Märts 2012 • nr 2 (6)

Valga
Linna Leht

Valga Linna Leht

1

427-aastane linn

Esimene eestlasest linnapea —
proviisor Johannes Märtson
110 aastat tagasi valiti
Valgas ja Eesti ajaloos
esimene eesti rahvusest
linnapea — Johannes
Märtson.
Johannes Märtson oli omandanud
hariduse Viljandis ja Tartus ning jätkanud apteekriõpilasena Peterburis
ja Tartus. Aastail 1891–1893 õppis ta
Tartu Ülikoolis rohuteadust ja lõpetas
proviisori kutsega. Olles proviisori
ameti kõrvalt ühiskondlikult ja poliitiliselt aktiivne, ei jäänud ta laiematele ringkondadele märkamatuks ning
valiti linnapeaks.
Valga oli esimene linn, kus omavalitsus läks eestlaste kätte. 1901. aasta
detsembris saadi tänu edukale koostööle lätlastega volikogus 12 kohta.
Minevikku tagasi vaadates on Valga linnal vägagi põhjust uhkust tunda — siin oli eestluse ideed külvamas
esimene eestlasest linnapea Johannes
Märtson, keda tunti kui selge pea ja
kindla käega juhti. Märtson valiti linnapeaks 16. veebruaril 1902 ning ta
asus ametisse 27. märtsil 1902. Linnapeana juhtis ta Valgat edukalt 15
aastat — kuni 30. märtsini 1917.
Lisaks linnapea ametile oli Märtson
ka 15 aastat au-rahukohtunik Pärnu–
Valga rahukoguringkonnas ning vaestelastekohtus, samuti oli ta Säde seltsi
ja rea teiste seltside ning ühistute rajajate hulgas. Eesti vaimu eest võitlejana oli tegev tütarlaste gümnaasiumi,
reaalkooli ja kommertskooli asutamisel. Koos C. R. Jakobsoni õetütre Marta Pärnaga pani ta aluse Eesti tütarlaste
progümnaasiumi loomisele Valgas.
Eesti Vabariigis jätkas Märtson
poliitilist karjääri üleriiklikul tasandil: ta oli I ja II Riigikogu saadik
(1920–1926), kuuludes poliitiliselt
Kristlikku Rahvaerakonda. Oma asjatundlikkuse tõttu oli ta komisjonides lugupeetuim Riigikogu liige.
Kolmandasse Riigikogu koosseisu ei
soovinud ta enam kandideerida, vaid
tahtis pikast elutööst vähegi puhata,
ent veel samal aastal, 1927 valiti ta
Tartu linnanõunikuks ja usaldati tema
kätte hoolekandeküsimused.
Johannes Märtson oli abielus Eesti
ärkamisaja tegelase Jaan Kuppitsi tütre Marie Henriette Kuppitziga. Neil
sündis kolm last — kaks tütart (Erna
Hariet, Ellinor Elisbeth Irene) ja poeg
(Ervin Kurt Johannes).
Johannes Märtson on maetud Valgamaale, Helme kalmistule Tõrvas.
8. septembril 1998 avati Valga raekoja vestibüülis linnapea 130. sünniaastapäeva puhul mälestusplaat.
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20 aastat Valga omavalitsuslikku staatust
21. mail möödub 20 aastat päevast, mil Eesti Vabariigi Ülemnõukogu omistas Valga linnale omavalitsusliku staatuse.
Selle ümmarguse aastapäeva tähistamiseks toimub Valga linnas 18. mail arengukonverents, et heita pilk möödunud aastatele ja meenutada, mis on linna eluolu kõige
enam mõjutanud. Valga linn areneb edasi, konverentsil tutvustatakse ka selleks ajaks
valmivat linna uut arengukava.
Selle tähtpäeva puhul avame fotonäituse, mis kajastab meie kodulinna elu ja muutumist kahe viimase aastakümne jooksul.

Palume valgalaste abi!
Johannes Märtson sündis 25.08.1868. aastal Lõve karjamõisas Tarvastu
kihelkonnas, suri 09.01.1935 Tõrvas.

Valga Raekoda 1908.

Mais tähistab Valga linna omavalitsusliku staatuse 20. aastapäeva. Selle
sündmuse puhul avame FOTONÄITUSE, mis kajastab piltides meie kodulinna elu ja arengut 20 aasta jooksul.
Oled sa fotograaf või
asjaarmastaja, otsi üles
oma kodusest arhiivist
vahvad fotod ja saada
meile, sest Sul on võimalus esineda näitusel.
Eriti toredad oleks fotod
Valga linnast, mis on tehtud 15–20 aastat tagasi.
Ja sinna juurde sobiksid
hästi fotod nendest samadest kohtadest tänasel päeval. Fotod võivad
olla ükskõik mis kujul —
kas vanal heal fotopaberil või digitaalsed, oleme tänulikud kõige eest. Pärast näitust
tagastatakse kõik pildid omanikele. Fotosid ootame hiljemalt 16. aprilliks aadressil
Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203 Valga või e-postil valgalv@valgalv.ee. Märgusõna FOTONÄITUS. Fotodele lisada pealkiri ja kui võimalik, siis koht ja aastaarv, kus
ja kuna on foto pildistatud. Saadetud piltidele palume lisada autori või omaniku nimi
ning kontaktandmed, kuhu pildid pärast näituse lõppu tagastada. Näitusel osalemise
info: raivo.behrsin@valgalv.ee E–R tel 766 9963
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Valgas tegutsetakse ümberkorraldatud koolivõrgu nimel
Koolivõrgu ümberkorraldamisest
Oktoobris 2011 otsustas Valga Linnavolikogu, et linnas hakkab olema
1. septembrist 2012 kool, kus on olemas ainult gümnaasiumiklassid — see
kool on Valga Gümnaasium.
Kooli ümberkorraldamise protsessiga on jõutud selleni, et tänaseks on kinnitatud Valga
üldhariduskoolide uued põhimäärused ja arengukavad. Valga Gümnaasiumi uue põhimääruse järgi on kool uuest õppeaastast ainult gümnaasiumiastmes töötav kool. Praeguse gümnaasiumi põhikooliastme õpilastele luuakse võimalus õpinguid jätkata Valga
põhikoolis, kus avatakse vajalikul arvul klassikomplekte.
Uutes põhimäärustes on koolide tegutsemiskohaks märgitud Valga linn. Kuni Kungla tn 16 õppehoone valmimiseni töötavad koolid praegustes õppehoonetes.

Mis muutub sügisest 2012
Viimaste aastate jooksul on Valga linnas hariduskorralduslikud küsimused
tuliselt kirgi kütnud. Haridusküsimustes saavad kaasa rääkida kõik. Olgem
ausad, kool puudutabki tegelikult meid kõiki, sest sellest oleneb meie laste
ja linna tulevik.
Arutelu haridusküsimustes on olnud väga laiapõhine ja kohtutud on õpetajatega, lastevanematega, hoolekogudega, korduvalt on nõu peetud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) inimestega. Koostöö tulemusena valmis üldhariduskorralduse arengukava,
mille linnavolikogu juba mais 2011 heaks kiitis. Nimetatud arengukava põhieesmärgiks
on pakkuda meie piirkonna lastele kvaliteetset haridust. Teame ka seda, et HTM, eesotsas haridusministriga, on rääkimas haridusreformist, mille peamiseks küsimuseks on
gümnaasiumivõrk Eestis.
1. septembrist 2012 muutub Valga Gümnaasiumi tegutsemisvorm, kool jääb tegutsema ainult gümnaasiumiklassidega. Gümnaasiumis olevatele põhikooliastme õpilastele luuakse kõigile võimalus jätkata õpinguid Valga Põhikoolis, kus avatakse vajalikul
arvus põhikooliklasse.
Paraku on ehitusturu olukord lühikese ajaga drastiliselt muutunud ning töötame
uute lahenduste leidmisel. Kinnitan: linnavalitsus töötab täie tõsidusega, et Kungla tn
16 õppehoone saaks renoveeritud korralikult 2013./2014. õppeaasta alguseks.
Tänaseks on olemas nii Valga Gümnaasiumil kui ka Valga Põhikoolil olemas uued
arengukavad ja põhimäärused, kus on arvestatud eesootavate muudatustega.

Kuidas edasi?

Pidasime antud olukorras kõige mõistlikumaks teha administratiivsed muutused ära
juba käesoleval aastal. 2012. aasta sügisel on Valgas neli üldhariduskooli: Valga Gümnaasium (ainult gümnaasiumiklassidega), Valga Põhikool, kus hakkavad õppima ka Valga Gümnaasiumis õppinud põhikooli astme õpilased, Valga Vene Gümnaasium ja Valga
Kaugõppe Gümnaasium.
Õppetöö korraldus jääb esialgu, st ka alates 1. septembrist, füüsiliselt toimuma nii
nagu praegugi, töötame asenduspindadel, pole mõtet enne kolida, kui Kungla tn 16
õppehoone valmib. Põhikooli direktor peab otsustama, kus konkreetselt hakkavad töötama algklassid: millised lasteaedade, millised kultuuri- ja huvialakeskuse, spordihalli ja
kaugõppegümnaasiumi ruumides.

Mis saab õpetajatest?

Õpetajate töö säilib. Koolijuhid on linnavalitsuse ülesandel analüüsinud situatsiooni ja
kinnitavad, et kõik õpetajad töötavad edasi. Koolide direktoritele on antud ülesandeks
viia õpetajate lepingud vastavusse hariduskorralduse muudatustega 5. maiks 2012.
Linn väärtustab Valga õpetajaid ja teeb kõik endast oleneva, et õpetajad saaksid ennast kindlalt tunda juba enne suvepuhkusele minekut. Valga linnavalitsus teeb omalt poolt kõik
selleks, et Valgas oleks võimalik head haridust saada.

Alar Nääme
Valga aselinnapea

Kungla tänava koolihoone renoveerimisest
Kungla tn 16 koolihoone renoveerimiseks on välja kuulutatud riigihange. Hanketeade
avaldati riigihangete registris 22. veebruaril. Eelmine hange koolihoone renoveerimiseks teatavasti kahjuks nurjus, kuivõrd esitati ainult kaks pakkumust, mis mõlemad ületasid tuntavalt linna võimalusi. Uues hankes on tööd ja tööde mahud paremini lahti
kirjutatud. Hange on jagatud kaheks osaks, millest esimene osa hõlmab ehitamist ja
projekteerimist, teine osa fassaadide rekonstrueerimist. Tegemist on avatud hankemenetlusega, mis lühidalt kirjeldades tähendab seda, et osaleda võivad kõik ehitajad, kes
vastavad hankes esitatud tingimustele. Pakkumuste avamine toimub 28. märtsil. Osalejatel jäi dokumentide ettevalmistamiseks seega 35 päeva. Läbiviidud muudatustega on
vähendatud ehitaja riske ja loodetavasti alaneb sellega ka pakkumuse hind. 14. märtsi
seisuga oli hankes osalejaks registreerunud ettevõtteid kaheksa.

Urmas Möldre
Valga LV majandusameti juhataja

Teade

Kaugõppegümnaasium ostab küttepuid
Valga Kaugõppegümnaasium ostab uueks kütteperioodiks lõhutud küttepuid (koos
kohaletoomisega). Puude pikkus 50 cm, kogus 100 ruumimeetrit (30 rm kaske, 30 rm
leppa, 40 rm metsakuiva).
Pakkumisi ootame hiljemalt 2. aprilliks kinnises märgistatud ümbrikus aadressil:
Valga 68205, Uus tn 35. Esitada pakkuja rekvisiidid ja ruumimeetri hind ning info käibemaksu lisandumise kohta. Info tel 5341 1896.

Valga Gümnaasiumist
Uuenev Valga Gümnaasium alustab sügisel õppetööd vähemalt kolmel õppesuunal.
Rudo Lilleleht
Valga Gümnaasiumi õppealajuhataja
Varem toiminud reaal-, humanitaar- ja
üldharu asemel käib koolis töö kahel
gümnaasiumi riiklikus õppekavas nimetatud kohustuslikul suunal — loodus (riiklikus õppekavas toodud füüsika, keemia ja bioloogia valikkursuste
ning laia matemaatikakursuse baasil)
ja sotsiaalsuunal (siin on samuti vastavad RÕK-is toodud, inimest puudutavad valikkursused ning laiendatud
võõrkeeleõpe). Sel õppeaastal on tõsise
uuendusena võimalik õppida ka prantsuse keelt. Nagu ikka iga uue asjaga,
oli sügisel kursuste valimisel ka prantsuse keel väga hinnas. Peaaegu pooled
vastsetest gümnasistidest tahtsid nüüd
erinevat moodi pead ja keelt murda.
Meie õpetajad on õpilaste silmaringi
laiendamiseks pakkunud välja lisakursusi ja teemalaienduslikke kursusi.
Kolmandana avasime majandussuuna, arvestades kooli traditsioone ja
asjaolu, et meil on väga tugev õpetaja — mulluse tegevuse eest Eesti kõige innovaatilisema õpetaja tiitli „Tiigri
Tegija 2011“ pälvinud Eva Tšepurko.
On ju meie koolis majandusõpetust jagatud väga heal tasemel palju aastaid,
ühelt poolt on olnud alati olemas tippe — kuni vabariiklike olümpiaadide
võitjateni; teisest küljest oleme õpetanud Junior Achievement’i majandusõppeprogrammi järgi juba alates algklassidest. Valminud õppekavas oleme
plaaninud selle suuna „tagala tugevdamiseks“ juba algklassides ühes paralleelklassis anda ka programmi järgset
koolitust. Majanduse teoreetilist õpet
täiendavad loovuse suurendamisele
suunatud mehhatroonika ja robootika,
arvutidisaini ning rakenduste loomise
ja programmeerimise õpe. Just selle
suuna õpilased on saanud osa kõige erinevamate külaliste loengutest ja saanud

käia ka uudistamas, kuidas õpetatakse
Tallinnas EBS-is. Kuivõrd loodussuuna
valinuid on vähem, on ka nemad saanud
kõigest sellest tunnivälisest osa. Uueks
õppeaastaks oleme koostöös Tartu Ülikooliga valmis kirjutanud projekti, mis
toob kooli palju uut ja huvitavat, seda
just meie senise ühe kitsaskoha — keemiaõppe sidumiseks igapäevaeluga.
Alates möödunud sügisest annab
iga gümnaasiumi astunud noor oma
panuse isikliku õppekava loomisesse.
Lisaks riigi ja kooli poolt ettekirjutatud kursustele peab iga õpilane valima
ja läbima kooli lõpetamiseks vähemalt
13 kursust. Meie õpetajad on välja pakkunud hulga väga eriilmelisi kursuseid.
Näited: keskkonnaõpetus, keskkonnakaitse, roheline bioloogia, kodukeemia,
tehnoloogia ja innovatsioon, veebidisain, arvutidisain, kodupaiga kultuurilugu, meediaõpetus, prantsuse keel,
ladina keel, inglise (saksa, vene...) keelt
kõnelevad maad, suhtlustreening, väitlusõpetus, kombeõpetus, maaliõpetus,
keraamika, tervislik toitumine ja ko-

dundus, rõivaste disain ja õmblemine,
draama ja teater, lavakunst muusikali
kaudu, kõne- ja hääleseade, seltskonnatants, rahvatants, aiandus, kergejõustik.
Märtsis, enne koolivaheaega käisime
end ja õppimisvõimalusi tutvustamas
lähemates põhikoolides.
Kui keegi soovib klassi valida ikka
veel õpetaja (klassijuhataja) järgi, siis
olgu siin ära toodud ka õpetajad: humanitaarsuuna klassi hakkab juhendama
saksa keele õpetaja Aita Türk, majandus- ja IT-suuna klassi Hille-Made Varul. Reaalsuunal tegutseb, eriti arvestades keemia „elustamise“ plaani, õpetaja
Merike Madal.
Kool ei saa olla ainult akadeemiliste
teadmiste pakkumise koht, õpetamine
hõlmab endas ka õpilase keha ja vaimu arendamist. Valga Gümnaasium on
olnud aastaid vabariigi tipus spordis,
tegeldakse agaralt huvitegevusega. Nii
saab huviline osaleda laulukooris, lüüa
kaasa muusikalides, tegelda maalimise
või keraamikaga või disainida ning õmmelda endale huvitavaid rõivaid.

Valga Põhikoolist
Valga Põhikooli iseloomustavad 1. septembrist 2012 järgmised märksõnad: põhikool 874 õpilasega, kus esimeses kooliastmes on 14 klassikomplekti, teises kooliastmes 15 ja kolmandas 14 klassikomplekti ning õpilasi õpetab 82 pedagoogi.
Hannely Luik-Stogov
Valga Põhikooli õppealajuhataja
Uues vastu võetud Valga Põhikooli põhimäärustes on kooli tegutsemiskohaks
märgitud Valga linn. Kuni Kungla tn
16 õppehoone valmimiseni töötab kool
praegustes õppehoonetes. Ülevaade
täpsemast klassikomplektide paiknemisest antakse järgmises Valga Linna
Lehes, mis ilmub 10. mail.
Põhikooli uus, kokku liidetud meeskond töötab selle nimel, et aidata õpilastel kasvada õnnelikeks, enesekindlaiks,
loovaiks, mitmekülgseiks isiksusteks,
kes suudavad end täisväärtuslikult teostada erinevates rollides, et nad oskaksid
valida oma huvidele ja võimetele kohast
õpiteed ja teeksid õigeid valikuid ning
oleksid õpihimulised ja töökad. Meile
on oluline õpilaste ja lapsevanemate
ning koostööpartnerite rahulolu kooli ja
õpetajaskonnaga. Pikemas perspektiivis

loome ühtse meeskonnana õpilastele
eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva
ja iga õpilast arendava ning temast lähtuva õppekeskkonna, kus märgatakse ja
tunnustatakse iga õpilast. Kõigi kooli
töötajate eesmärk on isikliku eeskuju
kaudu kujundada eetiline, elus toimetulev inimene.
Meie eesmärk on luua kool, mis õpilastele meeldib, sest lisaks õppimisele
saavad õpilased siin tegelda ka oma
hobidega, neil on võimalus näidata end
erinevatest külgedest ning tunda selle
üle rõõmu.
Kooli juhtimisel on eesmärgiks, et
kaasatakse nii töötajaid kui ka erinevaid huvigruppe eesmärkide ja plaanide
koostamisse, ühiselt analüüsitakse tegevust ja kujundatakse õppimist soodustav organisatsioonikultuur.
Uuel õppeaastal, 2012/2013 ootab
kooli kollektiivi suur töö õppekavaga,
mis on järjepidev protsess. Õppekava

koostamine on hea võimalus kujundada
ühtne arusaam alusväärtustest ja põhimõtetest. Õppekava peab olema lihtne
ja arusaadav, et selgitada ning mõista
kooli osa õpilase ja kogukonna arengus.
Õppe- ja kasvatustööd toetab uuel
õppeaastal pikapäevarühmade töö esmaspäevast neljapäevani, kus on võimalus saada abi erinevate õppeainete
õpetajatelt, ja erinevate huviringide
tegevus — kavas on käivitada ligi sada
ringitundi. Toimuvad konsultatsioonid,
järelvastamised, abiõpe, õpiabi, individuaal- ja koduõpe, vanemate kaasamine, arenguvestlused.
1. septembril 2012 ilmub esimene
Valga Põhikooli ajaleht, mis hakkab
edaspidi tooma teieni infot koolis toimuva kohta.
Ühiselt tegutsedes muutuvad eesmärgid selgemaks ja kujuneb hea kool
meie lastele!
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Valgas tegutsetakse ümberkorraldatud koolivõrgu nimel
Valga Vene Gümnaasiumi koostöö
Tartu Ülikooliga

Teadusteatrid
Valga Gümnaasiumis
Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi infojuht
Energiapäev
Enne kevade algust toimusid meie
koolis kaks eriilmelist teadusteatrit.
Esmalt gümnaasiumiastmele ja põhikooli lõpetajatele suunatud energiapäev, mille sisustas Tartu Ülikooli Füüsika Instituut teadusteatri,
energia-alase loengu ja töötubadega.
Päeva viis läbi teadur Kaido Reinvelt. Sel päeval oli Vabaduse tänava
aulas kuulda kõrvulukustavaid pauke
ning näha suitsu ja isegi leeke... Teadusteater pakkus õpilastele võimalusi
kogeda teistmoodi füüsikatundi —
kaasahaaravate eksperimentide abil.
Õnneks ei läinud eksperimentide käigus tundlikud tuletõrjealarmid tööle.
Robootikateater
13.–14. märtsil toimusid koolis robootikapäevad, mille koolipoolseks
koordineerijaks oli robootika ja mehhatroonika õpetaja Toomas Duvin.
Selle projekti raames tegi MTÜ Robootika õpilastele Robotiteatrit. Edasi
jätkusid töötoad õpilastele, kes õpivad
valikainena robootikat ja mehhatroonikat. Teisel päeval toimus sumoro-

botite valmistamise töötuba. Töötoa
käigus tutvustasid Läti esindajad oma
robootika platvormi (sumorobot ja
joonejälgimise robot). Töötuba kestis
selle valikaine õpilastele terve pika
päeva. Juhendajad olid Lätimaalt ja
õpilaste töökeeleks inglise keel.
Koolivaheajal leidis Tartus AHHAA keskuses aset Läti ja Eesti kooliõpilastele suunatud robotivõistlus.
Ka meie kooli õpilaste kahe võistkon-

na poolt valmistatud robotid katsusid
jõudu naaberriigi õpilaste robotitega
joonejälgimise ja linnaläbimise võistluses.
Sel kevadel on koolis oodata ka
keemiateatri etendust. Taolised teatrid aitavad õpilastel kergemini aru
saada raskesti mõistetavaid aineid ja
teevad aine huvitavamaks. Teatrite
eesmärgiks on insenerteaduse populariseerimine.

Selle õppeaastal sai Valga Vene Gümnaasiumis koostöös Tartu ülikooliga teoks õpikodade projekt bioloogias ja keemias, samuti kaks õpikoda füüsikas — põhikoolile ja
gümnaasiumile eraldi. Tegevus algas juba septembris, igas kuus toimub tegevus neljas
õpikojas, töö toimub neli tundi järjest. Iga õpikoja programm vastab 32 h mahule. Õpikojad on õpilaste seas väga populaarsed, osavõtt hästi aktiivne. Õpetajateks on Tartu
Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid, kellel on kaasas tohutu suur õppevahendite pagas.
Õpikodade kasutegur on väga suur, tunnistavad nii õpilased kui ka õpetajad. Õpilased veenduvad üha enam, et suudavad tulevikus õppida ka eesti keeles. Õpikojad on
täiendkoolituseks ka õpetajatele, kes omandavad nii uusi meetodeid. Mitugi õpetajat
on oma tundides käsitlenud edasi õpikojas läbi võetud teemasid, samuti oli õpilastel
võimalus õppetunnis õpetajalt üle küsida, kui midagi jäi õpikojas arusaamatuks, või
saada lisateavet käsitletavale.
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendav
programm, mille eesmärgiks on pakkuda 7.–12. klassi õpilastele eksperimentidel ja
laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste eriõpet ning pakkuda heal tasemel
praktilist erialast koolitust õpikodade töös osalevatele loodusainete õpetajatele, tõstes
nii loodusainete õpetamise taset.

Marina Krotova
VVG õppealajuhataja

Valikained Valga Põhikooli
I ja II kooliastmes
Uuest õppeaastast on Valga Põhikoolis planeeritud õppekavasse lisada valikained lisaks kolmanda kooliastme õpilastele veel ka — vaba tunni ressursi arvelt — esimese ja teise kooliastme õpilastele: õpetame pärimuskultuuri, majandust, loomeõpet ja loodusuunda.
Tiiu Püss
Valga Põhikooli õppealajuhataja
alates 1. septembrist 2012
Kogu selle uuenduse eesmärgiks on
arendada laste silmaringi juba varasest
koolieast alates.
Uus õppekava toob põhihariduse
alusväätustena muuhulgas välja, et tugeva põhiharidusega inimesed suudavad
ühiskonnaga integreeruda ning aitavad
kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule
sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule. Kool
leiab, et peamiseks ülesandeks on aidata
õpilastel kasvada ja areneda loovateks,
mitmekülgseteks isiksusteks, kes suu-

davad ennast täisväärtuslikult teostada
erinevates rollides: perekonnas, tööl ja
avalikus elus.
Valikainete õpetamise kogemustest
saab kuulda Valga linna koolide ühisel
metoodikakonverentsil 12. aprillil kell
13 kultuuri- ja huvialakeskuses.
Pärimuskultuuri õppimine aitab
õpilasel teadvustada kultuuri järjepidevust ning märgata ja kogeda selle erinevaid ilminguid tänapäeval. Lapsed
õpivad tundma rahvakalendri tähtpäevi,
kombestikku, rahvalaule, mõistatusi,
muistendeid, vanasõnu ja kõnekäände.
Tantsitakse-mängitakse liikumis- ja
laulumänge ning folkloorseid rahvatantse. Õpitakse mõistma, kui olulised

on traditsioonid nii oma pere, suguvõsa
kui ka kogu rahva elus.
Majandusõpetus peaks aitama õpilasel integreeruda igapäevasesse ellu ja
õpetama esialgu hakkama saama oma
taskurahaga.
Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse
Eesti Junior Achievement’i poolt koostatud algkooli majandusõppe programmi materjale, mis on eakohased.
Loomeõpetus aitab kaasa lapse
isiksuse arengule, väljendab ideesid,
tundeid ja kogemusi piltide, muusika,
sõnade ning žestide ja liigutuste kaudu.
Loovate tegevuste abil antakse lastele
õigeid väärtushinnanguid, ergutatakse
üksteisemõistmisele ja austamisele.

Teade

Vajatakse huvijuhti
Valga Põhikool otsib oma meeskonda huvijuhti
alates 1. maist 2012.
Tööülesanded:
• kooliõpilaste huviharidusliku tegevuse organiseerimine ja arendamine
• ürituste organiseerimine ja läbiviimine, kajastamine
• ringijuhtide ja õpilasomavalitsuse töö korraldamine
• projektide kirjutamine (sh rahvusvahelise koostöö arendamine)
Nõudmised kandidaadile:
• vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele (HTM määrus), põhikooli
huvijuhi kvalifikatsiooninõuetele
• meeskonnas töötamise oskus
Kasuks tuleb projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
Pakutakse:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd
• osalemist juhtkonna töös
• eneseteostus- ja arenguvõimalusi
Elulookirjeldus ja visioonikiri huvijuhi tööst saata hiljemalt 16. aprilliks 2012
aadressil J. Kuperjanovi tn 10, 68207 Valga, või e-posti aadressil tarmo@valgapk.
edu.ee
Täiendav info: direktor Tarmo Post, tel 522 5144, e-post: tarmo@valgapk.edu.ee
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Kultuuri- ja spordisündmused Valgas
Märts 2012
28.03. kell 10 spordihallis teatejooks: Tähelepanu! Start! Valgamaa etapp 1.–4. kl õpilastele
29.03. kell 15.30 noortekeskuses pannkoogineljapäev. Tule noortekeskusesse ja valmista
ise magus võis siis soolane pannkook. Võta
kaasa ka oma lemmikmoos!
29.03. kell 18 muusikakoolis esineb kontserdiga rahvusvahelistelt pianistide konkurssidelt
preemiaid võitnud pianist Marko Martin. Pilet
3 €, õpilased ja pensionärid 2 €
30.04. kell 19 spordihallis G4S korvpalli
meistriliiga põhiturniiri võistlused: Valga KK ja
KK Pärnu vahel
30.–31.03. kell 12 kultuurikeskuses Valgamaa teatrifestival, kus saab kaasa elada maakonna kooli- ja harrastusteatrite etendustele
ning estraadikavadele
31.03. kell 9 spordihallis VI Veteranide spordipäev
Aprill 2012
01.04. kell 10 spordihallis Valgamaa võistkondlikud MV lauatennises
01.04. kell 10 Petanque’i hallis Valga lahtised petanque’i sisemeistrivõistlused
01.04. kell 12 spordihallis Eesti MV võrkpallis, U-20
01.04. kell 12 Valga spordihalli juurest algab11. Valga rahvamatkade seeria 6. etapi
hooaja viimane matk
03.04. kell 17 kultuurikeskuses kunstnik Viktor Fjodorovi juubelinäituse „Teekond punktist
A ...” avamine
04.04. kell 19 kultuurikeskuses Vene Teatri
etendus Halloo, Euroliit! Teravas, aga samas ka
prantsuspäraselt säravas ja pikantses komöödias mängivad armastatud näitlejad Natalja
Dõmtšenko, Juri Žilin, Ilja Nartov, Oleg Rogatšjov. Pilet 10 €, õpilased ja pensionärid 7 €
06.04. kell 15 raamatukogus meisterdame
lastega munapühade kaunistusi
07.04. kell 11 Valga Bowling Center’is mitmevõistlus (Bowling, piljard, noolevise, õhuhoki)
09.04. kell 18 Voorimehe Pubis turniiribridž:
6. Valga linna lahtised võistkondlikud MV
11.04. kell 17 raamatukogus vabakutselise
loodusmehe ja loodusfotograafi Urmas Tartese loeng „Putukate aastaring”
12.04. kell 9 spordihallis Valgamaa koolide
algklasside klassivõistkondade KV rahvastepallis
15.04. kell 10 Vilaski krossirajal motokross
„Vilaski kestvuskross 2012”, EMV ja EKV etapp
15.04. kell 12 Valga Bowling Center’is piljardi Valgamaa MV
16.04. kell 18 Voorimehe Pubis turniiribridž
6. Valga linna lahtised veteranide võistkondlikud MV
17.04. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga kevadised tervisetunnid, 1. etapp
17.04. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Trio seeriavõistluse Valga I etapp
17.04. kell 19 kultuurikeskuses Vana Baskini
Teatri etendus Plastikvõileib. Issanda loomaaed on suur ja mitmekesine. Eriti käib see inimeste kohta. Aga õnneks (mõnikord küll ka
õnnetuseks!) on inimene varustatud võimsate
kommunikatsioonivahenditega — kuulmise
ja kõnevõimega. Osades: Marika Korolev, Kadri Adamson, Raivo Rüütel ja Tõnu Tepandi või
Vello Janson. Pilet 10 €, õpilased ja pensionärid 8 €
18.04. kell 18 Keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
19.04. kell 9.45–13 kultuurikeskuses doonoripäev
19.04. kell 16 muusikakoolis Valga Muusikakooli 90. Aastapäevale pühendatud kontsert
„Klaver vikerkaarel”. Esinevad Valga, Valka,
Tõrva ja Antsla muusikakoolide õpilased ja
õpetajad.
20.04. kell 18 kultuurikeskuses Mini PlayBack Show „14”. Osalema oodatakse 6–26 a
vanuses kuni 12-liikmelisi Valgamaa noortegruppe, kellel tuleb jäljendada oma lemmikstaari endavalmistatud 5-minutilise kavaga.
Informatsioon ja registreerimine kuni 10. aprillini kultuuri- ja huvialakeskuses või noortekeskuses
20.04. kell 15 raamatukogus anekdootide
rääkimise võistlus „Aprill — naljakuu”. Võistlema ootame lapsi vanuses 9–13.

21.04. kell 12 kultuurikeskuses Kagu-Eesti
maateatrite päev. Teatrihuvilised saavad näha
Valga-, Põlva- ja Võrumaa paremaid täiskasvanute näitetruppe. Päev algab kell 12. Publikule
tasuta, meeleolukas, teatrit täis päev!
22.04. kell 10 spordihallis lauatennise turniir
22.04. kell 12 kultuurikeskuses lauluvõistlus
Valgamaa Laululaps 2012. Osalemiseks palutakse piirkondlike lauluvõistluste korraldajatel
registreerida kõigi vanusegruppide eelvoorude võitjad (linnadel esimene ja teine koht) ja
poistelaulu konkursi kaks laureaati hiljemalt
16. aprilliks Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
23.04. kell 18 Voorimehe Pubis turniiribridž:
13. Valgamaa võistkondlikud MV
24.04. kell 10 spordihallis Valgamaa koolinoorte MV kabes
24.04. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga kevadised tervisetunnid, 2. etapp
24.04. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Trio seeriavõistluse Valga II etapp
24.04. kell 19 kultuurikeskuses rahvusvahelise festivali Jazzkaar kontsert: Laura
Põldvere Group. Laura Põldvere, paljude lemmik-popartistina ja uue tegijana jazzis, jagab
lava talendikate noorte muusikutega. Septeti
muusikutest heliloojad Mingo Rajandi, Kirke
Karja ja Teet Raik on loonud hulga uusi laule
ja lugusid, mille meeleolutoonid on kevadiselt
värsked ja isuäratavad. Äramärkimist väärib, et
Kirke Karja on Valga Muusikakooli vilistlane.
Pilet 4 €, õpilased ja pensionärid 2 €
26.04. kell 16 raamatukogus kohtub lugejatega kirjanik Andrus Kivirähk
27.04. kell 18 keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
27.04. kell 20 kultuurikeskuses kevadpidu
retrostiilis (70.-80. aastad) ansambliga REGATT.
DJ GHOST videoretrodisko. Pilet eelmüügist
8 €, samal päeval 10 €. NB! Retrostiilis riietuses
8 €. Kohtade broneerimine ja piletite müük
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
28.04. kell 15 kultuurikeskuses ansambli
Oduvantšiki sünnipäevakontsert
29.04. kell 12 Valga Bowling Center’is koroona Valga linna Meistrivõistlused
30.04. kell 18 Voorimehe Pubis turniiribridž:
6. Valgamaa veteranide võistkondlikud MV
Mai 2012
01.05. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga kevadised tervisetunnid, 3. etapp
01.05. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Trio seeriavõistluse Valga III etapp
05.05. Valka Lugaži väljakul X Suur Heategevuslik Piiriäärne laat. Osalema oodatakse
kõiki huvilisi, kauplejad nii Eestist kui ka Lätist.
Valka turismiinfobüroo juhataja Liene Bērziņa:
+371 6472 5522; +371 2644 6602; e-post: tib@
valka.lv
05.05. kell 12 kultuurikeskuses rahvusvaheline hobitantsuvõistlus (peotants). Osalevad
tantsupaarid Lätist ja Eestist
05.05. kell 18 keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
06.05. kell 16 kultuurikeskuses ansambli
Enelas 30. tegevusaastat tähistav kontsert
08.05. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga kevadised tervisetunnid, 4. etapp
08.05. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Trio seeriavõistluse Valga IV etapp
11.05. kell 18 kultuurikeskuses huvialaringide kevadkontsert „Päikeseratas”. Esinevad
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse huviringide
lapsed, avatud on õpilastööde näitus.
11.05. kell 14.30 kultuurikeskuses emadepäevale pühendatud 8. rahvusvaheline lilleseadevõistlus „Kassikäpp”. Valmistatakse üks
võistlustöö — kleidi kaunistamine. Võistkonda
kuuluvad kaks võistlejat ja modell. Võistlevad
õpilased vanuses 10–19 a. Hindamine toimub
kahes vanusegrupis.
11.05. kell 18 keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus:
kuni 31.03. Mariann Kallase gobeläänide ja
akvarellide näitus
04.04.–31.05. Viktor Fjodorovi juubelinäituse
„Teekond punktist A ...”
Valga Muuseum:
kuni 07. aprillini näitus „Muuseum näitab
keelt”. Näitusel saab teada, kuidas eesti keel on
aegade jooksul muutunud ja milline on olnud
eesti kirjakeele ajalugu. Saab
katsetada interaktiivset keelekaarti ja suhelda arvutiga
Valga Keskraamatukogu:
07.–31.03.
„Ettevaatust,
nende raamatute lugemine
võib tekitada sõltuvust!”. Lugemist algklasside õpilastele
19.03.–03.06. Veera Saar —
100
02.–28.04. 2. aprillil on rahvusvaheline lasteraamatupäev! Sel puhul korraldame
väljapaneku muinasjuturaamatutest
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Talguteade
Valga Linnavalitsus korraldab 28. aprillil kell 10–13 traditsioonilise metsakoristuspäeva, liitudes üleskutsega „Teeme ära”.
Oodatud on kõik vabatahtlikud töökäed. Teeme prahist puhtaks teede ääred, kraavid ja koristame metsa alla kogunenud
prügi.
Koguneme J. Kuperjanovi tn 101A esises pargis (endine
metsamajandi kontorihoone). Samas toimub ka kokkusaamine pärast tööd ja ühine kehakinnitamine.
Soovitame jalga panna tugevamatallalised jalanõud (või
kummikud) ja kaasa töökindad. Vajalikud töövahendid saab
korraldajatelt.
Info linnamajandusameti metsniku Rando Roosiku telefonil 766 9952.

Teated

Eeloleval suvel on valvelasteaiaks
lasteaed Buratino
Suvised valverühmad töötavad 2.–31. juulini lasteaias Buratino
(Lai tn 6A). Avaldused palutakse esitada oma lasteaia direktorile
hiljemalt 15. maiks 2012.
Lasteaiad Kaseke, Pääsuke ja Walko on töötajate kollektiivpuhkuse tõttu juulis suletud.
Lapsevanematel, kes soovivad kasutada valverühmade teenust, palume esitada vastavasisuline avaldus oma lasteaia direktorile või lasteaia Buratino direktorile hiljemalt 15. maiks 2012. a.
Jätkuvalt on vanematel õigus taotleda kirjaliku avalduse alusel ajutist osalustasust vabastamist juhul, kui laps on kalendriaasta jooksul vähemalt kolm järjestikust suvekuud lasteaiast ära.
Äraolekul lasteaiakoht säilib. Osalustasust vabastamiseks peab
vanem esitama lasteasutuse direktorile vabas vormis avalduse
15. maiks 2012.

Osalege ideekonkursil!
Valga Linnavalitsus korraldab ideekonkursi SA Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni (VIKP) territooriumi, hoonete ja rajatiste arhitektuurse lahenduse
saamiseks.
Ideekonkursi eesmärk on saada parim ideelahendus, kuidas olemasolev VIKP kompleks muuta atraktiivsemaks sõja-ajaloo esitlemise paigaks ja mitmekülgseks teemapargiks. Lahendus peab
näitama, kuhu, kuidas ja milline ehitis rajada, kuidas organiseerida hoonetevaheline ruum ning liikumine selles.
Paremaid töid hinnatakse preemiatega. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 21.05.2012. a. Lisainformatsiooni konkursi
tingimuste kohta saab küsida Linnavalitsuse maanõuniku Lenna
Hingla telefonil 766 9950; 520 1140 või e-posti aadressil lenna.
hingla@valgalv.ee
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