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Linnaelu

Koolitus
lapsevanematele
Kolmapäeval, 6. juunil kell 13–18 toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
põhikooliastme lapsevanematele ja hoolekogude liikmetele koolitus „Muutused
koolielus: mõttemudelite toime muutustega ühinemisel ja nende juhtimisel“.
Koolituse läbiviijateks on Ene Kulasalu ja
Moonika Laht.

Tulge arutlema!
Tutvustame Valga linna arengukava
2012–2020: esmaspäeval, 11. juunil
kell 17–18.30 on kõik linnaelanikud oodatud Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse avaldama oma arvamust Valga linna arengukava 2012–2020 kohta. Linna
arengukava koostamiseks moodustati
5 valdkondlikku töögruppi, kuhu kuulusid esindajad nii avalikust, era- kui ka
kolmandast sektorist. Arengukavaga on
võimalik tutvuda Valga linna kodulehel
www.valga.ee

Lasteaias Buratino käib hoogne taimekasvatus

Alates veebruari lõpust käib lasteaias Buratino hoogne taimekasvatus.
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
rahastatud projekti kaudu saime erinevate lilletaimede seemned, külvimulla,
väetised ja istutuspotid. Õpetaja Anneli
Reidla aitas nõu ja jõuga kõiki rühmasid taimekasvatusega alustamisel. Iga
laps kasvatas endale personaalse taime,
mille eest ta kandis hoolt alates seemne mulda panemisest. Oma taimed olid
isegi sõimerühma lastel. Korraga nii
palju erinevaid sorte lilletaimi ei ole
meie lasteaias varasemalt olnud.
Lisaks laste personaalsetele taimedele kasvatame lilletaimi ka lasteaia
õuealale istutamiseks. Sel suvel on
meie lasteaed valvelasteaiaks ja seega

saavad lapsed kogu suve hoolitseda õue
istutatud taimede eest.
Rõõm isetehtud tööst saadab nii suuri kui ka väikeseid ning lillekasvatusest
saadud rõõmu jagub laste kodudessegi.
Laste külvatud seemnetest ja armastusega kasvatatud taimedest puhkesid
emadepäevaks õide kaunid lilled. Lapsed istutasid lilled taaskasutatavast materjalist valminud lillepottidesse ning
emadepäeva puhul valmistavad need
õied nüüd rõõmu kõikidele meie lasteaia laste emadele-vanaemadele!
Pildil on õpetaja Anneli Reidla, kes
on võtnud suure vastutuse ja rolli meie
lasteaia taimekasvatuses. Anneli on neil
piltidel tegevuses koos Krõlli rühma
lastega.
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21. mail 1992 taastati Valga omavalitsuslik staatus

Sõna saavad Valga linnapead
Kalina Mavrina, Valga täitevkomitee
esimees ja linnapea 1989–1993

Valga volikogu 1. koosseis ja linnavalitsuse töötajad.

20 aastat vabadust
Imetlusväärne, kui kiirelt tormab aeg. Aeg, mis meid
kaasas kannab ja mille voogudes mäletame esmalt
ennast ja endaga seotud sündmusi.
Külliki Siilak
Valga Linnavolikogu esimees,
Keskerakond
Ei ole oluline, kus sa
elad, pigem on olulised inimesed, kes
sind ümbritsevad.
Valga linn ja tema
inimesed on killuke
Eestimaast. Ei erine
tema tegemised eriti
riigi suunitlustest, viimased olenevad
poliitilisest tahtest ja võimulolijate otsustest. Ei saa öelda, et Valga selles
suhtes alati riigi pailaps oleks olnud.
Ometi on siingi mõeldud suuri mõtteid
ja tehtud priskeid tegusid.
Taasiseseisvunud riigi algusaastatel
olid meie kõned isamaalised ja unistused ületasid võimalusi. Toimetada sai
uhkelt, sest järgimist väärivaid seadusi
veel polnud ja võimulolijad toimetasid
oma seesmise aususe tasandil. Sirvides vanu ajalehti, leian meespoliitikute
üksteist mustavaid artikleid seoses AS-i
Valga Elamu, AS-i Valga Soojus, turu
erastamise ja linna eelarvepoliitikaga.
Mis linnavalitsejate arvates oli aus
tehing ja ikka ja ainult linnakodanike
huvides, oli teiste arvates korruptsioon
ja ärastamine. Kohalikus ajalehes on
vastulauseid: Valga Linnavalitsus teeb
tööd, mitte ei tõmble; muuseumi avamine ei olnud valimistrikk.
On küsimusi, näiteks kuhu kadus
kolm miljonit krooni Valga raha, miks
valiti konkursside võitjateks just need
ehitusettevõtted, miks kehtestati nn
koera- ja kassimaks ja kuhu kadus see
raha …
Arutletakse teemal, kes juhib Valga
linna ja otsitakse innukalt telgitaguseid
nööritõmbajaid.
Valimisnimekirjad kannavad paljulubavaid pealkirju: Valga paremaks,
Inimnäoline Valga, Koostöö, Valgalase

Poolt, Ma elan siin. Valimisprogrammid on sisukaid lauseid täis. Ikka ja ainult Valga linna ja tema elanike heaolu
nimel.
Nende aastate jooksul on Valgas
olnud vahvaid linnajuhte, igal oma iseloom ja lastetuba. Üks oli alati ühine —
nad pidid aru andma volikogu ees ja
korraldama linnaelu volikogu otsustest
lähtuvalt.
Tuleb tunnistada, et mõiste „teerullipoliitika” on ka meie volikogus kehtinud. Ja seetõttu arvab üks linnakodanik
2000. aastal lehes „Valga Sõnumid”, et
volikogus ei otsustata midagi, sest 21-st
volikogu liikmest on võimulolijate koalitsioonist tervelt 18.
Mis on aja jooksul muutunud? See,
mis tundus tähtis eile, on ikka veel
oluline ka täna — linna edasine areng,
toimetulek ja tööhõive, hariduspoliitika muutmise vajadus, auklike teede ja
tänavate parandus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, paljude soovide
täitmiseks liiga kõhn rahakott jm. Ikka
ja alati püsib eestlase hinges kahtlustus:
miks just nii otsustati? Meie elu on tahtmatult politiseeritud ja inimlikud isikuomadused erialalise pädevuse, koostöösoovi või aususe ja töökuse näol
tagaplaanile jäämas.
Lugedes linnapeade meenutusi on
linnaelu siiski paljuski muutunud ja
nende muutuste keerises on alati olnud
linnaelanik, kelle esindajana on volikogu liikmed otsuseid vastu võtnud. Kahjuks on mälu lünklik ja vahel ka petlik,
mistõttu seigad linna võimukoridorides
vajaksid heas mõttes ülestähendamist,
sest on meil olnud siin nii donkihhotlikke kui ka kalevipoeglikke ettevõtmisi.
Ja alati on olnud ka mõni siilike nõu
andmas.
Soovin, et meil, valgalastel, oleks
taas suuri unistusi, et meil oleks julgust
need välja öelda ja nende täitumiseks
ikka ja alati ka ise kaasa lüüa.

1991–92 oli ENSV — tühjad kaupluseletid,
talongid. Oli suurte muutuste aeg, inimestel
oli hinges igavene kevad, nad olid julged ega
kartnud enam midagi. Toimusid valimised,
rahvasaadikud esitati töökollektiivide poolt.
Pärast valimisi oli uuel töökohal nii minu kui kogu meie koosseisu missioon teha täitevkomiteest linnavalitsus, aga kuidas seda
teha, ei teadnud veel keegi. Kõige suurem samm sellel teel oli
linnade liidu tegevuse taastamine. Nüüd olime organiseeritud ja
kord kvartalis toimusid kohtumised erinevates linnades, peakorter oli Tallinnas. Valga täitevkomitee asus vana postkontori teisel
korrusel, 3 naist, 2 tuba. Raekoda avati 1991. aastal.
Märtsis 1992 esitasime taotluse ja kõik muu vajaliku tõestamaks, et suudame elanikkonnale pakkuda kõiki teenuseid. Meie
taotlusmaterjalid omavalitsuse moodustamiseks analüüsiti Tallinnas läbi ja lubati 14. mai ülemnõukogu presiidiumi istungile
põhiseisukohti kaitsma. 21. mail anti ülemnõukogu presiidiumi
seadlusega Valga linnale omavalitsuslik staatus. Nüüd oli vaja
maavalitsuselt kohustused üle võtta. Esimesena võeti üle rahandus, siis linnamajandus, sotsiaalteenindus, haridus ja kultuur. Tuli
maha märkida riikidevahelised piirid. Lätlastega oli väga hea läbisaamine, Ainis Bormanis oli siis linnapea. Savisaar tuli helikopteriga kohale, kui Valga ja Valka vahele piirid tõmmati.
Mul oli väga hea kollektiiv, suur tänu neile koostöö ja abi eest.
Probleemide korral sai alati pöörduda maavanema poole, nii Uno
Heinla kui ka Rein Randver olid väga abivalmid. Mul on hea meel,
et sõprussuhteid Läti ja Hallsbergiga (Rootsis), millele panime aluse, on hoitud tänini.
Muutused olid suured, algas erastamine, oli rahareform, tekkis
tööpuudus, ja sõjaväe lahkumine Valgast … Huvitav aeg oli.

Raivo Kukk, Valga linnapea 1993–1994
Olen ainus pärast Eesti taasiseseisvumist opositsiooni poolt „paika pandud“ Valga linnapea.
Meid oli volikogus 5, opositsionääre 11 ja erapooletuid liikmeid oli 5. Seetõttu jäi ka minu
valitsemisaeg linnapeana üürikeseks — seoses lähenevate Riigikogu valimistega 1994.
aastal oli tollasel volikogu esimehel, kes Riigikokku pürgis, mind
lihtne nn rajalt maha võtta.
Seoses metsamajandi tegevuse ja mööblivabriku poolt elamute kütmise lõpetamisega tuli kolme kuu jooksul lahendada nende
piirkondade korruselamute soojavarustuse probleem. Tänu minister Liia Hännile saime rahalised katteallikad ja kütteperioodiks sai
probleem lahendatud, koostöös AS-iga Valga Soojus, lihakombinaadi, AS VABE ja Mammaste osaühinguga.
President Lennart Meri visiidi kõrval on meelde jäänud just elanike tänuavaldus ajalehes Valgamaalane, et suutsime linnavalitsusega vaid kolme kuuga kriitilise olukorra lahendada. Tollal oli see
võimalik, tänapäeval, paistab, et mitte. Isegi ühe koolimaja remont
võtab aastaid, käivad lõputud vaidlused, uued hanked jne.

Meelis Atonen, Valga linnapea 1994–1996
Mul oli au olla Valga linnapea ajal, kui iseseisev
linna juhtimine oli alles algusjärgus. Seepärast
võimaldas amet väga paljut, alates jooksvate
probleemide lahendamisest kuni linna pikaajalise arengu planeerimiseni. Üpris kiiresti sai
selgeks vajadus seisvat vett liigutada ning seoses sellega kutsusin linnavalitsusse uusi inimesi. Koostöös vanade
olijatega tekkis väga tore kooslus, kellega oli hea oleviku ja tuleviku asjadega tegelda. Kõige olulisemaks peangi hea meeskonna
tekkimist, mis lõi eeldused arenguks.
Kindlasti meenutan hea sõnaga tollase linnavolikogu enamust, kes noort linnapead alati toetasid. Tuleb tunnistada, et neil
inimestel jätkus julgust ja tarkust hetkekasust ning kuulujuttudest
kaugemale vaadata ja uskuda. Tõsi, mõnikord ka kannatust linnapeale tormakust andeks anda.
Nii ma meenutangi Valga ajast kõige enam inimesi: ükski rajatis
ei tee linnast linna, ükskõik kui modernsed need oleks, linna teevad linnaks ikka selle elanikud. Aga mis seal salata, hea on jalutada
linnas, mis paarikümne aastaga inimeste tegevuse tulemusena on
tundmatuseni muutunud. Arengut ja tarkust Valgale ka edaspidiseks!

Uno Heinla, Valga linnapea 1996–1999

Valga maavanem Uno Heinla annab Kalina Mavrinale üle
omavalitsusõiguse tunnistuse.

See aeg oli igal juhul väga huvitav, aga ka tunduvalt kergem, sest linnapea amet ei olnud nii
politiseeritud ja riigipoolset toetust oli lihtsam
saada. Tänane omavalitsus on väga poliitiline.
Toona väärtustati inimesi nende tarkuse ja
isikuomaduste järgi. Olulised olid koostöö ja
kohapealsed inimesed, kes olid hästi kursis siinse elu ja võimalustega. Elu on edasi läinud, õpitakse rohkem, raha taotletakse projektide kaudu, vahetut suhtlust on vähem. Aga elu peabki edasi
minema muutustes.

Eks ma olin ja olen pisut autoritaarne juht, kes surub oma arvamust peale. Kindlasti kuulan ära teiste mõtted, kuid keegi peab
ju otsustama. Kui otsustasin, siis ka vastutasin. Kokkulepetest tuleb kinni pidada. Õnneks oli mul hea meeskond. Oluliseks olen
pidanud korrektsust ja pädevust, eriti finantsküsimustes. Minule
ei ole kunagi meeldinud pikad ja mõttetud koosolekud, suhtlesin
palju ametnikega ja ka linnaelanikega, ühistel aruteludel pidi sisu
olema. Kõige rohkem valmistab rõõmu Säde maja — varemetes
hoone sai elu tagasi. Ka vana kultuurimaja mahalammutamine oli
julge otsus. Tänu linna arhitektile Ülevi Eljandile on Valga paljuski
muutunud, kõigi läinud aastate jooksul.
Valga inimesed on lojaalsed ja etteheiteid linnavalitsuse tegemiste kohta ei kuule just väga palju. Olin valmis valgalasi alati ära
kuulama, kahjuks polnud võimalik küll igakord aidata, kuid kindlasti tegelesin nende probleemidega. Olen alati arvanud, et linnavalitsus töötab inimeste jaoks.
Tundub, et linna elanikud usaldasid mind, seda näitasid omavalitsuste valimistel saadud hääled. Olen tänulik neile võimalustele ja inimestele.

Margus Lepik, Valga linnapea 1999–2007
Minu linnapeaks oleku aeg oli Valga linnale
paljuski ehitamise aeg. Korrastamist vajas linna
taristu ja valmimist ootasid täna linnaelus tavapäraseks saanud ehitused. Kui otsida märksõnu, siis tuleb meelde eelkõige kiire areng,
rahvusvahelistumine, projektid ja veel kord
projektid. Just sellel perioodil avanesid EL-i rahalised abiprogrammid. Valmisid Valga jaoks olulise tähendusega ehitised: kultuuri- ja
huvialakeskus, spordihall, vee- ja reoveepuhastid. Alustatud sai
joogivee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega ning valmis sai Pedeli paisjärvede kaskaad. Kultuurielus meeldejäävaimaks oli ühisprojekt Valkaga — „Üks linn, kaks riiki“. Sellest sündis täna kasutusel olev hüüdlause, Valga/ Valka logo ning alus sai pandud ühiste
linnapäevade korraldamisele, mis lähendasid kahte linna oluliselt.
Tänaseks korraldame koos naabritega rohkelt väiksemaid-suuremaid üritusi.
Erilise tähenduse linnapea-aastatele annavad Valga toredad
elanikud ja nende mõistlikkus linnaasjade arutamisel. Suur tänu
toonasele linnavalitsuse meeskonnale, kellega koos said paljud
suured teod tehtud. Loodetavasti jätkub seda ühtsustunnet ka
tänase linnelu edendamiseks.

Ivar Unt, Valga linnapea 2007–2011
Aastate 2007–2011 sisse mahtus väga põnev
aeg. Teatepulga sain enda kätte majandusbuumi tipus. Linna eelarve kasvas ja tööpuudus oli
väike. Valmima hakkasid suured ja olulised objektid ja kõige meeldivam on, et sellesse aega
jäi Pedeli jõe korrastamise lõpetamine. Seda
tööd oli juba 10 aastat tehtud ja nüüd sai see lõpuks valmis. Linn
sai ranna, jalgratta/ rullitajate teed ning kena ja korrastatud vaate
jõele. Valmis sai moodne, üks esimesi passiivmaju — lasteaed Kaseke. Käima lükati kutseõppekeskuse ehitus ja Valga Gümnaasiumi renoveerimine. Innovatsiooni ja energiasäästu valdkonnas sai
astutud eesrinnas.
Ametiaja teises pooles tabas kogu maailma ja Eestit majanduskriis. Algas meeletu kärpimine ja nii tuli ka Valgas kärpida eelarvet
ning palku. Väga keeruline oli leida täiendavaid kokkuhoiu kohti.
Samas saime sellega ilusti hakkama ja sellega sai loodud soodne
pinnas tulevikuprojektide jaoks — kui pole vabu vahendeid ja on
võlad, pole ka võimalust projektide omaosaluseks.
See oli huvitav periood, kus kiire areng asendus keerulise ajaga, kus oli vaja võtta vastu raskeid, kuid vajalikke otsuseid.

Kalev Härk, Valga linnapea 2011–
Olen töötanud Valga linnavalitsuses aastatel
1992–1995 ja nüüd linnapeana alates 2011.
aasta märtsist. Eelmisest tööperioodist on eriti meelde jäänud, kuidas me koos tookordse
rahandusameti juhataja Eve Eensaluga arendasime välja linna finantssüsteemi. Kusagilt
polnud midagi üle võtta, ka raamatupidamisprogrammid tuli ise
kirjutada. Linnavalitsuse töötajate entusiasm oli kõrge ja palju asju
tehti isiklikust ajast, palganumbrile mõtlemata. Selline oli ka iseseisvumise taastamise järgsel ajal Eesti üldine õhkkond.
Praegu on asemele tulnud linnadevaheline karm konkurents
ning kaine arvestus vajaduste ja võimaluste üle. Tuleb osata ette
mõelda 5–10, isegi 20–30 aastat. Napi valitsemisaasta tähtsündmusteks on jäänud Valgamaa kutseõppekeskuse uue hoone avamine ja ka koolivõrgu korrastamine selle eesmärgiga, et Valgas
taastuks omaaegne gümnaasiumihiilgus ning meie linna sümboli — Nipernaadi — nimeline muusikal.
Olgugi et pooleli on äralõhutud koolimaja taastamine ja mahukad veemajandustööd kesklinnas, olen optimistlik ja näen järjest
enam linnas säravate ideega inimesi, kes ei mõtle ainult raha eest,
vaid soovivad, et Valga oleks jälle Liivimaa süda — reibas, roheline
ja rahvusvaheline.
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Ansambel Enelas 30

Kultuur

Igal aastal puhkevad aedades õide enelad. Täisõites on ka ansambel Enelas, kes
on juba kolmkümmend aastat muusikaliste etteastetega valgalasi rõõmustanud. Kuidas kõik alguse sai?
Lenel Rand
ansambli Enelas juhendaja
Endises ValgaTarbijate Kooperatiivi
klubis tegutses aastakümneid heal tasemel naisansambel, kuid 1981. aastaks oli ansambli tolleaegne koosseis
lõpetanud oma tegevuse. Kuivõrd
kooperatiivi poolt oli taidlusesse suhtumine igati soosiv, moodustasime
uue, noortest koosneva 6-liikmelise
naisansambli. Kuigi proovidega alustasime juba sügisel, peame oma sünnipäevaks 8. maid 1982, mil astusime
esimest korda rahva ette Valga rajooni
taidlusülevaatusel.
Esimene ülesastumine õnnestus
igati ja lisas ainult hoogu edasi laulmiseks. Taset tõstma innustasid ka
regulaarselt toimuvad ülevaatused
kooperatiivi süsteemis ja populaarsed „Pärnaõie” festivalid. Piiride avanemisel lisandusid kontserdireisid
Rootsi, kus Hallsbergi tantsijatest saime endale armsad sõbrad.
Et oma lauludele värvi lisada, hakkasime katsetama ka segaansamblina.
Aastaid jäimegi nii laulma. Kuid kolm
hooaega on taas koos naisansambel,
segaansambli meeshääled on vastukaaluks moodustanud meeskvarteti.

Tänavapidu „Polkast rockini“
Valga linna päevad lähenevad ja korraldusmeeskonnad planeerivad usinasti
tegevusi. Ühisel ümarlaual käidi lauale
mõte korraldada eriskummaline ja meeleolukas tänavapidu, mis tõstaks meeleolu ja kulmineeruks reedeõhtuse kontserdiga Valga linnapargi spordihalli esisel
platsil. Õhtuse peo juhatab sisse Eesti
rockiklassikat taaselustav kontsert, esinevad Valga linna avaliku elu tegelased ja
noored laulutalendid koos Valga Rockiklubi nostalgiabändiga. Aegumatud Tina Turneri
hitid ja rockiklassikat Birgit Varjuni esituses. Tantsuks mängib Evald Raidma ansambel
Melody. Sooviksime, et tänavapidu algaks lastest või rahvamuusikast ehk polkast ja lõpeks rockmuusikaga.

Mida tänavapidu endast kujutab?

Kuigi kõik lauljad on väga tegusad
ja hõivatud inimesed, oleme püüdnud
jätkata traditsiooniliste advendi- ja kevadkontsertidega, esinemistega linnapäevade kirikukontserdil.
Meenutama jääme Poola-sõitu koos
„Rõõmu” kooriga ja palavat laulureisi
Ungarisse. Tänavuse hooaja üks suuremaid ettevõtmisi oli esinemine Piret Rips-Laulu autorikontserdil. Aga
eks me tunneme uhkust ka selle üle,
et viimastel aastatel oleme võidukalt

väljunud Kagu-Eesti ansamblite mõõduvõtmistest.
Ansambli Enelas kõik koosseisud
astuvad üles 6. mail toimuval sünnipäevakontserdil. Nagu ikka, oleme
kaasa laulma kutsunud oma sõpru.
Seekord rõõmustavad meid Puka meesansambel ja noored laulusolistid Teivi
Kängsepp, Elise Leht ja Mairi Tann.
Loodan ja usun, et ka järgnevatel
aastatel pakume kevadest kevadeni
kõigile muusikalist meelelahutust!

Klaverihelides 90-aastane
Valga Muusikakool

Tänavapeo marsruut algab kultuurikeskuse juurest ning läheb mööda Vabaduse ja
Kungla tänavat spordihalli juurde. Igale osalevale kollektiivile mõõdetakse sellest teekonnast oma lõik. Pakume, et see võiks olla 1-minutiline muusikalõik, mille kollektiiv siis
teatepulgana laulab, tantsib või mängib. Kõik need muusikalõigud ühendatakse pisikese signatuuriga, mille taustal rongkäigujuht teie kollektiivi ka kolme sõnaga tutvustab.
Mis muusika taustal ja mis stiilis te laulate, mängite või tantsite, on teie enda valida.
Korraldustiim seab aja rongkäigu järjekorra ritta põhimõttel, et alustavad need lood,
mis lähenevad kõige rohkem polkale ehk rahvuslikule loole, ja lõpeb lugudega, mis on
kõige rockimad. Ka oleks põnev, kui pöörate tähelepanu oma meeskonna/kollektiivi
riietusele ja ehk ka atribuutikale. Läbinud oma lõigu, võite lõbusalt teekonda jätkata
kuni spordihallini, andes teed neile kollektiividele, kellele teatepulk üle antakse.

Kes saavad osaleda?

Osalemiseks me piiranguid ei sea. Väga loodame, et osalevad kõik Valga linna kultuurikollektiivid, aga miks ka mitte Valga linna asutuste või ettevõtete esindused või ühiste
hobidega seltskond (näiteks korvpalli põrgatades, luudadega teed pühkides, ruladega
sõites või koertega kõndides …).

Kuidas registreeruda?

Oma osalussoovist palume teada anda Siiri Põldsaare e-posti aadressile KunglaSiiri@
gmail.com või telefonil 5664 3961. Registreerimisel on oluline:
• Osaleva kollektiivi või meeskonna täpne nimi
• Osalejate arv
• Teatelõigu läbimise stiil (lauldes, tantsides, joostes, suusatades, pilli mängides jne)
• Muusikapala nimi ja esitaja, mille taustal te oma teatelõigu läbite
• Võite kohe registreerimisel lisada ka muusikapala faili või toimetada see Siiri Põldsaare kätte hiljemalt 10. maiks (piisab ka sellest, kui annate terve laulu ja märgite
ära, mis sekundist mis sekundini teie lõik peaks olema. Lõikame selle ise siis valmis.

Siiri Põldsaar
Tänavapeo korraldusmeeskonna juht

Ants Loos
Valga Muusikakool direktor
Valga muusikakool avas oma uksed 90
aastat tagasi ja esimene pill, mida seal
õpetati, oli klaver.
Esimesed klaveriõpilased õppisid
vastavatud koolis, mis asus „Säde”
maja neljandal korrusel, õpetajate Mihkel Pehka ja Felix Petkewitzi käe all,
veidi hiljem lisandusid õpetajad prl
Kurko, pr Mutra ja Emilie Ulman. Erialatunnid toimusid kaks korda nädalas,
teooriatunnid (solfedžo ja harmoonia)
korra nädalas. Tunniplaanid koostati
võrdlemisi paindlikud, sest kohalike
õpetajate kõrval andsid tunde ka õppejõud Tartu Kõrgemast Muusikakoolist
ning tuli arvestada Tartu–Valga rongiühendusega.
1930. aastatel õpetasid Valgas klaverit kaks tuntud õpetajat — Emilie Kuusk
ja Betsy Peenemaa. Nende viljakas
tegevus lõi soodsa pinnase omapärase
ja põhjapaneva klaveriõpetuse koolkonna tekkele Valga muusikakoolis,
kui Emilie Kuuse klaveriklassi juhtus
tulema Valentina Grenzstein, kelle käe
alt kasvas hiljem välja uus koolkond
muusikuid, tulevasi klaveripedagooge
nii Valgas kui ka mujal Eestis.
Sõjaeelsel perioodil omandas Valga
muusikakoolis esimese muusikalise
hariduse hulk hilisemalt avalikkusele
tuntud ja silmapaistvaid kunstitegelasi,
nagu näiteks pianistid Heljo Sepp ja Tekla Koha.
Pärast sõda jätkas muusikakool tegevust muusikakursuste nime all Valga
Valges majas. 1945. a sügisel võeti klaverierialale õppima 58 õpilast ja neid
õpetas kolm õpetajat — Ludmilla Želnin (Otjugova), Marie Traum ja Raissa
Miewitz. Kahe aasta pärast pöördus ko-

Joonista vahva piltlugu (storyboard)
Valga Muuseumist!
Konkursil võivad osaleda igas vanuses filmi-, koomiksi- ja kunstihuvilised. Viimane tööde esitamise kuupäev on 15. juuni 2012, töid hinnatakse ühes vanusegrupis ja võitjad
kuulutatakse välja 6. septembril 2012.
Kõik tööd peavad olema algupärased ja iga osaleja saab konkursile esitada kuni
kümme tööd.
Täpsemad juhtnöörid leiad Valga Muuseumi kodulehelt www.valgamuuseum.ee

dulinna muusikapõllule tagasi Tallinna
Riiklikus Muusikakoolis klaveriõpetaja
ja kontsertmeistri kutse omandanud
Valentina Grenzstein. Üheks tähelepanuväärivamaks persooniks Valentina
Grenzsteini esimeste õpilaste seas võiks
pidada Aime Lõhmust, kellest pärast
Tartu Muusikakooli lõpetamist 1959.
a sai tema kolleeg ja 1970–2003 kooli
direktor. Aime Lõhmuse pühendumine klaveriõpetamisse ja kõigesse, mis
sellega seotud, on muljetavaldav. Tema
innukus ja saavutused nõukogude ajal
koolile korraliku pillipargi soetamisel
teevad kadedaks paljusid veel praegugi. Aime Lõhmuse initsiatiivil hakati
alates 1995. a korraldama Valgas klaveriansamblite festivali, mis kogus kiiresti
populaarsust ja muutus peagi rahvusvaheliseks noorte pianistide pidupäevaks.
Valentina Grenzteini õpilastest töötavad jätkuvalt meie koolis Ene Rüütel,
Siira Aleksejeva, Maie Kivi ja Lenel
Rand. Valentina Grenzsteini pandud
alus n-ö. oma koolkonnale on tänaseni
jätkusuutlik. Nii mõnedki vilistlased on
tagasi oma koolis õpetajatena ja 13-st
klaveriosakonna õpetajast 10 on Valga
Muusikakooli kasvandikud.
Nüüd õpib Valga muusikakooli põhija vabaõppes kokku 87 klaveriõpilast,

neid juhendab 7 põhikohaga ja 7 osalise
koormusega töötavat õpetajat ja kogu
osakonna tegevust koordineerib Lenel
Rand. Kuigi õppekorralduses on vabam
mõttelaad sisse tulnud, on muusikakoolis õppimine üsna pingeline. See nõuab
aja oskuslikku jaotamist ja regulaarset
harjutamist. Toniseerivalt mõjuvad
koolitööle erinevad festivalid ja kontserdid. Aastaid oleme populariseerinud
ansamblimängu. Lisaks klaveriansamblitele toovad elevust saatepraktika kontserdid, kus klaveriõpilastel on võimalus
musitseerida koos teiste instrumentalistidega. Pärast mõningast pausi loodame
jätkata ka klaveriansamblite festivaliga.
Traditsiooniks on saanud esinemised
ühiskontsertidel Valka Muusikakooliga. Omapoolse kingituse kooli juubeliaastal tegi klaveriosakond kontserdiga
„Klaver vikerkaarel“. Kirevas kavas
oli lugusid barokist rokini, mängiti üksi
ja mitmekesi, kaasa lõid ka õpetajad ja
väikesed pianistid Valkast ning Tõrvast.
Sära esinejate silmadesse tõi ka pilgeni
täis saal.
Ikka koos tegutsedes tahab tänane
klveriosakond hoida eelkäijate poolt
loodud väärtusi, millest me oleme harjunud lugu pidama ja mis aitavad kooli
arengut edendada.

„Kino kodu“
Septembris 2012 avame Valga muuseumis näituse Valgamaa kinodest — „Kino kodu”.
Seoses sellega palume teie abi, head valgalased: ootame informatsiooni ja fotosid Valgamaal tegutsenud kinode kohta.
Mõnes paigas oli suviti välikino (mis kell kino algas, kas olid söögid ja joogid ka?).
Kui teil endil pole aega mälestusi kirja panna, siis saatke meile kontaktandmed ja me
võtame ise ühendust, et esitada mõned küsimused.
Kas on mõnes vanas kultuurimajas alles kinopingid, reklaamplakatid, piletid, kassasildid, diplomid, sildid? Palun teatada inimestest, kes olid kinotööga seotud ja kel on
mingeid materjale, infot või särtsakaid lugusid.
Näituse ilmestamiseks vajame kino eesriideid — kas ehk on selliseid kuhugi jäänud/
ununenud? Äkki on kellelgi mõni foto kinosaalist? Ootame kõigi heatahtlikku abi!

Viive Joonas, Valga muuseumi kuraator
tel 766 8862, e-post: viive@valgamuuseum.ee

Seiklussportlased vallutavad Valga
Seiklusklubi Xdream korraldab 02.–03. juunil Valgas/ Valkas seiklusvõistluse Ace Xdream
II osavõistluse, mille käigus kolmeliikmelised võistkonnad otsivad maastikule peidetud
kontrollpunkte, läbides rada jalgsi, ratastel ja kanuuga, lisaks ootavad rajal lahendamist
erinevad lisaülesanded. Tegemist on sarja raskeima öise osavõistlusega ning koostöös
Läti sarnase võistlussarja osalistega on starti oodata 1000–1100 osalejat, kes omakorda
jagunevad kolme eri raskusega raja vahel.
Võistlus saab stardi 2. juunil kell 22.00 Valga spordihalli juurest. Esmalt tehakse auring Valga kesklinnas ning siis suundub rada linnast välja. Tagasi linna piiridesse jõuavad
seiklejad pühapäeva varahommikul ning finiš toimub on spordihalli juures. Ootame
linnrahvast kaasa elama laupäeva õhtul kell 22.00 kesklinna ning pühapäeva hommikul
spordihalli juurde.
Lisainfot saab vaadata: www.xdream.ee

Sten-Eric Uibo, SK Xdream

Valga Linna Leht

4

Valga linnalehe kultuuri- ja spordikava
10.05.–06.06.2012
Mai 2012
10.05. kell 16.30 noortekeskuses lauatenniseturniir. Mängitakse nii üksik- kui ka paarismänge.
11.05. kell 14.30 kultuuri- ja huvialakeskuses
emadepäevale pühendatud 8. rahvusvaheline
lilleseadevõistlus Kassikäpp. Võistlustöö: kleidi
kaunistamine.
11.05. kell 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas joonistame emadepäeva kaarte.
11.05. kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses
huvialaringide kevadkontsert „Päikeseratas”.
Esinevad huvialaringide lapsed, avatud on õpilastööde näitus.
11.05. kell 18 keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
14.–15.05. SA VIKP muuseumi õuel (Pikk tn
16a) erinevad üritused, mis on pühendatud Eesti Piirivale rajaja ja esimese ülema kindralmajor
Ants Kurvitsa 125. sünniaastapäevale.
14.05. kell 11 keskstaadionil TV 10 olümpiastarti IV etapp
kell 13 Pedeli virgestusalal Piirivalve kutsemeisterlikkuse võistlused
14.05. kell 18 Voorimehe Pubis turniiribridž
15.05. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga
kevadised tervisetunnid 5. etapp
15.05. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Valga Meistrivõistlused
16.05. kell 16 kultuurikeskuses eakate austamis- ja puhkeõhtu. Peetakse meeles aprillis, mais
ja juunis sündinud eakaid Valga linna juubilare.
Meeleolu loovad kohalikud isetegevuslased.
16.05. kell 17 noortekeskuses filmiõhtu
17.05. kell 9.45 kultuuri- ja keskuses doonoripäev
17.05. kell 16 Tartu mnt kergliiklusteel 5. Valga Rullisarja 1. etapp
19.05. kell 10–17 keskraamatukogu esisel
platsil Lõuna-Eesti Meistrivõistlused Grillimises — Grillfest 2012.
19.05. kell 10 spordihallis Valga lahtine rahvusvaheline lauatennise turniir
19.05. kell 18–23 muuseumis muuseumiöö
„Öös on kino”.
19.05. kell 19 kultuuri- ja huvialakeskus Eesti
Rockmuusika Nostalgiakontsert. Esineb Valga
Rockiklubi bänd. Solistidena on kaastegevad
Karmen Rõivassepp, Siim Kornel, Kethi Uibomägi, Lizett Käst, Kristi Lemmik, Ainar Boginski,
Jürgen Urbanik.
22.05. kell 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte kergejõustiku MV
22.05. kell 16 Priimetsa terviserajal 12. Valga
kevadised tervisetunnid, 6. etapp
22.05. kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses
tantsuringi MAX-MARY kevadkontsert
22.05. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul Valga meistrivõistlused
23.05. kell 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte kergejõustiku MV
24.05. kell 16 Tartu mnt kergliiklusteel 5. Valga Rullisarja 2. etapp

24.05. kell 18 spordihalli esisel Valga Gümnaasiumi 31. laulu- ja tantsupidu. Mängivad
erinevad bändid, laulavad koorid, tantsivad
rahvatantsurühmad ja omaloomingulised tantsutrupid.
25.05. kell 18 keskstaadionil SK Walketa kevadised staadioniseriaalid
26.05. kell 8 SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni territooriumil rahvusvaheline vanavara- ja käsitöölaat
26.05. kell 10 keskstaadionil XVII Bruno Junk
Memorial
27.05. kell 10 spordihallis lauatennise ja koroona turniir
29.05. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Valga Meistrivõistlused
31.05. kell 16 Tartu mnt kergliiklusteel 5. Valga Rullisarja 3. etapp
31.05. kell 16 noortekeskuses pannkoogineljapäev. Tule ja valmista ise magus võis siis soolane pannkook. Võta kaasa ka oma lemmikmoos.
31.05. kell 17 kultuuri- ja huvialakeskuses
Valga muusikakool 90. Kontserdil esinevad
muusikakooli õpilased, lõpetajad ja õpetajad.
Juuni 2012
01.06. kell 10 keskraamatukogus loeng
„Őkojalajälg ja ökomärgisega tooted”. Lektor
Eva-Liisa Orula Tartu Keskkonnahariduse Keskusest.
01.06. kell 11 kultuurikeskuse esisel alal
„Rõõmus koguperepäev”. Valga lasteaedade laste ühislaulmine, maakondlik võistlus „Valgamaa
Vigurivänt”, lasterõivaste moedemonstratsioon.
Esinevad Valga kultuurikeskuse huvialaringide
lapsed ja etendub muusikaline indiaani muinasjutt „Suve toomine”. Batuut, õpitoad, erinevad tegevused noortele, mängud ja palju muud
põnevat!
01. juuni kell 18 korraldab Eesti Orienteerumisliit Eesti–Läti liiga osavõistluse „EOL Open 2012”
piiriülesed orienteerumissprindi võistlused. Algajatele eraldi rada.
01.06. kell 18 Pedeli virgestusalal Eesti–Läti
orienteerumisliiga
02.–03.06. Valgas Seiklussari Ace Xdream. MTÜ
Seiklusklubi Xdream korraldab Seiklusvõistluse,
mille käigus kolmeliikmelised võistkonnad otsivad maastikule peidetud kontrollpunkte, läbides rada jalgsi, ratastel ja kanuuga. Start antakse 02.06 kell 22 spordihalli eest ja finiš suletakse
03.06 kell 15.
05.06. kell 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul individuaalse seeriavõistluse I etapp
06.06. kell 10 kultuurikeskuses ajalookonverents Eesti Endiste Metsavendade Liidu 20. aastapäeva puhul
06.06. kell 12.30 Valga Jaani kirikus mälestusplaadi avamine vabadusvõitluses hukkunud
Valgamaa metsavendadele
06.06. kell 15.30 Valga Bowling Center’is
noorte (kuni 18 a) piljardi võistlussarja X
etapp 6

Valga–Valka kaksiklinnade festival
„Helisev Liivimaa” 7.–11. juunil 2012
• VALGA LINN 428 • VALGA JAANI KIRIKU LADEGASTI OREL 145 • VALGA MUUSIKAKOOL 90 •
Neljapäev, 7. juuni

• 6.–10.06.2012 Bengts Tivoli Pärna puiestee 17a platsil.
Lõbustuspark Rootsist tuuritab mööda Eestimaa linnasid
juba alates 23. aprillist. Valgas pakutakse viiel päeval erinevaid meelelahutusvõimalusi kogu perele: K–N kell 15–23,
R kell 15–24, L–P kell 12–24
• kell 12 Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt parimatele
koolilõpetajatele Valga Raekojas (kutsetega)
• kell 17 Valga linna loomeinimeste kohtumine ja näituse
avamine kultuuri- ja huvialakeskuses. Näitus jääb avatuks
24. augustini

•

•

Reede, 8. juuni

• kell 13 Laste tänavajalgpalli turniir Pedeli äärsel kunstmuruväljakul. Turniirile on oodatud 1996 ja hiljem sündinud
poisid ja tüdrukud. Võistkonna suurus 7 mängijat, väljakul
5+1
• kell 17–18.30 Valga linnapea Kalev Härki ja Valka kihelkonna duuma esimehe Karlis Albergsi vastuvõtt kultuuri- ja
huvialakeskuses (kutsetega)
• Valga linna sünnipäeva jooksuvõistlused keskstaadionil
kell 17 aastapäevajooks lastele, 428 meetrit
kell 18 aastajooks täiskasvanutele, 2012 meetrit
• kell 19 Ladegasti oreli 145. aastapäeva kontsert Valga
Jaani kirikus. Esineb helilooja ja organist Toomas Trass
Tallinnast
• kell 20.30 Tänavapidu „Polkast rockini” marsruudil Kesk
tänav–Vabaduse tänav–Kungla tänav
• kell 21–01.30 Vabaõhukontsert „Rockist popini” spordihalli
esisel platsil. Eesti rockiklassikat esitavad Valga linna avaliku
elu tegelased ja noored laulutalendid koos Valga Rockiklubi nostalgiabändiga. Aegumatud Tina Turneri hitid ja
rockiklassikat Birgit Varjuni esituses. Tantsuks mängib Evald
Raidma ansambel Melody

Laupäev, 9. juuni

• kell 9–16 Liivimaa laat Valga kesklinnas. Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks
meelelahutusürituseks oma rikkaliku kultuuriprogrammi,
ostu-müügi lusti, erinevate atraktsioonide, loterii ja palju
muuga. Müügikohtade registreerimine kuni 8. juunini
telefonil 766 9970, e-post: info@valgakultuurikeskus.ee
Müügiplats on kõigile registreerinutele tasuta, kauplejad
annetavad heategevuslikule loteriile midagi oma tootevalikust
• kell 10 Pidulik linnamarss. Kolonnis liiguvad Kaitseliidu
Valgamaa Maleva orkester, Valga Üksikkompanii ning
noorkotkad ja kodutütred, Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskond ja militaartehnika. Marss toimub marsruudil
Jaama puiestee–Vabaduse tänav–Pärna puiestee–Tartu
tänav–Raja tänav
• kell 10.30–14 Päästeameti Lõuna Päästekeskuse kutsemeisterlikkuse võistlused ja päästeautode vigursõit Riia
tänava ja Raja tänava piiripunkti juures ning Pedeli jõe
ääres
• kell 10.30–15 Kultuuriprogramm Valga ja Valka isetegevuskollektiivide esituses kultuuri- ja huvialakeskuse esisel
platsil
• kell 11 Valga linna 428. sünnipäeva ja Valga muusikakooli
90. aastapäeva kontsert Valga Jaani kirikus. Esinevad Valga
muusikakooli õpilased ja vilistlased, linna kultuurikollektiivid ja külalised Valka muusikakoolist. Antakse üle aukodaniku tiitel
• kell 11–14 Erinevad tegevused lastele ja noortele Säde
pargis ja raamatukogu hoovis. Lastega tantsib, laulab ja
mängib Röövlitütar Ronja. Huvilistel on võimalus kiikuda
kiikinguga, osaleda kastitorni ronimise võistlustel, erinevates kunstialastes õpitubades, lasta teha näomaalingut ja

•
•
•

•
•
•

sõita ponidega. Lisaks jagab Eesti Punase Risti Valgamaa
Selts infomaterjale
kell 11–14 Kasutatud raamatute turg raamatukogu
hoovis. Anna kasutatud raamatud uuesti ringlusesse ja
too need enne 8. juunit Valga Keskraamatukogusse või
võta laadale kaasa. Turul saavad huvilised valida ja sobiva
raamatu tasuta kaasa võtta
kell 11–15 liiklusohutuskatsete läbiviimiseks erinevad
stendid raamatukogu hoovis. Kohal on erinevad liiklusohutusalased stendid, kus saab katsetada turvavöö ja peatoe
vajalikkust autos ning panna end proovile alkoprillidega.
Maanteeamet jagab infomaterjale ning teadmisi liiklusega
seonduvast
kell 12–16 Trikimootorratturite võistlus „Valga Stunt Ride”
keskraamatukogu esisel platsil. Ekstreemsust pakuvad
Eesti paremad trikimootorratturid
kell 12.30–16 Meenutuste kohvik Valga Muusikakoolis.
Muusikalised maiuspalad muusikakooli õpilastelt, õpetajatelt ja külalistelt
kell 13 Jalutuskäik linnapeadega mööda ajaloolist Valga
linna. Linna kujunemisest ja arengust räägivad esimene
eestlasest linnapea Johannes Märtson (Priit Riemann) ja
praegune linnapea Kalev Härk. Osaleda soovijate registreerimine kuni 8. juunini Valga Muuseumi telefonil 766 8863
kell 15–16 Valka folklooripäevale „Kolm mäekinku” (Trīs
pakalni) saabunud folklooriansamblite kontsert kultuuri- ja
huvialakeskuse esisel platsil
kell 17 Valga Muusikakooli 90. aastapäeva pidulik kontsert-aktus kultuuri- ja huvialakeskuses
kell 19–23 Rockkontsert „sõjamuuseumi” militaarlaval
(Pikk tn 16a). Esinevad Valka Rockikooli ja Valga linna
rockbändid

VALKAS

• kell 19 Folklooripäeva lõppkontsert Valka kultuurimajas
• kell 22–02 Tantsuõhtu ansambliga „Most Wanted’’ Valka
kultuurimaja esisel alal

Pühapäev, 10. juuni

• kell 11 Võrride võidusõidu 1. sõit Rimi kaubanduskeskuse
juures. Otsi oma sääreväristaja või mopeed välja ja tule
julgesti osalema!
• kell 12–13 Paadiralli Pedeli jõel. Traditsioonilisele võistlusele oodatakse kõiki linnakodanikke ja linna külalisi, kel
aastaid vähemalt 14. Lisaks heale füüsilisele ettevalmistusele hinnatakse loovust kostüümide ja ujuvvahendite
valmistamisel
• kell 13 Võrride võidusõidu 2. sõit Rimi kaubanduskeskuse
juures
• kell 13–15 Õhupüssist laskmise võimalus Pedeli virgestusala 1. paisjärve kaldal Ramsi silla läheduses oleval turvatud
alal
• kell 14 Orienteerumisvõistlus peredele „Tunne kodulinna”
Kaitseliidu Valgamaa Maleva karikale Pedeli virgestusalal.
Start ja finiš Ramsi silla juures
• kell 16 Rahvuskultuuride kontsert „Erinevad rahvad,
erinevad kultuurid”. Kultuuri- ja huvialakeskuses. Esinevad
erinevate rahvuste kultuurikollektiivid
• kell 19 Ladegasti oreli 145. aastapäeva tähistav kontsert
Valga Jaani kirikus. Esineb Valga Jaani kiriku organist Jüri
Goltsov

Esmaspäev, 11. juuni

Valga linna 428. sünnipäev
• kell 19 Valga linna sünnipäeva kontsertetendus „Vaid ühte
hoides” kultuuri- ja huvialakeskuses. Esinevad Valga linna
erinevate kooride 90 lauljat ning muusikalitrupi Kungla
näitlejad.
• Valga–Valka kaksiklinnade festivali lõpetamine. Sünnipäevakringel kõigile!

Rahvusvaheline vanavara ja käsitöö laat
Lõuna-Eesti grillisõbrad kohtuvad Valgas
Laupäeval, 19. mail algusega kell 10 toimub Valga Keskraamatukogu esisel
platsil rahvalik suurvõistlus, Lõuna-Eesti Meistrivõistlused Grillimises —
Grillfest.
„Valga on Lõuna-Eesti grillipealinna tiitli auga välja teeninud, sest juba kolm aastat on
siin edukalt maakondlikku toiduvõistlust korraldatud,” põhjendas regionaalse suurvõistluse kohavalikut Eesti Grilliliidu juhatuse liige ja võistluse korraldaja Auris Rätsep.
„Pange kokku oma ettevõtte, sugulaste või sõpruskonna võistkond, värskendage
grillivarustust näiteks Valga Bauhofis ja tulge võistlema! Karta ei ole midagi, sest tegemist ei ole profikokkade mõõduvõtmisega, vaid igati rahvaliku ja meeleoluka sündmusega,” julgustas kaaslinlasi toiduvõistlusel kaasa lööma Valga Bauhofi juhataja ja Eesti
Grilliliidu kohtunik Kalle Lill.
Võistlusel osalemine on tasuta, söegrillidel küpsetatakse korraldaja poolt antavat
Rakvere maitsestamata searibi ja Talleggi broilerit. Fantaasiavoorus võib grillida kõike ja
kasutada ka gaasigrilli. Esinevad head artistid ja töötab välirestoran, kus muuhulgas pakutakse ka sushit. Võistluse reeglid ja lisainfo on kodulehel www.grilliliit.ee. Osalemiseks
helistage linnavalitsuse telefonil 5345 3457. Grillimiseni Valgas!
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26. mail 2012. a kell 08.00–15.00
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil
(Pikk tn 16a, Valga linn)
Kauplemine vanavara ning käsitööga
Laadale registreerimine:
valga@isamaalinemuuseum.ee või telefonil +372 767 1127
Müügiplatsi hinnad:
• 2 m2 (ilma transpordivahendita) 5,00 eurot
• 2 x 6 m2 (koos transpordivahendiga) 15,00 eurot
Pääse laadale: täiskasvanutele 1 euro, lastele/ õpilastele/ üliõpilastele 0,50 eurot

Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus
kuni 31.05. Viktor Fjodorovi juubelinäituse
„Teekond punktist A …”
05.06.–31.07. näitus „Peeter Lilje 60”. Peeter
Lilje 60. sünniaastapäevaks koostatud näitus.
www.erso.ee/peeter-lilje/
Valga Muuseum
kuni 12.05. jahindust kui keskkonnakasutuse
valdkonda tutvustav näitus „Kriimsilm, karuott
ja rebane”
Valga Keskraamatukogu
04.06.–02.09. „Valga linna ajalugu kirjasõnas”

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub
Valga Linnavalitsuse kulul
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