 
VAlgA RimiSSe PeRePäeVAle

KüSitluS

integratsiooni ja migratsiooni SA 
meie inimesed kutsub kõiki huvi-
lisi 14. märtsil kell 18 Valga Kul-
tuuri-ja huvialakeskuse (Kesk tn 
1) ovaalsaali tutvuma eesti keele 
õppimise võimalustega.
Infotunnil antakse ülevaade ees
ti keele õppimise ja harjutamise 

võimalustest. Samuti nõustatakse 
kasutama keeleõppe vahendeid ja 
–materjale, toetatakse nõuannetega 
iseseisvalt keeleõppe alustamiseks ja 
jätkamiseks. 

eeSti Keele ÕPPimiSVÕimAluSed lAieneVAd
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3. märtsil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnad meisterdamisring 
algklasside õpilastele. Kõik vajalik meisterdamiseks on raamatukogus olemas. 
3.-5. märtsini 13. Eestimaa Talimängud. 
4. märtsil kell 11 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas „Pisipõnni mängu-
tunnid“. Lapsevanemad võivad koos lastega lustida või jätta lapsed juhendajate 
hoolde. Lastega tegeleb raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandi-
daat Ene Mägi.
4. märtsil Eestimaa Talimängud esitelevad: Valga-Valka MUSIC WEEKEND.
kell 22 Night club FeelGood: DJ Paul O`Kenn (LV), DJ Alan Tukmatsev, DJ Gree-
teks ja DJ Brandlo (EE). Piletiga üritus.
kell 20 Valga rockiklubis ansamblid I Had Dreams, Kolmteist (EE), The Missing 
(LV). Pilet kella 20-21 3 € ja edasi 5 €. 
kell 21 Valka kultuurimajas DJ Aivars (LV). Tasuta.
6. märtsil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses etendus “Prantsuslikkuse truu-
dusetuse võlud”/ “Прелести французской измены”. Etendus on vene keeles. 
Pilet 14-20 €.
7. märtsil kell 16 muuseumis Fideelia-Signe Rootsi näituse „Naine kui kan-
gelane“ avamine.
7. märtsil kell 18 muusikakoolis Mihkel Poll`i klaverikontsert. Kavas Debussy, 
Chopin. Pilet 6/4 €.
7. märtsil kell 19 spordihallis Eesti Meistriliiga kohtumine korvpallis. Mõõtu 
võtavad BC Valga/Valka ja AVIS Rapla.
8. märtsil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Tõnis Niinemets power-upco-
medy„Homme on täna!”. Pilet 14/16 €.
 9. märtsil kell 10 spordihallis  Valgamaa Haridusmess 2017.
10. märtsil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas muinasjututorni 
jututund algklasside õpilastele.
11. märtsil kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses lauluvõistlus „Valga laululaps 
2017”. Lauluvõistlusel osalevad laululapsed viies vanuserühmas 3 –15. aastani. 
Kõigi vanuse-rühmade puhul arvestatakse lapse vanust seisuga 31.12.2017.a.
12. märtsil kell 12 Valga linna rahvamatka V etapp. 
14. märtsil kell 10 Emakeelepäeva veebipõhine viktoriin Valgamaa koolide 
5.-6. Klasside õpilastele.
14. märtsil kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses korraldab Eesti Segakooride Liit 
emakeelepäeva kontserdi. 

15. märtsil kell 12 muuseumis teemapäev „Naine kui kangelane”.   Kava: 
kell 12.15-12.45 Tartu Ülikooli vanemteaduri Merili Metsvahi  ettekanne „Eesti 
naine aastal 1200 – mida me temast teame?”
kell 12.45-13.15 Ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja Johanna Ross`i ette-
kanne „Naine nõukogude eesti naissõjaromaanis”.
kell 13.15-13.45 Eesti folkloristi, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristikaosakon-
na juhataja Mare Kõiva ettekanne. 
kell 13.45-14.15 Lavastaja, näitleja ja muusiku Loore Martma ettekanne „Kan-
gelanna kodus, metsas ja turbaväljal”.
kell 14.15-14.45 kunstnik Fideelia-Signe Rootsi ettekanne. 
17. märtsil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnad meisterdamisring 
algklasside õpilastele. Kõik vajalik meisterdamiseks on raamatukogus olemas.
17. – 18. märstini  Valga Gümnaasiumis Valga Avatud Noortekeskuse võrgupidu. 
18. märtsil kell 11 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas „Pisipõnni mängu-
tunnid“. Lapsevanemad võivad koos lastega lustida või jätta lapsed juhendajate 
hoolde. Lastega tegeleb raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandi-
daat Ene Mägi.
18. märtsil kell 20 Valga jaamahoones Eesti muusikavideote festival. Festivalil 
näidatakse kodumaiseid muusikavideosid kahes erinevas saalis. Žürii- ja rahva-
hääletusel selgub Eesti parim muusikavideo. Pärast festivali ametliku osa lõppu 
muutuvad mõlemad saalid peoruumideks, kus üritus jätkub DJ-de saatel. 
21. märtsil kell 16 kultuuri- ja huvialakeskuses juubilaride austamis- ja puhke-
õhtu. Peetakse meeles jaanuaris, veebruaris ja märtsis sündinud eakaid Valga 
linna juubilare.
22. märtsil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Svjatoslav Eschenko/
Святослав Ещенко uus huumoriprogramm „Aeg rõõmu tunda”. Etendus on 
vene keeles. Pilet 17 €. 
23. märtsil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja fil-
mineljapäev. Vaatame filmi „Sipelgapoiss”. Peale filmi joonistame sipelgaid ja 
teisi metsaasukaid.
24. märtsil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas muinasjututorni 
jututund algklasside õpilastele.
25. märtsil kell 10 spordihallis Valgamaa Talimängude finaalvõistlus.
26. märtsil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Kaunimate Aastate Vennaskon-
na kontsert „Igavesti noor”. Pilet 13/16 €. 

27.-30. märtsini Valga linna eri kohtades Hiina kultuuri nädal. Toimuvad koh-
tumised, filmi-programm, kirjandusõhtu, fotonäitus, õpitoad jne. 
28. märtsil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Raivo E. Tamm & Super HotCos-
mos Blues Band kontsertetenduses „Ma olen Ivo Linna”. Pilet 13-17 €.
29. märtsil kell 12  kultuuri- ja huvialakeskuses Valgamaa kooliteatrite festival.  
29. märtsil kell 15 muuseumis ettekandeõhtu  „Marta Pärna 150 ja tema pä-
rand”. M. Pärna töötas 1908-1932 aastani Valga tütarlaste gümnaasiumi juha-
tajana, etendades silmapaistvat osa ka Valga ühiskondlikes organisatsioonides.

APRILL
1. aprillil kell 11 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas „Pisipõnni mängu-
tunnid“. Lapsevanemad võivad koos lastega lustida või jätta lapsed juhendajate 
hoolde. Lastega tegeleb raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandi-
daat Ene Mägi.
1. aprillil kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses Valentina Korkina ja Viktor Ost-
rouhov / Валентина Коркина и Виктор Остроухов etendusega „”Päev nae-
ruga” . Pilet 16-22 €.
3. aprillil kell 14 muuseumis rändnäituse „Hingab ja heliseb“ ja MTÜ Kungla 
kostüüminäituse avamine.
4. aprillil kell 19 spordihallis Eesti Meistriliiga kohtumine korvpallis. Mõõtu 
võtavad BC Valga/Valka ja Rakvere Tarvas/Palmse Metall.
5. aprillil kell 11 kultuuri- ja huvialakeskuses tantsuetendus „Talveunelm 
suvelossis”. Lavastus on mõeldud lastele vanuses alates 6. eluaastast, laste-
ga peredele ning kõigile, keda huvitab ajalugu, klassikaline muusika, tants ja 
teater. Pilet 4/6 €.
5. aprillil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses kaasaegse balleti lavastus “Ca-
sanova: põlev jää”.  Pilet 4/6 €.
7. aprillil kell 14  raamatukogu lastekirjanduse osakonnas jututund algklasside 
õpilastele.
7. aprillil kell 20 kultuuri- ja huvialakeskuses „Naiste öö”. Kevadisel hilisõhtul 
leiame ja jagame „õnne valemit” koos ülilahedate inimestega. Krista Lensin,  
Stella Shakti - Maagilise Maailma Looja,  selle suve veinitrende tutvustab Kalev 
Vapper.  Muusikaline elamus Uku Suvistega. (kohvik, fotograaf, palju üllatus-
likke pakkumisi).  Kohtade broneerimine tel . 7669970.  Pilet eelmüügist 12€, 
samal päeval 15 €
11. aprillil kell 18 muuseumis Säde Seltsi 115. aastapäeva tähistav pidulik 
õhtu. Programmi ühe osana esitatakse segakoori Rõõm esituses lühendatuna 

Valgas esimese eestikeelse näitemänguna etendunud J. Kantswey „Mihkel ja 
Liisa ehk Vaata, mis rikkuse ahnus võib teha”. Näitemängu lavastaja on Siiri 
Põldsaar MTÜ-st Kungla.
12. aprillil kell 11 kultuuri- ja huvialakeskuses Viljandi laste ja noorteteater 
Reky etendus “Okasroosike”.
15. aprillil kell 11 Valga keskstaadionil II Eesti-Läti Jooks. 
15.aprillil kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Komöödiateatri etendus “Hol-
lywoodi filmitähed”. Etendus on pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile. Pilet 
13-15 €.
19. aprillil kell 14 kultuuri- ja huvialakeskuses ühendus Must Kast esitleb 
muusikalist noortelavastust „Jõud”. Lavastuse algmaterjaliks on Tartu Forseliuse 
Kooli 7. klassi õpilaste loovtööd, mis valmisid 2015. aasta sügisel. Pilet 8-15 €.
21. aprillil kell 13 kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees August Gailiti 
nimelise novelliauhinna kätteandmine.
21. aprillil kell 14 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas meisterdamisring 
algklasside õpilastele. Kõik vajalik meisterdamiseks on raamatukogus olemas.
22. aprillil kell 11 raamatukogu lastekirjanduse osakonnas „Pisipõnni mängu-
tunnid“. Lapsevanemad võivad koos lastega lustida või jätta lapsed juhendajate 
hoolde. Lastega tegeleb raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandi-
daat Ene Mägi.
22. aprillil kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses lauluvõistlus „Valgamaa Laulu-
laps 2017”. Võistlusel osalevad piirkondlike lauluvõistluste võitjad. 
30. aprillil kell 15 kultuuri- ja huvialakeskuses ansambli Oduvantšiki kevad-
kontsert.

NÄITUSED
15. märts –30. aprill kultuuri- ja huvialakeskuses Reet Ohna isikunäitus “Ter-
vitus kevadele”.
6.-31. märts kultuuri- ja huvialakeskuses näitus “Kunst sünnib südamest - väi-
kesest ja suurest” vol.4. Näitusetööd on valmistanud lasteaed Walko väikesed ja 
suured kunstnikud.
4. aprill-31. mai kultuuri- ja huvialakeskuses Viktor Fjodorovi juubelinäitus 
1.märts-30. aprill raamatukogu teenindussaalis  “2016. aastal kirjandusau-
hindadega pärjatud teosed”
7. märts-1. aprill muuseumis Fideelia-Signe Rootsi näitus „Naine kui kan-
gelane“.
3. aprill-6. mai rändnäitus: „Hingab ja Heliseb“ ja  MTÜ Kungla kostüüminäitus.

SündmuSed VAlgA linnAS mäRtSiS jA APRilliS


