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Maikuu esimesel nädalavahetusel ootame
kõiki piirilaadale

Suvised ilmad jõuavad lõunapiirile varem kui teistesse Eestimaa paikadesse. Sestap alustatakse Eesti-Läti piiril laadahooaega just suure heategevusliku laadaga, mis toimub sel aastal juba 15. korda.
See laat on oluline oma erilise toimumispaiga
tõttu - tegevus toimub mõlemal pool piiri, kahe
linna Valga ja Valka vahel. Tänavuse laada tulu
kasutatakse jalgrataste soetamiseks, mida saavad
laenutada kaksiklinna külastavad turistid.
Laadakülalisi rõõmustavad käsitöömeistrite hoolikalt valmistatud tooted, koduste veinimeistrite
toodang ja omapruulitud õlled, samuti kaunid
lilled ja õhus heljuvad maitsvate toitude aroomid. Laada lahutamatu osa on ka ulatuslik kultuuriprogramm, mis pakub huvi nii suurtele kui
väikestele.
Praeguseks on oma osalemissoovist teada andnud
üle 400 kaupleja, mitte ainult Eestist ja Lätist, vaid
ka Leedust, Valgevenest ja Ukrainast.
Väikestele laadakülalistele on meelelahutuseks
erinevad täispuhutavad atraktsioonid, karussellid, elektriautod. Lapsed saavad teha vahvaid
näomaalinguid ning sõita hobusega ja külastada

miniloomaparki. Pedeli jõel saab teha kajakisõitu
ning auhindu on võimalik võita posti otsa ronimise võistlusel „umurkumurs”
Laadalised on oodatud osa saama kõige maitsvamatest piirilaada ettevõtmistest – III lihaküpsetamisvõistlusest „Piirideta BBQ” ja IV rahvusvahelisest liha- ja vorstitoodete konkursist.
Kultuuriprogrammi moodustavad Valka ja Valga kultuurikollektiivide etteasted. 6. mai õhtul
on kõik oodatud aga peole, kus esineb tantsuansamblid Melody ja Karakums. Peo toimumise
ajal on avatud toitlustelgid. 7. mail rõõmustavad
kontserdiga rahvast Valga ja Valka lapsed. Kõigil
huvilistel on võimalus osa võtta loomingulistest
töötubadest – koos keraamika- ja tekstiilikunstnikega saavad lapsed peagi saabuvaks emadepäevaks oma kätega kingitusi meisterdada.
Ka tänavu on kavas hetegevuslik loterii, mille auhinnafondi eest oleme tänulikud Valga ja Valka
kohalikele ettevõtjatele.
Laat toimub Valgas ja Valkas Raja, Rīgas, Sēlijas ja
Raiņa tänavatel ning Pedeli jõeäärsel alal.

6. mail
kella 8-16 laat

kell 10.00 laada, IV rahvusvahelise vorsti ja lihakonkursi ning lihaküpsetamisvõistluse “Piirideta
BBQ” avamine
kell 10.15 – 12.15 kultuuriprogramm
11.00 – 15.00 Euroopa päev Valga Muuseumis ja
selle õuealal
kell 12 Sprite 3 x 3 tänavakorvpalli EM avaetapp
Valga Keskraamatukogu esisel platsil
kell 20.00 - 00.30 pidu suures laadatelgis, esinevad
ansambel Melody ja Karakums. Sissepääs 2 €.

7. mail
kella 8-14 laat kell 11-14 kultuuriprogramm

Täpne kava aadressil valga.ee
Ootame kõiki toredat nädalalõppu veetma kaksiklinna Valga-Valka!

Valga linnaliinidel alustavad 1. maist
sõitu uued bussid

Valga linna avaliku bussiliiniveo teenindamist jätkab perioodil 2017–2022
hanke võitnud bussifirma AS ATKO Bussiliinid. Kasutusele võetakse kaks
uut bussi, mis pakuvad ühistransporditeenust kahe bussiliiniga.
Bussidesse on paigaldatud Eesti suuremates linnades juba kasutusel olev
ühtne e-pileti süsteem, mille kasutamine on mugav ja valideerimine kiire.
Bussifirma tutvustab selle kasutamist 27. aprillil kell 15 Valga raudteejaamas. Varem ostetud kuukaardid kehtivad maikuu lõpuni ja sularaha eest
ostetud üksikpileti ostmise võimalus jääb esialgu alles.

Oled oodatud 27. aprillil kell 15
Valga raudteejaama
teabepäevale!
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lõpu
aktused
 Valga Põhikool
16. juuni kell 16 kooli spordisaalis, otseülekanne on kooli aulas
(Kungla tn 16)
 Valga Gümnaasium
17. juuni kell 12 kooli aulas
(J. Kuperjanovi tn 10)
 Valga Priimetsa Kool
17. juuni kell 15 kooli aulas
(J. Kuperjanovi tn 99)
 Valga Kaugõppegümnaasium (9. ja 12. klass) 20. juuni
kell 10 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis (Kesk tn 1)
 Valga Muusikakool
13. mai kell 12 kooli saalis
(Kesk tn 22)
 Valga Jaanikese Kool
6. juunil kell 12 kooli saalis
(Viljandi mnt 82)
 Valgamaa Kutseõppekeskus
21. juuni kell 14 koolis
(Loode tn 3)
 Valka-Valga Kunstikool
2. juuni kell 18.30 Valka Kihelkonna duuma saalis
(Beverīnas 3)
 Lüllemäe Põhikool
17. juunil kell 13 kooli saalis
(Lüllemäe küla, Karula vald)
 Tsirguliina Keskkool
9. klass - 21. juunil kell 17 kooli
võimlas
12. klass - 22. juunil kell 17 kooli
võimlas
(Nooruse 1, Tsirguliina)

teade
Hea Valga Gümnaasiumi
vilistlane

Oled väga oodatud vilistlaskogu
esimesele suurele üldkoosolekule
10. juunil kell 15.00
Valga Gümnaasiumi aulas
Kuperjanovi tn 10.
Hoia omadega sidet ja tule
vilistlaskogu ridadesse!
Täpsem info kooli kodulehel või
pille.olesk@valgagym.ee
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Muuseumiöö 2017 “Öös on mänge” Valgas

Mida teha 300 euroga?
Kalev Härk,
Valga linnapea
Valga linn investeerib 2017. aastal linnaruumi ja avalike hoonete parendamisse 3,7 miljonit
eurot. See teeb iga linnaelaniku kohta peaaegu 300 eurot,
mis läheb linna uueks ja paremaks tegemisse. Võru tänava
remont Lõuna tänavast kuni
Karula valla piirini, Tartu tänava uus ülekate, koos Euroopa
Liidu toetusega vanalinna uue
keskväljaku ehitamine ja õpilaskodu Valga gümnaasiumile on
selle aasta suurimad ja ilmselt
oodatuimad ehitused. Lisaks
sellele saab pinnatud katte suur
hulk väiksemaid tänavaid (Paju,
Vahe, Narva, Siguri, Ploomi, Kevade, Muru, Talve jt), kus siiani
tolm, vesi ja pori inimeste elu

pidevalt häirinud on. Jätkame
linnaruumi koristamist mahajäetud ehitistest: vähemalt kolm
kolemaja ja suur hulk garaaže
läheb lammutamisele ning alad
haljastamisele.
Korrastatakse
või ehitatakse välja bussipeatused Pika ja Vabaduse tänava
ning Jaama puiestee alguses.
Kõnniteed saavad uue katte Aia,
Vabaduse ja Neulandi tänaval.
Linna kaunimaks tegemiseks
saab igaüks meist investeerida.
Selleks ei peagi kulutama raha,
vaid natuke oma vaba aega. Korraldage koos sõprade või naabritega talgud, millega kõrvaldage
kevad-talvised jääknähud oma
elamute või ettevõtete ümbrusest. Märgakem ja kutsugem
üheskoos korrale prügistajaid ja
lõhkujaid. Hoiame, hooldame ja
hoolime, sest linn on meie ühine
kodu.

20. mail avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Valga Muuseum
pakub sel päeval ja õhtul kõigile huvilistele palju põnevat tegemist.
Koos Valka koduloomuuseumi ja Valga
Avatud Noortekeskusega (ANK) viiakse
läbi kahe muuseumi vahel orienteerumismäng, mis lõpeb Läti poolel piduliku
tunnustamisega. Valga Muuseumis saavad
nii noored kui nende vanemad ja vanavanemad osaleda töötubades, õppida uusi
mänge, osaleda viktoriinis, tutvuda virtuaalreaalsusega ja mekkida Valga ANKi
noorte kohvikus leiduvat head ja paremat.
Lisaks õhtustele tegevustele pakub muuseum päevast bussireisi Alaveski loomapar-

ki, Mõnistesse ja Pähni looduskeskusesse.
Muuseumiöö 2017 kava
Kell 11-16 bussiekskursioon Valga Muuseum - Alaveski loomapark - Mõniste Talurahvamuuseum - RMK Pähni loodus
keskus. Ekskursiooni maksumus 1 euro.
Samuti palume osalejatel kaasa võtta piknikukorv. Vajalik eelregistreerimine: muuseum@valgamuuseum.ee või tel 766 8868.
Kell 18-22 põhiprogramm:
* muuseumide vahel orienteerumine (Valga Muuseum - Valka Koduloomuuseum);
* viktoriin ja vahvad ning omapärased töötoad;
* virtuaalreaalsuse programm, mis pakub
kolme erinevat ajaloolis-seikluslikku mängu;
* Valga ANK õpetab erinevate lauamängude strateegiaid ning meisterdab huvilistega

veelgi vingemaid ja põnevamaid mänge. Lisaks lauamängudele saab osaleda ka eSport
X-Box turniiridel!
* Valga noored on kohal oma kohvikuga ja
pakuvad külalistele head ja paremat! Arveldamine sularahas.
Parimatele orienteerumises, viktoriinis ja
turniiridel osalejatele huvitavad auhinnad!
Kõik huvilised tulge mängima!

Euroopa päev sinu kodukohas

Marika Muru tele kui väikestele. Võimalik on värvida
EL Valgamaa teabekeskus värviraamatuid, valmistada märke, magneteid ja peegleid ning meisterdada enda6. mail tähistatakse üle Eesti Euroopa le puidust pliiatsitops. Päeva jooksul saab
päeva, mille raames saab külastada eri- muuseumis osaleda ka orienteerumismännevaid asutusi või kohti, mida on rahas- gus, kus küsimustele õigesti vastanuid ootanud Euroopa Liit. Valgas on Euroopa tavad auhinnad. Võimalus on osa võtta ka
sünnipäeva puhul võimalik külastada tasuta muuseumituuridest koos giidiga ja
Valga Muuseumi ja kõik huvilised on oo- lisapõnevust pakub eurobingo.
Maanteeamet pakub muuseumi hoovis
datud külla!
Päeva tähistatakse Valga-Valka Piirilaada võimalust järele proovida, kui õigesti osajal, 6. mail ajavahemikul 11-15, mil muu- kad oma autosõitu ohutuks teha ning turseum avab oma uksed kõikidele külalistele. vavarustust kasutada.
Üritus on tasuta ja tegevusi jagub nii suur- Europe Direct teabekeskus-Valgamaa ja-

gab üritusel Euroopa Liidu trükiseid ja
korraldab ka Euroopa Liidu teemalise viktoriini. Tublimatele auhinnad! Kõik viktoriinilahendajad osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poolt pandud auhinna
loosimises, milleks on reisitšekk 1000 euro
väärtuses.
Kohapeal on võimalik ka keha kinnitada. Oma kohvikunurga on avanud Valga
kodukohvikute päeval kuulsust kogunud
kohvik Johanna.
Euroopa päeva tähistamise kohta Eestis on
rohkem infot aadressil
www.euroopapaev.ee.
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Tasuta koolitused väärikas Lasteaia- ja koolielu aitavad rikasta
eas autojuhtidele
da mitmekülgsed projektitegevused
Valga Linnavalitsus ja Maanteeamet
korraldavad Valgas 60-aastastele ja vanematele aktiivselt liikluses osalevatele
autojuhtidele täiendkoolituse „Väärikas eas mootorsõidukijuht“. Koolitusega soovitakse vanemaealist mootorsõidukijuhti julgustada liikluses osalema ja
täiendada teadmisi erinevates liiklusolukordades toimetulekul.
Ootame osalejaid nii Valga linnast kui
ümberkaudsetest valdadest.
Koolitus on tasuta ja toimub kahel päeval, 1. päev 28. aprillil Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas, Kungla tn 15 Valga.
Eelnevalt tuleb kindlasti end registreerida kas kojas kohapeal või telefonidel
5615 9016 ja 766 1541, email: valgakoda@gmail.com kuni 27. aprilli kella 12ni. Gruppi suurus on kuni 25 inimest.
Kiireim registreerimine kindlustab koha.

Koolituse teemad:
I osa TEOORIAPÄEV: osalejad saavad
ülevaate liiklusolukorrast Eestis, liiklusõnnetuste põhjustest, suurematest muudatustest liiklusseaduses, igapäevastest
sõitudest ja riskidest. Tervishoiutöötaja
tutvustab eaka autojuhi riskihindamise testi, räägib nägemisest ja silmahaigustest, reageerimiskiirusest ning selle võimalikust muutumisest lähtuvalt
vanusest, tähelepanust, kuulmisest ja
erinevatest haigustest, ravimite kõrvalnähtudest ning nende ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.
II osa SÕIDUPRAKTIKA kestusega
2x45 minutit iga osaleja kohta. Sõiduõpe (kasutades ökonoomse sõidu võtteid)
koos analüüsiga ja individuaalse tagasiside andmisega igale osalejale.

Õpilasmalev
tuleb taas!
Hea noor, kes sa otsid suveks tööd ja meelelahutust ning igatsed malevakogemuse järele!
See suvi saab paljude Valga ja Valgamaa noorte
jaoks olema teistsugune, sest taas tuleb ELUÄGE
SUVI ehk Tankla õpilasmalev.
Õpilasmaleva ettevalmistused hakkasid pihta juba
jaanuaris, mil oli vaja valmis kirjutada hanke dokumendid, see omakorda tähendas jälle seda, et tuli
hakkata otsima ja läbirääkimisi pidama tööandjatega ning majutuskohtade ja toitlustajatega, saada
omavalitsustest kinnituskirjad ja palju muud sellist
nn sebimist. Kõige selle tulemusena tunnistati MTÜ
Valgamaa Noorsootöökeskuse hankes osalemine
edukaks täies mahus ning juba 2.-14. juulil sellel suvel saab toimuma Tankla õpilasmalev umbes 80-le
Valgamaa noorele. Õpilasmalevas saavad osaleda
noored vanuses 15-19 aastat.
Põnevaks teevad maleva sinna tulevad noored, tööandjad ning ka see, et see on ööbimisega malev ja
samuti toimub kahe maleva töönädala vahel kokkutulek, kus võetakse mõõtu teiste rühmadega. Kavas
on avada 8 rühma ja igas neis on 10 noort. Praeguse
seisuga on toimumiskohtadena kindlad Helme, Palupera, Karula, Taheva, Sangaste, Tõlliste valla rühmad, kuid kahe rühma üle käivad veel otsingud ja
läbirääkimised. Töökohad tulevad päris põnevad,
näiteks loss, mõis, vesiveski ja talu ning seega on ka
tööd huvitavad. Peamised tööd on siiski kergemad,
mis otseselt konti ei murra ning samuti püüame
omalt poolt teha kõik selleks, et tööd ei oleks väga
rutiinsed.
Noortel, kellel on põhikool lõpetamata, on tööpäev
4 tundi. Kellel põhikool lõpetatud, töötavad päevas
6 tundi.
Töötasuks garanteerivad korraldajad miinimum
töötasu brutos tunnihinnaga 2 eurot ja 78 senti.
Malevas osalemiseks tuleb tasuda särgitasu 7 eurot,
kuid ülejäänud on nö „hinna sees.“ See tähendab,
et tagatud on majutus, söök, koolitused, kokkutulek,
kohapealne transport ja rühma meelelahutus.
Rohkem infot saab Valgamaa Noorsootöökeskus
Tankla esindajatelt Marek Mekilt
(marek@tankla.net, 523 7793) või Valga Avatud
Noortekeskuse juhilt Maarja Mägilt
(maarja@tankla.net, 506 8250).

Loodusprojekt lasteaias Kaseke
Maila Rajamets ja Jaana Jürisoo,
Lasteaed Kaseke
Lasteaias Kaseke viiakse läbi rahvusvahelist projekti „Loodusest inspireeritud atraktiivne õppimine“ koostööd Läti lasteaedadega.
Projekti eesmärgiks on põimida igapäevasesse õppetöösse rohkem loodusest inspireeritud tegevusi.
Lastes soovitakse äratada huvi loodusõpetuse, matemaatika, keemia ja füüsika vastu läbi nende ainete
omavahelise sidumise ümbritseva loodusega. Väga
oluliseks peetakse oskust kasutada looduslikke materjale meisterdamises ja erinevates õpitegevustes.
Läbi rahvusvahelise koostöö koolitatakse õpetajaid,
antakse võimalus vahetada kogemusi ning viiakse
läbi praktilisi tegevusi lastega.
Juba 2015. aastal kutsus Läti Ozolnieku maakonna
lasteaed Bitīte oma Nordplus Junior projekti partneriteks Salgale algkool-lasteaia ning Valga lasteaia
Kasekese, kust osalevad projektis 2 rühma - Rukkilill
ja Nurmenukk.

Priimetsa Kooli noored osalesid keelelaagris

Projekt kestab kaks aastat, alustati 2016. aasta oktoobris ja selle aja jooksul on Valga lasteaia Kaseke
õpetajad külastanud mitmel korral Läti partnereid
ja saadud häid uusi kogemusi, mida juba igapäevases õppetöös rakendatakse. Vastuvisiidile tulevad
lätlased selle aasta sügisel. Projekt lõpeb 2018. aasta
oktoobris. Projekti jooksul valmivad ühised õppematerjalid, mida saavad kasutada kõik osapooled.
Projekti lõpus viiakse läbi uuring lastevanematele,
kelle lapsed projektis osalesid, et nad saaksid avaldada oma arvamust, kas märkasid muutusi rühmades.

Pilvi Pindma, Valga Priimetsa Kool
Valga Priimetsa Kooli üheks prioriteediks on õpilaste eesti keele pädevuste tõstmine, seda ka läbi erinevates projektides osalemise.
Eriti arendavaks on osutunud keelelaagri projekt „Noorte võimalused ja valikud keelepädevuste tõstmisel“, kus osalesid 15 Valga Priimetsa Kooli ja 15 Jõgevamaa A. Haava nim Pala Kooli noort.
Viiepäevase keelelaagri jooksul tutvusid noored Valgamaa ajaloo – ja
kultuuriliste paikadega, kus uuriti nendes kohtades toimunud ajaloolisi sündmusi, täideti töölehti ning osaleti viktoriinides. Kõigile
osalejatele jättis sügava mulje Valga militaarajaloo muuseum ning
praktiline lahing Sooru kaevikutes andis ülevaate seal toimunud lahingutest.
Ühistes grupitöödes ja töötubades arutati, kuidas säilitada loodussõbralikku keskkonda, piirata oma soove tarbimisel, mõtelda rohkem taaskasutusele. Töötubades valmistati küünlaid ja looduslikest
materjalidest seepe.
Üheks toredamaks õhtuks kujunes kohtumine ja kooslaulmine telesaate „Eesti otsib superstaari“ finalisti Artjom Savitskiga. Noormees
rääkis oma karjäärist ja püüdlustest, innustas noori suhtlema eesti
keeles. Artjom Savitski oli väga hea näide venekeelse kodukeelega

Ernst Enno luulepäev

Valga Priimetsa Kool korraldas
7. aprillil 5.-9. klasside õpilastele
luulekonkursi pühendatuna Ernst
Ennole, Valgas elanud luuletajale
ja lastekirjanikule, et meenutada ja
tutvustada tema loomingut.
Konkursi eesmärgiks oli õpilaste eesti
keele pädevuste arendamine, keelelise
mitmekesisuse ja eesti keele oskuste
toetamine luulekeele abil ning eesti

õpilastele, kuidas riigikeele oskus aitab kaasa edukusele.
Päevad olid sisutihedad ja tegevusrohked. Nii eesti kui vene noorte
vaheline sõprus ja suhtlemine aitab ühtedel õppida eesti keelt, teistel
vene keelt. Priimetsa kooli pedagoogid on märganud, et koostööprojektid eesti ja venekeelt kõnelevate laste vahel kiirendavad eesti keele
oskuse arengut, vaba suhtlemisoskust ning sõnavara täiustumist.
Projekt sai teoks tänu SA Innove eraldatud toetusele, mis oli 7500
eurot.

kirjanduse ja luule tutvustamine.
Ernst Enno on üks huvitavamaid eesti
kirjamehi, sest tema loomingut läbib
pideva joonena igatsus millegi järgi,
kurvameelsus ning üksiku rändaja
igatsuslikud mõtted. Mitmed Ernst
Enno luuletused on ka viisistatud
ning laiemale üldsusele on kindlasti
tuttavad „Rändaja õhtulaul“ ja „Need
ei vaata tagasi“. Loomingu veidi vär-

vilisema ja rõõmsama poole moodustavad aga lasteluuletused.
Konkursile olid kutsutud luulesõbrad
Valga Põhikoolist ja A. Haava nim
Pala Koolist Jõgevamaalt. Ühtekokku
luges sel päeval Ernst Enno luuletusi
25 noort, keda hindas asjatundlik žürii. Luulekonkurssi toetas Eesti Kultuurkapital.

Priimetsa kooli noored korraldavad ülelinnalise kooliolümpia
Valga Priimetsa Kool korraldab 1.-2. juunil juba neljandat aastat
toimuvad kooliolümpiamängud. Sel aastal on kutsutud olümpiamängudele ka teised Valga linna koolid ja lasteaiad ning linnaga
ühinevate valdade õpilased ja Pala kooli õpilased. Kooliolümpiamängude korraldamise eesmärgiks on rikastada õppetööd, pakkuda
õpilastele ja lastele huvitavaid kogemusi, väärtustades koostööd, sõprust ning õpetades Olümpiaharta põhimõtteid juurutada ausa mängu reegleid nii spordis kui igapäevases elus.
Võistlused toimuvad kahel päeval 1. juunil linna keskstaadionil ja 2.
juunil Priimetsa kooli staadionil ja -ümbruses. Võisteldakse 12 erineval alal, mis peale klassikaliste spordialade panevad proovile noorte

nutikuse, vastupidavuse, kopsumahu suuruse, aga ka meeskonnatöö oskused. Osaletakse erinevates töötubades. Õpilased
valmistavad tööõpetuse ja käsitöö tundides ise medaleid, karikaid ja
meeneid. Toimunud on juba logo- ja talismanikonkurss. Ainetundidesse on eelnevalt integreeritud eesti spordi- ja olümpiateemasid, ees
ootavad veel kohtumised olümpiasportlastega ja nii mitmedki teised
huvitavad tegevused.
Kooliolümpiamänge
toetab lisaks Valga linnale
Eesti Olümpiaakadeemia.
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SÜNDMUSED VALGA LINNAS aprillis ja mais

18. mail kell 20 kultuuri- ja huvialakeskuses
Comedy Estonia esitleb: Sander Õigus “Hoopis
osakonnas „Pisipõnni mängutunnid“. Oodatud on 4- 6
aprill
teine tera”. Pilet 8/6 €.
aastased lapsed. Lapsevanemad võivad koos lastega
27. aprillil kell 19 gümnaasiumis kontsert Valga
19. mail kell 9 keskstaadionil Valgamaa
lustida või jätta lapsed juhendajate hoolde. Lastega tegeleb koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus
Muusikakool 95 “Tahavaatepeegel”. Esinevad ansambel
raamatukogu vabatahtlik töötaja, pedagoogikakandidaat
ManDaRiin ja kooli puhkpilliõpilaste ansambel.
C,B,A ja J klassis.
Ene Mägi.
30. aprillil kell 12 muuseumis keraamikaalane
19. mail kell 14 raamatukogu lastekirjanduse
6. mail kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuse parklas
mentorkoolitus. Osalustasu 2 €, materjali kulu 4 €,
osakonnas meisterdamisring algklasside õpilastele. Kõik
Sprite 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste Valga etapp. vajalik meisterdamiseks on raamatukogus olemas.
põletamine 2 €. Läbi viib Kaie Pungas. Registreerida
Lisainfo www.tanavakorvpall.ee.
hiljemalt 28. aprilliks margetadolder@gmail.comvõi 5646
20. mail kell 10 spordihallis 26. Valga
6.-7. mail Valkas ja Valgas Rīgas tänava piiripunkti
6720.
rahvusvaheline lauatennise turniir.
piirkonnas 15. Heategevuslik piirilaat. Vorsti- ja grillfestival. 20. mail kell 11 raamatukogu lastekirjanduse
30. aprillil kell 15 kultuuri- ja huvialakeskuses
Tegemist on erakordse laadaga, kuivõrd tegevus toimub
ansambli Oduvantšiki kevadkontsert.
osakonnas pisipõnnide mängutundide kevadpidu.
pikki piiri ja kaubelda on võimalik nii Eesti kui ka Läti
20. mail Valga muuseumis üleriigiline
poolel. Piirilaada eesmärgiks on heategevus, müügikoha
Mai
muuseumiöö „Öös on mänge”.
2. mail kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses kontsert. rendi ja loterii eest saadud summad suunatakse konkreetse Kavas:
ettevõtmise toetamiseks. Toimub lihatoodete konkurss
Esineb Valga Põhikooli 9. kasside neidude ansambel.
kl 11-12 linnaekskursioon. Eelregistreerimisega
3. mail kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses Rakvere ja grillimisvõistlus “Piirideta grill”. Laadalt ei puudu ka
muuseum@valgamuuseum.ee või tel 7668861.
teatri etendus “Ausammas”. Osades Liisa Aibel, Helgi Annast, kultuuriprogramm, mis vältab läbi mõlema päeva. Tegevust kl 12-16 bussiekskursioon Kagu-Eestis (Valga Muuseumjätkub kõikidele, nii noortele kui ka eakatele.
Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt, Maarika Mesipuu-Veebel,
Alaveski loomapark-Mõniste Muuseum-Valga Muuseum).
Eduard Salmistu, Tarmo Tagamets, Tarvo Sõmer. Pilet 12/14 9. mail kell 16 muuseumis näituste avamine „Place, Ekskursiooni maksumus 1 € ja palume kaasa võtta
whereeverythingisbetter“ (Koht, kus kõik on parem), kus
€.
piknikukorv.
vaadeldakse Eesti kuvandit Lätis ja Läti Kunstikooli õpilaste Eelregistreerimisega muuseum@valgamuuseum.ee või
4. mail kell 9 kunstmuruväljakul gümnaasiumite
näitus.
vaheline jalgpallimatš.
telefon 766 8861.
12. mail kell 14 raamatukogu lastekirjanduse
5. mail kell 14 raamatukogu lastekirjanduse
kl 18 algavad Valga Muuseumis töötoad, viktoriin ja
osakonnas muinasjututorni jututund algklasside õpilastele. virtuaalreaalsuse programm.
osakonnas meisterdamisring algklasside õpilastele. Kõik
13. mail kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses
vajalik meisterdamiseks on raamatukogus olemas.
Rohkem infot www.valgamuuseum.ee
antakse üle August Gailiti nimeline novelliauhind. Laureaat 20. mail kell 10 spordihallis rahvusvaheline
5. mail kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses MTÜ
on Maimu Berg.
Kungla muusikaline kogupereetendus „Püha graal”. Veidi
lauatennise turniir.
16. mail kell 13 keskstaadionil TV 10 Valgamaa 4.
üle kahe tunni kestva etenduse toovad lavale Kungla
muusikalitrupi 22 noort. Peaosades Valdek Ott, Siiri Põldsaar, ja 5. etapp.
17. mail kell 10 Valga Põhikoolis Hans Eineri
Tauri ja Tanel Pai, Markus Põld, Karl Kirt, Siim Kängsepp,
nimeline õpilaskonverents.
Margo Metsoja ja Andre Ostrak. Pilet 5 €.
17. mail kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses Ott
6. mail kell 11 keskstaadionil Bruno Junk
Leplandi laulude kontsert. Esinevad Kungla muusikalitrupp,
käimisvõistlused.
bändid Dreamband ja I Have A Dream ning Valga Põhikooli
6. mail kell 11 muuseumis ja muuseumi hoovis
neidudeansambel ning solistid Valdek Ott, Hardo Adamson,
Euroopa päeva tähistamine. Kavas viktoriin, bingo,
orienteerumine muuseumis, lastenurk ja auto simulatsioon Carol Põldsaar ja Elise Leht . Pilet 2 €.
18. mail kell 9.45 kultuuri- ja huvialakeskuses
lastele. Avatud kohvik.
doonoripäev. Doonoriverd vajatakse iga päev ja iga
6. mail kell 11 raamatukogu lastekirjanduse
annetatud veredoos päästab kellegi elu.

Lihaküpsetamise
võistlus

PIIRIDETA
BBQ

Valgamaa Kutseõppekeskus ja Eesti Barbecue
Assotsiatsioon kutsuvad
15. Valga ja Valka heategevuslikule Piirilaadale

6.-7. Mail 2017 Valga-Valka piiril
Lihaküpsetamise võistlus PIIRIDETA BBQ
6. mail algusega kell 10.00
Eraldi arvestus koolimeeskondadele Junior BBQ
Registreerimine kuni 29.04.2017 kell 12.00!
Rohkem infot: margus.ojaots@vkok.ee

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Väljaandja: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga.
Kontakt 7669900, valgalv@valgalv.ee
Peatoimetaja: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist,
7669902, hele.heletaht@valgalv.ee
Teostus: Kalurileht OÜ
www.kalurileht1.ee, Tel.5649 5252

23. mail kell 10 keskstaadionil eriolümpia päevad.
23. mail kell 17 kohvikus Säde tutvustab oma
raamatut „Looduslik toit. Ehe ja tervendav“ Marika Blossfeldt.
24. mail kell 16 kultuuri- ja huvialakeskuses
juubilaride austamis- ja puhkeõhtu. Peetakse meeles aprillis,
mais ja juunis sündinud eakaid Valga linna juubilare.
26. mail kell 9 keskstaadionil Valgamaa
meistrivõistlused kergejõustikus D ja E vanuseklassis.
27. mail kell 8 SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon territooriumil rahvusvaheline vanavara- ja
käsitöölaat.
28. mail Valga raudteejaamas kontsert „Tähed Valka
kohal 1917“ („Zvaigznes pār Valku 1917“.
29. mail kell 19 kultuuri- ja huvialakeskuses
Prantsuse šansoonid Läänemere ääres. Esitavad Marek
Sadam ja Martin Trudnikov. Pilet 12/9 eurot.
Näitused:
kuni 31. mai kultuuri- ja huvialakeskuses Viktor Fjodorovi
juubelinäitus
kuni 6. mai muuseumis TÜ Loodusmuuseumi ja Eesti Teatrija Muusikamuuseumi ühisnäitus „Hingab ja heliseb“. Näitus
tutvustab looduse ja muusika omavahelisi seoseid, sarnasusi
ja erinevusi ja näitus „Kostüümid, mis on säranud Kungla
muusikalides”.
9. mai-3. juuni muuseumis näitus „Place,
whereeverythingisbetter“ (Koht, kus kõik on parem) ja Läti
Kunstikooli õpilaste tööde näitusest.

