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Valga linna aukodanik 2015 – Sirje Päss

Pidulikud avaaktused Valga linna
koolides 1. septembril:
kell 9 Valga Gümnaasiumis,
Vabaduse tn 13 koolimaja õues
kell 10 Valga Priimetsa Koolis,
J. Kuperjanovi tn 99 kooli õues
kell 10 Valga Kaugõppegümnaasiumis,
Uus tn 35 kooli õues
kell 12 Valga Põhikoolis,
Kungla tn 16 kooli õues
kell 14 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
esisel kogupereüritus "Tere kool"
Õnnitleme kõiki algava õppeaasta puhul!

Tulge õppima!

Tänavune Valga aukodanik Sirje Päss oma pere keskel: (vasakult) tütar koos abikaasa ja pojaga,
teisel pool värske aukodaniku ema ja õde
Õpilaste arvates on tegemist väga
hea viiuli- ja solfedžoõpetajaga, kes
on nõudlik ja järjekindel tundliku
muusikainstrumendi õpetamisel.
Sirje on särav ja optimistlik. Mille
ta iganes ette võtab, see ka tehtud saab!
Ta on algatusvõimeline ja hea veenmisoskusega, kes suudab oma ideede ning
aktiivsusega kaasa haarata paljusid.

Sirje Päss: „Peab olema teadmine, et
kusagil on keegi, kes sinu tegemistele
kaasa elab, kes toetab. Ka kõige tugevamatel on tarvis kellelegi toetuda,
et saada jõudu ja energiat. Ammutan
oma jõu pere ja töökaaslaste abil.“
Austusavaldusena linnale osutatud teenete eest otsustas Valga linnavolikogu anda linna aukodaniku ni-

metus ja sellega kaasnev Raemedal
ning rahaline preemia muusikakooli
õpetajale Sirje Pässale. Ettepaneku
nimetada aukodanikuks Sirje Päss
tegi Segakoor Rõõm, auhinna andsid üle Valga linnavolikogu esimees
Ivar Unt ja linnapea Kalev Härk heategevuskontserdil Valga Jaani kirikus
6. juunil 2015.

VII Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival (MilFest) tuleb augustis
Käesolev aasta toob Valgasse suurürituste raames väga palju rahvast maailma eri paigust. Sellega ei ole veel
joon alla tõmmatud ürituste kalendrile. 14.–16. augustil on Valga jälle sõjaajaloo pealinna rollis juba 7. korda.
Major Meelis Kivi
VII Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali
peakorraldaja
Hea meel on tõdeda, et huvi festivali
vastu on laias maailmas kasvutrendi
näidanud. Festivali korraldustoimkond on püüdnud igal aastal tuua
üritusse uudsust.
VII Rahvusvahelise Valga Militaarajaloo Festivali ettevalmistamisega on
korraldustoimkond tegelenud juba üle
aasta. Suur tänu selle eest kogu meeskonnale ja eriline tänu Eesti Kaitseväele! Samas oleme väga tänulikud
kõigile meie toetajatele, sponsoritele
ja abilistele ning Valga Linnavalitsusele ja volikogule, et festival oleks
endiselt jätkusuutlik.
Käesoleval aastal toimub festivali avamine Valga linna pargis
Vabadussõja mälestussamba juures. Avatseremoonia ja kahuripaugu

Haridus
Pidulikud avaaktused Valga
linna koolides

Linna 11. aukodanik ja Raemedali omanik on Valga Muusikakooli õpetaja Sirje Päss.
Tunnustuse pälvis Sirje Valga kogukonna aktiivse ja algatusvõimelise
liikmena, keda on jätkunud kõikjale:
lastele muusikat õpetama, laulukoore ja korteriühistut juhtima, kiriku
renoveerimist eest vedama ja paljusid eripalgelisi kultuurisündmusi
korraldama. Lisaks juhatamisele,
korraldamisele ja algatamisele leiab
ta aega osaleda ka Liivimaa noorteorkestris viiulimängijana.
Kõige sellega hakkama saamiseks
on Sirje enda sõnul tal väga toetav
pere, kes tema tegemistele kaasa elab,
andes jõudu ja energiat. Ühtehoidvas
peres on nüüdseks juba nelja põlvkonna esindajad.
Sirje Päss sündis 8. detsembril
1948 Tapal, kus lõpetas 1966. aastal
Tapa lastemuusikakooli viiuli eriala
ning 1967. aastal Tapa I Keskkooli.
Edasised õpingud viisid teda Georg
Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli,
kus ta lõpetas koorijuhtimise eriala.
Alates 1972. aastast töötab Sirje Valga Muusikakoolis solfedžo ja viiuli
õpetajana. Töö kõrvalt omandas ta
kõrghariduse Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koorijuhtimise erialal.
Koori juhatamine on Sirjele olnud südamelähedane alates esimestest tööaastatest: ta on juhatanud kultuurimaja segakoori ning tema algatusel loodi
üle 30 aasta tagasi Segakoor Rõõm,
mille dirigendiks on ta siiani.
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järel on kõigil võimalus head meelt
tunda, et nüüd siis lõpuks on Valga
sammas täiesti valmis. Kaitseministeerium leidis käesoleval aastal võimaluse toetada pooleli olevate tööde
lõpetamist täiendavalt 10 000 euroga,
mille abil valmib skulptor Jaak Soansi, Liivimaa Lossid OÜ, Uus Monumentaal OÜ ja SA Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsiooni koostööna ausamba tagaküljelt puuduv
suuremõõduline pronksreljeef leitnant Julius Kuperjanovi poolt juhitud
Paju lahingust.
Järgneb Põhjasõja näidislahing ja
kui paugutamised pargis lõppenud,
siirdume Pedeli paisjärve äärde jälgimaks Politsei- ja piirivalveameti helikopteri pinnalt-päästmise demonstratsiooni. Paju väljadel toimuvad USA
õhudessantlaste langevarjuhüppeid.
Juba mitmendat aastat lõpetab festivali esimese päeva Jõekääru kontsert.

Sõjameeste laagris aga võisteldakse
sõjapüssist laskmises
15. augusti varahommikul algab
aga järjekordne rahvusvaheline vanavaralaat. Laada pilet tagab ka muuseumi tasuta külastamise võimaluse. Laupäeva õhtupoolikul toimub ajaloolistes
vormides sõjameeste ja tehnikamarss
läbi linna. See etteaste on ainulaadne
kogu Euroopas. Festivalil osalenud
riikide sõjaajaloo klubid on kinnitanud
jätkuvalt, et Valga on ainukene paik
Euroopas, kus on võimalikuks saanud
selline sõbralik ja rahumeelne marss
läbi linna. Tuleks märkida, et 2014.
aastal osales Valga Milfestil 11 riiki.
Paraadi lõpetavad Eesti Kaitseväe Kuperjanovi pataljoni võitlejad koos tänase tehnikaga ja õhus ilmestavad läbi
linna marssi NATO hävitajad.
Transpordi tänava ääres tuleb lavastamisele 1944. aasta näidislahingu uus
stsenaarium. Otse lahingusse sõidab

kohale Daugavpilsist sõjalennuk JAK
punaarmee suurrünnaku toetuseks …
Näidislahingute alad piiratakse eelnevalt ja sinna omavoliline sisenemine
on keelatud! Ohutus on selliste ürituste
juures väga tähtis ja palume kõigil korraldajate poolt antavaid juhiseid ja käske täita. Korraldav toimkond palub liiklejatelt mõistvat suhtumist ja liikluse
reguleerijate korralduste täpset täitmist.
Laupäeva õhtusse jääb veel suurejooneline kultuuriprogramm militaarteemapargi õuel. Õhtu lõpeb
ilutulestikuga.
Väga kena ja järgimist vääriva ettevõtmisega sai hakkama Swedbanki
piirkondliku kontori naispere, tulles
talgupäevale appi militaarteemapargi
puhkekompleksi akende pesemisel.
Ootavad ju need hooned õige pea külalisi laiast ilmast.
Meeldivaid elamusi!

Valga Gümnaasium võtab vastu
õpilasi 10. klassi
Valga Gümnaasiumi õppesuunad on
järgmised:
• humanitaarsuund
• reaalsuund
• majandus- ja IT-suund
• riigikaitse ja siseturvalisuse suund.
Avaldusi 10. klassi astumiseks võetakse
vastu Vabaduse tn 13 kooli kantseleis alates 4. augustist kell 9.00-13.00. Vajalikud
dokumendid:
• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koolis kinnitatud koopia)
• sünnitunnistuse koopia
• tervisekaart
• 1 foto (õpilaspiletile)
• 2 eurot Valga Gümnaasiumi õpilaspäeviku jaoks
Lisainfo: kool@valgagym.ee, tel 766 3830

Valga Muusikakool
Valga Muusikakoolis toimub 24. augustil
kell 17.30 täiendav vastuvõtt vabadele
kohtadele klaveri, viiuli, akordioni, kandle, puhkpillide ja kitarri erialal.
Soovijail palume täita
sisseastumisavaldus kooli kodulehel
www.valgamuusikakool.ee või tulla
kooli kantseleisse Valgas Kesk tn 22.

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
lühijuttude konkurss
Valga Linnavalitsus ja Valga Keskraamatukogu kuulutavad välja üle-eestilise
Valgamaale pühendatud lühijuttude
konkursi täiskasvanutele.
Iga autor võib saata ühe või mitu seni
avaldamata lugu pikkusega kuni 10
tuhat tähemärki. Laekunud töödest
valitakse välja 100 tuumakamat ja need
ilmuvad 2018. aastal almanahhis „Sada
lugu Valgamaast. Pühendatud Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale“.
Jutte oodatakse 31. detsembriks 2016
aadressile info@valgark.ee või Valga
Keskraamatukogu, Aia 12, 68204 Valga.
Almanahhi ei müüda, vaid see on
mõeldud kingituseks. Autoreid tänatakse
linnavalituse meenega.
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Muutused teevad tugevamaks: Valga Priimetsa Kool,
endine Valga Vene Gümnaasium
1. septembrist avab Valgas uksed Valga Priimetsa Kool, endine Valga Vene
Gümnaasium. Nüüd on põhikoole kaks, ja konkurents koolide vahel on ju
tervitatav!
Valga Priimetsa Koolist saab kakskeelne kool, kus õpivad õpilased 1.–9. klassini, on
kaks paralleeli, millest üks on tavaklass ehk vene õppekeelega ja teine paralleel on
keelekümblusklass (eestikeelne). Kooli õppetöö on paljuski suunatud Eesti riigi ja rahva sümboolika ning traditsioonide õpetamisele ja omaksvõtmisele ning oma keele ja
rahvusliku identiteedi säilitamisele.
Valga Priimetsa Kool on kool, kus väärtustatakse õppimist ja õpetamist, tähtsal
kohal on individuaalne suhtumine-suhtlemine ja ettevõtlikkus, väärtushinnangute
suunamine ja mitmekülgse kultuurilise arengu toetamine.
Tahame olla Valgamaal ja Eestis tunnustatud haridusuuenduslik, Tervist Edendav
Kool, kus on loodud selle jaoks turvaline keskkond, mis toetab nii õpilaste kui ka õpetajate arengut ja elukestvat õpet.
PRIIMETSA kooli väärtusteks on: Paindlikkus, Rohe-mõtteviis, Innovaatilisus,
Inimlikkus, Meeskonnatöö, Empaatiavõime, Turvalisus, Sallivus, Austus, Kohusetunne, Objektiivsus, Originaalsus, Lojaalsus
1. septembrist plaanime avada 20 klassikomplekti, kus õpiks 350 last.
Õpilased on teotahtelised ja õpihimulised. Igal aastal oleme edukalt osa võtnud
aineolümpiaadidest, konkurssidest, võistlustest nii maakonnas, vabariigis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Häid tulemusi oleme saanud spordivõistlustel – kergejõustikus,
pallimängudes –, aga ka emakeele ja eesti keel võõrkeelena olümpiaadidel.
Koostöö on loodud Läti Valka Gümnaasiumi ja põhikooliga, Valga Gümnaasiumiga, Valga Põhikooliga, Tartu Annelinna Gümnaasiumiga, Tartu Aleksander Puškini
Kooliga, Pärnu Vene Gümnaasiumiga ja Läti Vabariigi Olaine 2. Keskkooliga.
Õpilaste üldarv on vähenenud, kuid õpetajate ja õpilaste ühistööna on olemas pidevalt väga headele hinnetele õppivaid õpilasi.
Koolis on hästi toimiv Õpilasomavalitsus – ÕOV. Toimuvad ühised nõupidamised
kooli juhtkonnaga. ÕOV organiseerib ülekoolilist klassidevahelist konkurssi aktiivsemale ja tublimale klassile. Konkursi võitnud klass ja ÕOV sõidavad õppeaasta lõpus
ekskursioonile. Koolis on võimalik kasutada järgmisi tugisüsteeme: HEV koordinaator,
psühholoogi konsultatsioonid ja klassijuhataja tunnid, TORE õpilasühendus, logopeediline abi, koduõpe, individuaalsed õppekavad, vajadusel pikapäevarühma ja käitumisprobleemidega õpilaste klassid, väikeklassid, tugiisik, aineõpetajate konsultatsioonid eraldi andekatele ja õppetöös mahajääjatele, abiõpetajad, sotsiaalpedagoog,
pedagoogilised konsiiliumid, meditsiinitöötaja, arenguvestlused ja ümarlauad..
Miks tulla meie kooli õppima?
Aga sellepärast, et see on üks mõnus ja vahva kool: hea õpikeskkond, multimeediavõrk, interaktiivne tahvelarvutiklass ja keelteklass, nüüdisaegne WIFI võrgustik ja nutiklass
Samsungilt, rääkimata 3D-printerist! Jätkame TORE projektis ja arendame rohelist mõtteviisi. Ja viimaks, aga mitte vähem tähtis: me liitume projektiga „Kiusamisest Vaba kool“ ja
„Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“.
Olete kõik oodatud meie kooli!

Marina Krotova, Valga Priimetsa Kooli direktor

Rahvusvaheline noorte suvelaager läks täie ette
Valgas ja Valkas toimus juunis Eesti esimene rahvusvaheline saalihoki suvelaager.
Laagris osales üle 70 poisi ja tüdruku alates 7. eluaastast. Lapsi oli nii Eestist, Lätist kui
ka Venemaalt. Viie päeva jooksul toimus palju erinevaid tegevusi, mille jooksul jagasid treenerid oma pikaaegseid kogemusi noortele. Lapsi juhendasid treenerid Eestist,
Lätist, Venemaalt ja Soomest. Lapsed said iga päev osaleda võistlusmängudes ning
treeningud toimusid nii Valgas kui ka Valkas.
Laager oli suurepärane võimalus parandada oma füüsilist vormi ning hankida uusi
saalihoki-alaseid teadmisi. Paljudele sportlastele andis laager motivatsiooni järgmiseks hooajaks. Treenerite põhiülesandeks oli mängijate individuaaloskuste puuduste
leidmine ning nende parandamine. Loomulikult kõiki vigu avastada ning parandada
ei ole viie päevaga võimalik, kuid see on hea algus, et lapsed ja lapsevanemad saaksid
teada, mida on vaja arendada ning kuidas. Laagri peakorraldajad olid Pavel Semenov (3-kordne Eesti meister, U19 koondise treener, Venemaa koondise mängija) ning
Valga Saalihoki klubi mängijad Dmitri Petrov ja Sergejs Kuncevics.
Osalejad ja korraldajad tänavad Valga Saalihoki klubi, kes aitas suvelaagrit läbi viia.
Lisaks täname kõiki treenereid ja teisi, kes olid korraldamisel abiks. Me ootame Teid
kõiki uuesti järgmisel aastal Valga/Valka Summer Camp’i ning üritame seda korraldada veelgi paremini – et saaksime arendada teie oskusi ja et teist saaksid parimad
saalihokimängijad.
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Valga Gümnaasiumi uus direktor —
Andrus Murumaa
Valga Gümnaasiumi uueks juhiks sai
1. juulist 2015 julge ja edasipüüdlik
Andrus Murumaa, kelle hooleks on
hoida kooli traditsioone, võita õpilaste
usaldus ja tagada kõrge õppekvaliteet.
Kooli direktori ülesanne on tagada
kooli tulemuslik töö, vastutada kooli
üldseisundi ja arengu ning rahaliste
vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Plaanide kohaselt muudetakse Valga Gümnaasium riigigümnaasiumiks 1. sept 2016. Koolimaja,
J.Kuperjanovi tn 10 nn valge maja
rekonstrueerimine algab sel suvel ja
tööd plaanitakse lõpetada 2016. aasta juulikuus. Uue direktori üheks esmaseks ja oluliseks ülesandeks on ka

koolihoone rekonstrueerimisel kooli
vajaduste esindamine.
Andrus Murumaa töötas eelnevalt
Valga Põhikoolis õppealajuhatajana,
kus ta paistis silma mitmete uuendusmeelsete ideedega. Andrus tunnetab
hästi õpilast, õpetajat kui ka piirkondlikku hariduselu. Eelnev töökogemus
Valgamaa Kutseõppekeskusest on kasuks laiema hariduspildi loomisel.
Andrus Murumaa on lõpetanud
Tallinna Tehnikaülikooli haridusteaduste magistrina ja eelnevalt Tallinna
Tehnikakõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekava. Ta on läbinud kooli
juhtimisalased kursused, mis on vajalikud edasises töös.

Juunist töötab linnavalitsuses uus ametnik —
kantseleispetsialist Piret Villemson
Mai lõpus võttis linnavalitsus vastu
korralduse, millega seati ümber linnakantselei töö: koosseisust kaotati registripidaja ametikoht ning loodi juurde kantseleispetsialisti ametikoht. Uus
ametikoht hõlmab endas kahte suurt
valdkonda: rahvastikuregistri toimingute teostamine (rahvastiku arvestuse
andmebaasi pidamine, elukohtade registreerimine, elukohateadete väljastamine, isikukoodide moodustamine) ja
linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine
(arhivaalide arvestuse pidamine, nende
säilimise tagamine ja kasutamise võimaldamine, hävitamise korraldamine).
Piret Villemson (pildil) lõpetas
2014. aastal Tartu Ülikooli sotsiaal- ja

haridusteaduskonna ning omandas rakendusliku kõrghariduse info- ja dokumendihalduses. Eelnevalt on Piret Villemson töötanud Valga Maavalitsuses
ja Sotsiaalkindlustusametis.

Piret Villemsoni sõnade järgi on kantseleispetsialisti ametikoht tema jaoks
heaks võimaluseks rakendada oma
teadmisi ja kogemusi dokumendihaldusest, samas pakub see ka võimaluse ennast proovile panna ja ülikoolis
omandatud teoreetilisi teadmisi arhiivindusest senisest enamal määral
kasutada.
Kantseleispetsialist Piret Villemson
võtab kodanikke vastu Valga Linnavalitsuse (Puiestee tn 8 Valgas) I korrusel kabinetis 104 järgmistel aegadel:
T 09.00–12.00; 13.00–16.00
K 09.00–12.00; 13.00–18.00
Kontakttelefon: 766 9938, e-posti
aadress piret.villemson@valgalv.ee

Kodu = kodulinn?

Kodu on koht, kuhu tahame minna
Kodu on koht, kus tahame olla
Kodus tunneme turvaliselt, hubaselt,
privaatselt, kui oleme osanud, tahtnud
ja/ või suutnud selle heaks panustada
Kodus määratleme reeglid, kuidas
toimida ja seal käituda, mida tohib
või mida ei tohi teha.
Kodulinn saab oma näo tema pinnal asuvatest majadest, kodudest, asutustest ja paikadest, mis on mõeldud
linnaelanikele puhkuseks-lõõgastuseks ning meie, linnaelanike soovist
ja oskusest linnas käituda. Et igal
objektil või maatükil on olemas peremees/ omanik, võiks loota heaperemehelikku suhtumist sellesse omandisse nagu oma kodussegi.
Kuivõrd inimesed on erineva temperamendi ja arusaamadega, ei osutu
kahjuks elementaarsed nõudmised

ühiskonnas iseenesest mõistetavaks.
Muidu ei kohtaks me sageli meie
enda linna elanike jaoks loodud väärtuste rikkumisi/ lõhkumisi (katkised
tänavalambid, prügikastid, lõhutud
istepingid, busside ootepaviljonid
jne), prügihunnikute tekitamist pakendi-papikonteinerite kõrvale, soditud majaseinu, mahaloobitud prahti.
Meie igaühe panus on oluline
linna väljanägemise parendamisel ning elukeskkonna puhtamana
hoidmisel ja säilitamisel! Olgu see
oma kodu ja selle ümbruse korrashoid
või tekkinud jäätmete sorteerimine
nende ohtlikkuse vähendamiseks ja
taaskasutuse soodustamiseks.
Õiged käitumisharjumused peame selgeks tegema kodudes ka oma
järglastele, olles ise eeskujuks oma
tegudega.

Kaunist ja korrastatud kodust,
igast korras objektist saab alguse
kaunis linn.
Linnahooldusamet tänab neid kinnistuomanikke, kes oma kodu (objekti)
järjekindla korrashoiuga kaunistavad
meie linna.
Kui on tekkinud probleeme kaevetööde järgsete taastamistöödega,
mis segab heina niitmist puhastusalal, palume anda sellest teada linnahooldusametisse.
Kutsume üles kõiki kinnistuomanikke oma panuse andmiseks
heakorrastatud linnapilti!
14. augustil algab rahvusvaheline militaarajaloo festival, mida
korraldatakse Valga linnas juba VII
korda. Püüame siis ühiselt külaliste
ootel teha korda oma kodu ja selle
ümbrus.
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Maret-Sport — edukas
ja pika ajalooga spordiklubi
Maret-Sport on meie üks Eesti esimesi spordiklubisid, mis asutati pärast Valga
spordikooli sulgemist. Algselt kuulusid spordiklubi alla ka käsipallurid, kes on
Maret-Spordi nime all tulnud Eesti meistrikski.
Praegu tuntakse Maret-Sporti ikkagi
rohkem kergejõustiku klubina. Klubi
üks asutajatest oli Raimond Luts, kes
peab endiselt ka treeneriametit. Raimondi enda sõnul on tema käe alt tulnud sadakond Eesti meistrivõistluste
medaliomanikku. Tuntumaid õpilasi
on olnud Marek Kaleta, kes on kroonitud odaviskes mitmekordseks Eesti
meistriks, Nõukogude Liidu meistriks ning Üliõpilasmängude meistriks. Teine väga tuntud nimi on Pavel
Loskutov, kelle Eesti meistritiitleid
ei jõua kokku lugedagi! Lisaks on ta
võitnud EM-i hõbemedali ning rea
suuri maratone. Tuntumatest õpilastest nimetaks veel järgmisi: pikamaajooksja Heiki Sarapuu, kõrgushüppaja Grete Udras, odaviskajad Magnus
Kirt ja Raul Kalvi, noorteklassist
toob treener välja veel Mati Kikase ja
Kelly-Ann Laine.
Aktiivselt on klubi juhtimisega seotud olnud teinegi tubli treener — Riho
Meri. Tema tuntumad õpilased on
praegused noortekoondislased Kaarel
Juus, tütar Margot Meri, Kadi Kaart,
Anna Sidorenko ja Laura Trašanov.
Riho sõnul ainult headest sportlikest eeldustest ei piisa, et olla edukas

sportlane. Tuleb näha palju vaeva ning
pühenduda treeningutele. Lisaks on
Riho sõnul Valgas väga head treeningtingimused, et häid tulemusi saavutada. Tingimuste taha kindlasti midagi ei
jää ning treenerid on ka tublid.
Lisaks Raimondile ja Rihole tegeleb treeneritööga ka Anneli Taul,
kes peamiselt juhendab B-klassi ja
TV 10 olümpiastardi noori. Anneli
andekaim noorsportlane on praegu

mitmekülgne Gregor Lepik, kes on
hästi esinenud TV 10 olümpiastardis. Maret-Spordis on treeneritööd
teinud ka Peeter Tõldsepp ning Pavel
Loskutov. Märkimist tasub asjaolu,
et Anneli ja Riho on olnud mõlemad
Raimondi õpilased.
Loodetavasti on varsti jälle kuulda
mõnest uuest kergejõustiklasest, kes
Eestis ja siis ka kogu Euroopas tuntust
koguma hakkab.

Rahvarõiva tuulutamise päev
29. augustil korraldab Valga Muuseum Säde pargis esmakordselt Rahvarõiva tuulutamise päeva.
Idee selle ürituse korraldamiseks
saime Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö
Liidult, kelle sündmusena Rahvarõivaste tuulutamine – piknik „Barokk ja
Õied“ toimub päev hiljem, 30. augustil Tallinnas Kadrioru pargis.
Rahvarõiva tuulutamise päevaga
soovime anda hea põhjuse kõigile
pärandkultuurist huvitatud inimestele panna selga rahvarõivad ja tulla
nautima head tantsu, laulu, muusikat
ning rahvarõivaste esitlusi. Lisaks
saab rahvarõivaste kohta asjatundliku nõu nõuandekojast ja „esmaabi“

või samuti head nõu riiete parandamiseks rahvarõiva kiirabist. Toimub
meistrite laat, mängud, tantsud, õpitoad jm, mis seob tervikuks meie
esivanemate kultuuri erinevad väljendusvormid.
Palume ühendust võtta ja enda
kohta tutvustusi saata tantsu- ja laulukollektiividel, muusikutel, kes soovivad sellel päeval esineda.
Ootame kohale ka eheda talukauba müüjaid ja pärandoskusi kandvaid
meistreid, enda tehtut müüma ning
ennast ja oma oskusi näitama.

Linnaelu

Hariduskonverents taas tulekul
Valga Hariduskonverents „Haridus kui võimalus“ toimub kolmapäeval 26. augustil algusega kell 10.00 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses.

Konverentsile on oodatud kõik Valga linna ja kogu maakonna haridusinimesed ning huvilised. Konverentsi avakõne on linnapea Kalev Härkilt ja tervitused uueks õppeaastaks
maavanem Margus Lepikult.
Selleaastase konverentsi üheks peaesinejaks on ajalehe Postimees aasta eurooplase
tiitli saanu, endine Euroopa Komisjoni asepresident ja endine Eesti peaminister Siim
Kallas, kes räägib ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, mis on tihedalt seotud hariduse
ja haritusega.
Estonian Investment Corporation juhatuse esimees Ott Pärna juhtis viis aastat (kuni 2012.
aastani) Riigikogu poolt ellu kutsutud Eesti Arengufondi ja Valga hariduskonverentsil on
tema teemaks käsitleda haridust läbi innovatsiooniprisma ning anda ülevaade hariduse
põnevatest vaatenurkadest mujalt maailmast.
Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab Huvitava Kooli töörühm, kes kogub partneritelt
ettepanekuid kooli huvitavaks muutmiseks. Algatuse Huvitav Kool koordinaator, Haridusja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik annab ülevaate algatusest, edusammudest ning osaleb hilisemas samateemalises arutelus.
Kool saab ja peab olema huvitav, õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane
ning ainuõige, kool peab toimima loovalt – kuidas kõigele eespool öeldule saavad kaas
aidata erinevad partnerid, selle üle arutlevad ühiselt Pille Liblik, Mall Türk (Vanemuise
teatri noorsootöö juht, endine õpetaja), Mari-Kätrin Kinks (MTÜ-st Mondo). Mari on töötanud õpetajana nii Eestis kui ka Inglismaal. Tema peamised huvid on seotud mitmekultuurilise hariduse ja õpetajate mentorlusega. Rännakud Tiibetisse ja Nepaali on olnud
suunanäitajad maailmahariduse leidmisel.
Karismaatiline Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur keskendub oma ettekandes haridusasutuse juhtimise teemadele, tuues värvikaid, tihti ebatraditsioonilisi, kuid
hästi toimivaid näiteid oma koolist ning tutvustades ka teisi põnevaid praktikaid Eestist
ning mujalt.
Konverentsi modereerib Märt Treier

Vaegkuuljatele suvine tervise- ja teabepäev 11.
augustil kell 12 Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas
(Kungla tn 15, Valga)
Kavas:
• Kuulmisohutusest ja vaegkuuljate kuulmistervishoiust meie heaoluühiskonnas;
• Näitame kuulmisabivahendeid ja vajalikke signaliseerimise ning häireseadmed
• kasutamiseks tööl ja kodus;
• Proovimine, vajadusel ja soovi korral vahendite tellimine.Konverentsi korraldab ja finantseerib Valga Linnavalitsus, toetab Valgamaa Omavalitsuste Liit

Kutsume üles ka oma kappides ja
aitades suurpuhastust tegema, et seisma jäänud rahvariideid ja temaatilisi
aksessuaare rahvarõiva täikal müüaosta-vahetada. Ei pea tingimata ise
müüma, võib ka lihtsalt müüki tuua.
Ootame suurt osalemishuvi ka Läti
poolelt.
Lisainfo, küsimused ja registreerimine:

Kersti Salujõe (ka ingl k)

+372 766 8864, +372 511 9856

Andres Rattasepp (ka vene k)

+372 766 8860; +372 5303 0661

Jalgpallisõpradele
22.–24. augustil on Valga–Valka linnatänavatel ja jalgpallistaadionidel
näha nii noori kui ka täiskasvanud
jalgpallureid. Toimub rahvusvaheline
jalgpalliturniir, kus osalevad võistkonnad Eestist, Lätist, Prantsusmaalt,

Soomest, Venemaalt ja Belgiast. Turniir avatakse 22. augustil kell 19 Valka linna staadionil, lõputseremoonia
on 24. augustil kell 18 Valga linna
staadionil.
Jälgi reklaami täpsema ajakava ja

mängude graafiku kohta veebilehel
www.valga.ee

Turniiri korraldavad Valka kihelkonna duuma ja Valga linnavalitsus.
Kõik on oodatud kaasa elama!

Mihklilaat ootab kauplema käsitöö ja kodumaise toodanguga
3. oktoobril toimuv Liivimaa Mihklilaat koos rahvaliku peoga on juba
kaheksa aastat rõõmustanud valgalasi ja linna külalisi varasügisese
kogupereüritusena, kus põnevaid
ettevõtmisi jagub igale eale ja maitsele.
Kaubeldakse aiasaaduste, taimede ja eestimaise toidukauba ning käsitööga. Oma toodangut tutvustama

on oodatud ka põllumajandusega tegelevad ettevõtted. Laadal pakuvad
põnevust väljanäitused ja töötoad,
konkurssidele pannakse välja nii
koduleivad, -saiad kui ka -veinid.
Säde pargis tiigi ääres selgitatakse
välja Liivimaa kangeim kalamees.
Lapsi on lubanud rõõmustama tulla
Ranna Rantšo oma väga mitmekesise loomapargiga ja loomulikult ei

puudu ka mitmesugused atraktsioonid. Laadamelule annab vürtsi rahvalik pidu erinevate esinejatega.
Kauplejad saavad ennast laadale
registreerida 2. oktoobrini telefonil
+371 766 9970 või e-posti aadressil
info@valgakultuurikeskus.ee
Meeldivate kohtumisteni laadameeleolus!

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
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14.–16. augustil 2015 toimub rahvusvaheline sõjameeste laager vähemalt
10 riigi esindajate osalusel
Reede, 14. august
kell 15.00
kell 16.00
kell 18.00
kell 18.30
kell 20.00

Festivali avamine ja Vabadussõja Valga ausambal Paju lahingut kujutava pronks
plaadi avamine
Põhjasõja näidismäng (Valga linna pargis)
Pinnalt-päästmine Pedeli jõe puhkeala läheduses
Eestis roteeruva USA üksuse õhudessant Paju väljadel, (Tõlliste vald)
Jõekääru kontsert (Pedeli jõe poolsaarel)

Laupäev, 15. august
kell 8.00
Rahvusvaheline vanavaralaat kultuuriprogrammiga
(Pikk tn 16a territooriumil)
KRA, Kaitseliidu, Kaitseväe jt jõustruktuuride esitlused.
Pääse laadale: täiskasvanutele 1 €
kell 16.00
Sõjameeste marss Valga linnas marsuudil Jaama pst – Vabaduse tn –
Kesk tn – Selveri parkla
Sõjamehed ajaloolistes vormides ning sõjatehnika läbi aegade.
NATO hävitajate ülelend.
kell 19.00
1944. aasta näidislahing ja lahing sõja viimastel päevadel (Transpordi
tänava piirkonnas)
kell 21.00
Kontsert „Tähed Militaartaevas“
ansambel Terminaator, Getter Jaani
Pääse kontserdile: täiskasvanutele 10 €, õpilastele/ pensionäridele 8 €,
eelkooliealised lapsed – tasuta (Pikk tn 16a territooriumil)
Ilutulestik
kell 23.00
Ansambel „Untsakad“, laagrilõke, ühislaul koos laagrilistega
Pühapäev, 17. august
Tegevused sõjameeste laagris ja festivali lõpetamine
Festivali toetavad:
Kaitseministeerium, Siseministeerium, Eesti Kaitsevägi, Valga Linnavalitsus, Kaitseliit, MTÜ Eesti
Frontline, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia, Kuperjaneovi jalaväepataljon, AS Rain, Eesti NATI Ühing, Kaitseressursside Amet, Eesti Sõjamuuseum, Tõlliste
vald, Swedbank, Heifix OÜ, Bauhof Group AS, K-Rauta, Jaanikese Jahinduse OÜ, Otolux AS, Eesti
Punane Rist Valgamaa Selts, OÜ VAIER P.T, Valga Maavalitsus, Valgamaa Arenguagentuur

Kultuurikalender
AUGUST 2015
5. augustil kl 16 muuseumi galeriis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli rahvusliku puutöönduse eriala õpilastööde näituse „Puulased” avamine
4.–5. august keskstaadionil U-18 Balti matš kergejõustikus
4. augustil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Duppel seeriavõistluste III etapp
petangis
4. augustil kl 18 Pedeli rannavolle väljakutel pargivolle IV etapp. Mängitakse 4 vs 4,
naised ja mehed eraldi
6. augustil kl 14 Säde pargis suur suvepidu lastele. Põhjamaised lugusid vestab ja
lastega mängib lasteteatri „Mäng” jutuvestja ja pedagoog Erki Kaikkonen
6. augustil kl 19 Mart Sanderi monoetendus „Juhuslik nimetaja”
8. augustil kl 12 keskstaadionil Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kohtuvad Valga FC Warrior ja Põlva FC Lootos
9. augustil kl 11 Pedeli rannavolle väljakutel rannavolle IV etapp. Naised ja mehed
eraldi
11. augustil kl 16 keskstaadionil Arnold Viidingu mälestusvõistlus kuulitõukes
11. augustil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Duppel seeriavõistluste IV etapp
petangis
11.–14. augustil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas H. Ch. Anderseni muinasjuttude filmide nädal: 11. aug „Pöial-Liisi”, 12. aug „Keisri uued riided”, 13.
aug „Vapper Tinasõdur”
13. augustil kl 18 Pedeli rannavolle platsil rannavolle V etapp
„Hiina ööbik” Pärast filmi äraarvamismäng „Mis on muinasjutu pealkiri?” Etteloetud
katkendi põhjal peavad lapsed pealkirja ära arvama
14.–16. augustil linna eri paigus VII Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival. Ajakava vaata www.isamaalinemuuseum.ee
14. augustil kl 20 Pedeli jõekäärus Jõekääru kontsert. Kontserdil astuvad üles:
2QUIK START, Tõnis Mägi, superstaarisaatest Gertu Pabbo ja Kristjan Kannukene, Nele-Liis Vaiksoo, Andris Erglis, valgamaalastele tuntud Mairin Tann, Liina Tsimmer ja
Egnar Hernits
Võrratu etteastega esineb Eesti Kaitseväe orkester kolonelleitnant Peeter Saani juhatamisel. Õhtut juhib Peeter Oja. Piletid müügil piletilevis, hind 12–14 eurot, kohapeal
16 eurot
16. augustil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul individuaalsed petangi Valgamaa
meistrivõistlused

26. augustil kl 10 kultuuri- ja huvialakeskuses hariduskonverents
28. augustil kl 17 Valga Keskstaadionil Valga linna lahtised meistrivõistlused kergejõustikus
29. augustil kl 12 keskstaadionil Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kohtuvad Valga FC Warrior ja Navi Vutiselts
29. augustil kl 12 Säde pargis rahvarõiva tuulutamise päev. Hea võimalus rahvariided selga panna ja tulla toredalt aega veetma. Mis on veel ühel suveõhtul mõnusam, kui meeldivate inimestega suhelda, mõtteid vahetada ning laulu- ja pillimängu
kuulata. Lisaks väike laat, rahvamängud ja -tantsud ning õpitoad
29. augustil kl 21.30 Pedeli jõekäärus muinastulede öö koos Marek Sadami ja Tõnu
Laikrega
SEPTEMBER
1. septembril Valga kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil kogupereüritus „Tere,
kool!” koos huvitegevuse messiga.
Ajakava: www.valgakultuurikeskus.ee
1. septembril kl 17–19 Pedeli virgestusalal sügiseste tervisetundide I etapp
5. septembril keskstaadionil rahvusvaheline odaviskevõistlus Valga–Smiltene
8. septembril kl 17–19 Pedeli virgestusalal sügiseste tervisetundide II etapp
11. septembril Pedeli virgestusalal 18. Valga–Valka Rahvajooks
12. septembril kl 12 keskstaadionil Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kohtuvad Valga FC Warrior ja Vastseliina FC Tannem
14. septembril kl 18 Voorimehe Pubis, 17. Valga Bridžikunn 2015, III voor
15. septembril kl 17–19 Pedeli virgestusalal sügiseste tervisetundide III etapp
21. septembril kl 18 Voorimehe Pubis, 17. Valga Bridžikunn 2015, IV voor
22. septembril kl 17–19 Pedeli virgestusalal sügiseste tervisetundide IV etapp
25. septembril kl 18 muuseumis teemaõhtu „Kolme suurmehe elu ja looming”:
Aleksander Läte –155; Aleksander Eduard Thomson –170; Gustav Wulff-Õis –150.
Muusikalises osas esineb segakoor Rõõm
26. septembril kl 12 Kungla kunstmuruväljakul Eesti Meistrivõistluste III liiga
jalgpallis, kohtuvad Valga FC Warrior ja Tartu Ülikool Fauna
28. septembril kl 18 Voorimehe Pubis, 17. Valga Bridžikunn 2015, V voor
29. september kl 16 kultuurikeskuses Valga linna eakate juubilaride austamisõhtu.
Peetakse meelses eakaid Valga linna juubilare, kelle sünnipäev on juulis, augustis ja
septembris
29. septembril kl 17–19 Pedeli virgestusalal sügiseste tervisetundide V etapp

OKTOOBER
1. oktoobril kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses rahvusvahelise muusika- ja eakate
päeva tähistamine: Muusika-aasta!
3. oktoobril kl 8–16 kesklinnas Liivimaa Mihklilaat ja rahvalik pidu.
Müügikohtade registreerimine kuni 2. oktoobrini +372 766 9970 või info@
valgakultuurikeskus.ee. Müügiplats on kõigile registreerunutele tasuta,
kauplejad annetavad heategevuslikule loteriile midagi oma tootevalikust.
5. oktoobril kl 19 kultuuri- ja huvialakeskuses õpetajate päeva vastuvõtt linna
haridustöötajatele
14. oktoobril kl 13 kultuurikeskuses Rakvere teatri lasteetendus „Buratino”.
Mängivad Imre Õunapuu, Saara Kadak, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer, Helgi Annast, Liisa Aibel, Marin Mägi-Efert, Maarika Mesipuu-Veebel, Indrek Apinis ja Lauri Nebel (külalisena)
14. oktoobril kl 19 kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus „Leenane'i kaunitar”.
Osades: Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja Velvo Väli
17.–18. oktoobril kultuurikeskuses II rahvusvaheline Pop/jazz kooride konkurss-festival „Lauluragin". Konkursile ootame pop/jazz koore, vanusepiirangut
lauljatele pole. Konkurss toimub ühes kategoorias (sõltumata koori liigist) ja kahes voorus: I voor ehk demovoor ning II voor ehk finaal.
29. oktoobril kl 11 kultuurikeskuses ajalookonverents „800 aastat ühist ning
erinevat ajalugu Eesti- ja Lätimaal“, pühendatuna Maarjamaa aastale
NÄITUSED
Kuni 31. augustini kultuurikeskuses Valga–Valka loomeinimeste ühisnäitus
Kuni 31. augustini kultuurikeskuses Tõrva Kunstistuudio maalinäitus „Kivid kõnelevad, seinad sõnelevad"
Kuni 29. augustini muuseumi galeriis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli rahvusliku puutöönduse eriala õpilastööde näitus „Puulased”
Kuni 30. septembrini keskraamatukogus näitus „Nii täidan elu pikka – Ernst
Enno 140“
2. septembrist kuni 25. oktoobrini kultuurikeskuses Reet Heinla isikunäitus
3.–29. septembrini muuseumis seitsme õe käsitööde näitus „Seitse õde – seitse
käsitöömeistrit, pärandihoidjat”.
1.–30. oktoobrini muuseumis maailmaharidusalane näitus
1.–30. oktoobrini muuseumis Lüllemäe Rahvaõpistu 20. tegevusaastat tähistav
näitus

