Valga–Valka

Mai 2014 • nr 1 (18)

Valga–Valka Linna Leht

Linna

Leht

Valga ja Valka juubeliaasta avalöögi
annab Liivimaa laulupidu „Cimze kood“
Kaksiklinn Valga–Valka alustab juubeliaastat
31. mail kell 19 Janis Cimze 200. sünniaastapäevale
pühendatud Liivimaa laulupeoga „Cimze kood“ Valka laululaval.
Suur ja rahvusvaheline Liivimaa Laulupidu „Cimze kood“ on pühendatud
Jānis Cimzele, kelle näol on meil —
eestlastel ja lätlastel — ühine suurkuju. Jānis Cimze oli alates 1839. aastast
Liivimaa kihelkonnakooli-õpetajate
ja köstrite seminari pikaajaline juht,
kelle käe all õppisid nii eesti kui ka
läti rahvusest õpilased. Eestlastest
olid tuntumad Carl Robert Jakobson,
Aleksander Kunileid, Aleksander Läte
ning Hans Einer, kellest said rahvusliku ärkamisaja suurkujud. Läti kuulsatest kultuuritegelastest õppisid Cimze
seminaris näiteks Kārlis Baumanis,
Auseklis, Indrikis Zīle, Apsīšu Jēkabs
ja Pēteris Hincenbergs.
Cimze haridus- ja kultuuriline pärand on mõjutanud nii Eesti kui ka
Läti ajalugu ja teda peetakse lausa
Baltimaade
koorilaulutraditsiooni
peamiseks rajajaks ning Eesti esimese
üldlaulupeo üheks isaks.
Kaksiklinn Valga–Valka kutsub
kõiki 31. mail osa saama meie ühisest
Liivimaa laulupeost „Cimze kood“,
kus üheskoos kõlavad ligi kaks tuhat
häält Eestist ja Lätist. Sündmusele
annavad professionaalset kaalu Eesti
Kontsert ja Läti Kontsert — esmaet-

tekandele tuleb Valga Linnavalitsuse tellitud Renè Eespere oratoorium
„Ante Lucem“, mille esitavad Eesti
Rahvusmeeskoor, Eesti Kaitseväe orkester, Rahvusooperi Estonia solist
Renè Soom ja Läti Rahvusooperi solist
Ilona Bagele, dirigeerib kolonelleitnant
Peeter Saan. Esmaettekandele tuleb
ka luuletaja Jānis Petersi luuletsükkel
„Cimzes stunda” („Cimze tund“), millele on muusika kirjutanud silmapaistvad Läti heliloojad Raimonds Pauls,
Selga Mence ja Mārtiņš Brauns, esitab
Laulu- ja tantsupeo Suure muusikaauhinna võitnud Läti Kultuuriakadeemia segakoor „Sõla“.
„Laulupeo nimi — Cimze kood —
on sümboolne võti, millega pääseda
ligi meie minevikukogemustele, mälestustele, läbi raskuste elus hoitud ja
põlvest põlve edasi kantud traditsioonidele ning teadmistele, seega kogu
meie olemuslikkusele ja väärtuslikkusele,“ sõnas laulupeo režissöör Aivars
Ikšelis.
Liivimaa laulupeol esinevad Valga
linna ja Valka kihelkonna, Valgamaa ja
Vidzeme piirkonna koorid ning külaliskoorid kaugemalt. 

Haridus

Lõpuaktuste ajad
lasteaedades ja koolides
Lasteaed Walko
• 28. mail kell 16.30 lasteaia Walko saalis Tšeburaška rühm
• 29. mail kell 16.30 lasteaia Walko saalis Tupsude rühm
• 30. mail kell 16.30 lasteaia Walko saalis Naerupallide rühm
Lasteaed Buratino
• 30. mail kell 12.30 lasteaia Buratino
saalis Sajajalgse rühm
• 30. mail kell 16.00 lasteaia Buratino
saalis Sipsiku rühm
Lasteaed Kaseke
• 30. mail kell 17.00 lasteaia Kaseke
saalis Kannikese rühm
Lasteaed Pääsuke
• 30. mail kell 17.00 Kultuuri- ja Huvialakeskuses Jänkude rühm ja Lepatriinu rühm

Valka linna koolides (Lätis)
Valka-Valga Kunstikool
• 30. mail kell 18.00 kooli saalis
Valka Põhikool
• 13. juunil kell 17.00 kooli saalis
Valka Gümnaasium
• 13. juunil kell 19.00 (12. a klass) kooli
saalis
• 21. juunil kell 14.00 (12. a klass) kooli
saalis
• 21. juunil kell 16.00 (12. b klass) kooli
saalis
J. Cimze nimeline Valka muusikakool
• 17. mail kell 15.00 Laste- ja noortekeskuses „Mice“

Kaksiklinnas Valga–Valka toimub 12. Suur Heategevuslik Piirilaat, millega tähistatakse Eesti ja Läti 10 aasta pikkust kuulumist Euroopa Liitu.
ühiselt lahendama. Lisaks esinemisele
pakuvad nad linnarahvale meeleolukaid atraktsioone. Üheks selliseks on
näiteks „PHOTO BOX“ — sellenimelises kabiinis on võimalik jäädvustada
end mõne populaarse Euroopa paiga
taustal, sealhulgas Valka/Valga piiril!
Teiseks tõmbenumbriks peaks saama
magnettahvel, kus on võimalik Euroopa „tükkidest kokku panna“.
Esmakordselt toimub piirilaadal
lihatoodete konkurss „Vorsti ja liha
festival“. Konkursil osalejate toodete — vorstide ja suitsutatud liha —
kvaliteeti hindab žürii ning külastajatel on võimalik kõike pakutavat ka
degusteerida. Konkurss toimub kolmes kategoorias: eraldi hinnatakse
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Valga linna koolides
Valga Põhikool
• 20. juunil kell 15.00 kooli (Kungla tn
16) spordisaalis
Valga Gümnaasium
• 20. juunil kell 12.00 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses
Valga Vene Gümnaasium
• 18. juunil kell 16.00 (9. klass)
• 20. juuni kell 16.00 (12. klass)
Valga Kaugõppegümnaasium
• 19. juunil kell 14.00 (9. ja 12. klassid)
kooli saalis
Valga Muusikakool
• 17. mail kell 12.00 (7. klass) kontsertaktus kooli saalis
• 3. juunil kell 17.00 õppeaasta lõpukontsert Kultuuri- ja Huvialakeskuse
teatrisaalis
Valgamaa Kutseõppekeskus
• 20. juunil kell 12.00 kooli aulas

Valga ja Valka tähistavad Euroopa Liitu
kuulumise 10. aastapäeva piirilaadaga
Piirilaat toimub laupäeval, 10. mail
algusega kell 8 Valgas ja Valkas Raja
ning Riia tänaval. Traditsiooniliselt on
piirilaada ideeks ja eesmärgiks heategevus: müügikoha rendi ja loterii eest
saadud summad suunatakse konkreetse ettevõtmise toetamiseks, selleaastane piirilaada tulu läheb unikaalse kiige
paigaldamiseks Valga–Valka piirile.
Kiikudes oleks võimalik ühel hetkel
viibida kahes riigis korraga!
Piirilaadast võtavad osa ka Euroopa
Komisjoni esindajad Eestist ja Lätist,
nad peavad avamisel väikese kõne.
Peolistele tutvustatakse häid praktilisi näiteid piiriülese koostöö kohta Valkas–Valgas, aga viidatakse ka
probleemidele, mida kaks riiki peavad
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ettevõtete, kodutootjate ning koduperenaiste toodangut. Vorsti ja lihatoodete konkursil valitakse välja võitjad,
auhindu jagatakse järgmistes kategooriates: „Kõige maitsvam“ ja „Kõige
majesteetlikum“.
Külastajatele pakutakse kogu päeva
jooksul mitmekülgset kultuuriprogrammi — laval võib näha ansambleid
kaugemalt ning ka kohalikke esinejaid. Ürituselt ei puudu samuti sportmängud, jõukatsumised, lasteala ja
loterii. Ürituse lõpetab rahvalik pidu,
kus tantsuks mängivad ansamblid
„Emburgas zēni“ Lätist ja „OnuPoeg“
Eestist.
Sündmust viivad läbi päevajuhid
nii eesti kui ka läti keeles.

Lisainfo:
Lihatoodete konkursil osalejatel palume registreeruda Sniedze Ragže telefonil +371 2648 8684 või e-posti teel:
sniedze.ragze@valka.lv
Laadal kauplejatel palume registreeruda, helistades Anita Tannenbergi
(Valka Turismiinfokeskus) telefonil
+372 526 9966 (ka eesti keeles); tel
+371 6472 5522 või e-posti aadressil
tib@valka.lv 

Tulge õppima
Valga Muusikakooli!
Valga muusikakool on alustanud avalduste vastuvõtmist 2014./2015. õppeaastaks keelpillide, rahvapillide, klahvpillide, puhkpillide ja löökpillide erialale.
Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 29. mail ja 2. juunil ning sisseastumiskatsed 5. juunil.
Täpsem informatsioon ja elektroonilise avalduse esitamine Valga muusikakooli kodulehel www.valgamuusikakool.ee

Valga–Valka Linna Leht
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Aitäh, Euroopa Liit!

Linnaelu

Valimisjaoskonnad Europarlamendi valimistel Valgas
Euroopa Parlamendi valimistel on tänavu neli valimisjaoskonda.
Alates käesoleval aastal toimuvatest Euroopa Parlamendi valimistest asuvad valimisjaoskonnad järgmistes asukohtades: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valga Keskraamatukogu, Lembitu tn 2 endine koolihoone ning Valga Jaamahoone.
Elektrooniliselt saab hääletada alates 15. mai kella 9.00 kuni 21. maini kella 18.00. Maakonnakeskuses, st Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses asuvas jaoskonnas saab hääletada
15. maist kuni 18. maini kl 12.00–20.00. Kõikides valimisjaoskondades toimub hääletamine 19.05–21.05 kl 12.00 kuni 20.00 ning valimispäeval, 25.05 kl 9.00 kuni 20.00.

Valga Linnavalitsus tänab
võrkpalli nais- ja meeskonda ilusa hooaja eest!
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Täname sponsoreid: AS Valmap Grupp, Merko Ehitus Eesti AS,
A. Karuse As, Bestroof OÜ, ACLIMA Baltic AS, Reff.ee, Greaton OÜ

Haridus
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Katre Kikkas
Valga Linnavalitsuse arenguameti peaspetsialist
Tänaseks oleme Euroopa Liidu toel
juba 10 aastat viinud ellu erinevaid
projekte. Järgnevalt anname ülevaate
sellest, mida on Valga–Valkas tehtud
tänu toetustele Euroopa Liidu erinevatest programmidest.
Norra–EMP regionaalarengu toetusskeemi vahendite toel on tehtud
Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise analüüs ja koostatud strateegia
ning Valga piirkonna omavalitsuste
ühisteenuste pilootprojektina invatranspordi teenuse osutamine.
Lisaks arendati selle toetusmeetme
abil Valga–Valka ühist kunstikeskkonda, mille raames renoveeriti Valka
Kunstikool (4).
Sellest arenes edasi Eesti–Läti piiriülese koostöö programmi toel projekt „Valga–Valka ühise kunstikooli
Walk käivitamine“. Projekti lõppedes
(31.08.2013 seisuga) õppis Valga–Valka ühises kunstikoolis 90 venekeelset
ja 19 eestikeelset õpilast Valgast ning
95 õpilast Valkast. Projekti raames toimusid ka erinevad töötoad, kus osales
kokku üle 100 Valga–Valka noore.
Valga–Valka kaksiklinnale on
väga suureks toeks olnud Eesti–Läti
piiriülese koostöö programm, kust on
aastate jooksul toetust saanud mitmesugused projektid.
Tänu projektile „Valga–Valka atraktiivsuse suurendamine“ rajati uus piiriülene infrastruktuur: Valgas kergliiklusteed (2), mängu- ja spordiväljakud,
parkimisala ja valgustus, Valkas jõe silla ja paisu ehitustööd, kõnniteede, valgustuse, mänguväljakute jms rajamine.
Sama projekti raames arendati ka
linna turundamist, mille käigus paigaldati Valgasse–Valkasse infoviidad ja
-tahvlid ning püstitati Nipernaadi (3)
monument Valga Säde pargis. Eriliselt
oluline on see, et tänu sellele projektile on Valgal–Valkal tänaseks ka oma
sümboolika, mida võib näha kõigil
linna reklaammaterjalidel, slaidiesitlustel, linna lehe kujunduses jne, ning
töötati välja kaksiklinna ühised turismi- ja reklaammaterjalid (film, voldikud, infovihikud, kaardid, suveniirid,
maskotid Peeter ja Peteris). Lisaks korraldati Valga–Valka külastuskeskuse
ning Valga–Valka jäähalli tarvis arhitektuurikonkursid, töötati välja tehnilised projektid ning viidi läbi tasuvusteostatavusanalüüs ja koostati tehniline
projekt Valka endiste militaarsete maaaluste punkrite kui turismiatraktsiooni
väljaehitamiseks.
Eesti–Läti piiriülese koostöö programmi toel viidi läbi ka projekt „Jätkusuutlike ja madala energiatarbega hoonete ja rajatiste kasutamise arendamine
Lätis ja Eestis“, mille käigus tõsteti
avalikkuse teadlikkust energiasäästlikest lahendustest ja põhimõtetest ehituses ning selle kasuteguritest; töötati
välja ühine juhendmaterjal ja kritee-
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riumid madala energiatarbega ehituste
kohta ning põhilahendused hoonete renoveerimiseks madala energiatarbega
ehitisteks.
Sama programmi toel osales Valga
linn partnerina ka Lõuna-Eesti ja PõhjaLäti ettevõtluse arengu edendamise
projektis, mille käigus sai nii mõnigi
Valga–Valka ettevõte osaleda ettevõtlusalastel seminaridel ja koolitustel.
Tänu Eesti–Läti piiriülese koostöö
programmile on meil tänaseks renoveeritud ka Valga–Valka jaamahoone
(1). Projekti käigus renoveeriti hoone
osa, mida kasutatakse aktiivselt ning
mis tõstab avalike teenuste kvaliteeti.
Samuti paigaldati elektroonilised sõiduplaani tablood ja elektrooniline infotahvel, mis annavad teavet kohalike ja
rahvusvaheliste rongi- ja bussiaegade
ning -suundade kohta; paigaldati ka
infotahvel koos Valga–Valka kaardiga
Valka bussijaama territooriumile, et
informeerida inimesi Valga–Valka jaamahoones pakutavatest võimalustest.
Euroopa Liidu struktuurivahenditest on Keskkonnainvesteeringute
keskuse kaudu teostatud projektidega
korrastatud Pedeli jõe paisjärvesid; hinnatud Pedeli jõe paisjärvede, suubuvate ojade ning Pedeli jõelõigu seisundit,
määratud tervendamise võimalused;
suletud Valga tava- ja püsijäätmete prügila ning viidud läbi toimingud valgvee
ärajuhtimiseks.
Lisaks on meetmest „Veemajanduse
infrastruktuuri arendamine“ paigaldatud vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikke ning ehitatud reoveepumplaid
ning rekonstrueeritud veetöötlusjaam
ja reoveepuhasti. Seda kõike on saanud
tunda head kaaslinlased, kui kodutänavatel on käinud tihe torutöö ning hiljem
teede taastamine. Eelmisel suvel oli
tööde põhirõhk J. Kuperjanovi tänaval,
tänavu lõpevad tööd Kungla tänaval ja
selle ümbruse tänavatel.
Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatud meetmest „Kohalike
avalike teenuste arendamine“ (KATA)
on 10 aasta jooksul rekonstrueeritud
mitugi olulist Valga linna hoonet: Val-
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ga lasteaed Kaseke (5) (energiatõhus
lahendus), Valga Puuetega Inimeste
Koda ja Kungla tn 16 koolihoone (6).
Praegusel ajal juhib Valga linn kaht
suurt koostööprojekti: Eesti–Läti–
Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatakse projekti „Teeme sporti“, mille käigus korraldatakse noortele
rida rahvusvahelisi võistlusi jalgpallis,
võrkpallis ning saalihokis. Meeskondadele ostetakse vajalik inventar ja
spordivarustus ning antakse välja ühine
tervist ja sportlikku mõttelaadi edendav
brošüür. Projekti juhtpartner on Valga
Linnavalitsus ning partneriteks Lätist
Valka Novads ja Venemaalt Novoe Devyatkino omavalitsus.
Euroopa Noored -programmi
toel on käimas rahvusvaheline noorte
koostööprojekt „Ohjad noorte kätte“,
kuhu on kaasatud Valga, Valka, Tõlliste, Hummuli, Karula, Taheva, Õru
ja Sangaste kohalikud omavalitsused.
Lühidalt on projekti eesmärgiks see, et
noored oleksid kaasatud oma kodukoha
kohaliku omavalitsuse juhtimisse —
selleks peavad olema motiveeritud ja
teadlikud nii omavalitsusjuhid kui ka
noored ise. Projekti lõpptulemusena
leitakse igale projektis osalevale kohalikule omavalitsusele just neile sobivad
meetodid, kuidas noored saaksid oma
kohaliku omavalitsuse arengu ja juhtimise juures rohkem kaasa rääkida ning
kuidas tekiks dialoog noorte ning otsustajate vahel.
Loodame, et Euroopa Liidu uus
eelarveperiood 2014–2020 on veelgi
viljakam kui eelmine. Aitäh, Euroopa
Liit, et toetad Valga–Valka arengut! 
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Hea toit annab parema tuju
Atria Eesti on üks suurematest Eesti toiduainekontsernidest, mis hõlmab täielikku
tootmisahelat alates oma seakasvatusest ja lõpetades valmistoodete müügiga.
Ettevõte asub Valga kesklinnas ning on
Valgamaal suuruselt teine tööandja, andes tööd 350 inimesele. Atria Eesti pakub oma kolme kaubamärgi — Maks &
Moorits, Wõro ja VK — all kokku ligi
250 erinevat toodet. Atria Eesti ajalugu
ulatub 1910. aastasse, mil rajati Valga
Lihatööstus ja tapamaja. Kuulumine
tuntud rahvusvahelisse toiduainetööstuse kontserni ning enam kui saja-aastane teadmine lihatoodete valmistamisest annab Atria Eestile väärtusliku
kogemustepagasi, mis võimaldab püsivalt olla tarbijate lemmikute seas.
Lisaks on Atria Eesti suuruselt teine
seakasvataja Eestis, kokku viie seafarmiga Lõuna-Eestis ja Läänemaal. Just
see võimaldab Atria Eestil oma lihatoodetes kasutada valdavalt oma farmides kasvatatud kodumaist sealiha.
„Kuigi Atria Eesti AS-i omanikud
on soomlased, oleme läbi ja lõhki kodumaist toorainet kasutav ettevõte,“
sõnas Atria Eesti ASi juhatuse esimees
Olle Horm, „sageli tarbija ei teadvusta, et ka soome nimega ettevõttest võib
tulla kodumaine toodang.“ TNS Emori
hiljuti korraldatud uuring Eesti elanike
2013. aasta toidukaupade ostueelistuste
ja hoiakute kohta näitab, et kodumaist
päritolu lihatoodete eelistamine püsib
jätkuvalt kõrgeimana ning peamiselt
iseloomustab eestlaste arvates kodumaist toitu harjumuspärane maitse ja
värskus.
Atria Eesti soovib olla Eesti tarbija
jaoks poeriiulil esimeste valikute seas,
pakkudes maitsvaid, kvaliteetseid ja
kodumaisest toorainest valmistatud li-

hatooteid. „Panustame oluliselt tootearendusse — eelmisel aastal tõime turule üle 50 uue lihatoote, sealhulgas ka
Parima Lihatoote 2014 auhinna võitnud
Keefiri-kama šašlõkk,“ kinnitas Olle
Horm. Eelmise suve hitt-tooteks võib
lugeda ka Maks & Mooritsa Värska
šašlõkki, mis ühendab endas eestimaist
toorainet, head maitset ning uuenduslikku lähenemist traditsioonilistele lihatoodetele. Ka saabuva suve tooteid
iseloomustavad märksõnad tervislik,
värske ja eestimaine. Suvi toob lisaks
kodumaist päritolu lihatoodetele eest-

laste toidulauale goji-marjade ja ehtsas
rohelise tee marinaadis grill-liha.
Kohaliku ettevõttena toetab Maks &
Moorits oma kogukonda spordi kaudu.
Korvpall on üks Eesti populaarsemaid
spordialasid ja selle hea käekäik paistab olema oluline ka kohaliku ettevõtte
jaoks. Valga Korvpallikooli toetusega
annab Maks & Moorits oma panuse
korvpalli arendamisele Lõuna-Eestis.
Atria Eesti moto „Hea toit — parem
tuju“ väljendab tootjate veendumust, et
toitu teadlikult valides saab oma elu ja
tuju paremaks muuta. 

Metsatöll hullutab rahvast Suurel Rokiööl
Kaksiklinnade festivalil „Helisev Liivimaa“ algab 7. juunil kell 18 Valka laululaval Suur
Rokiöö, mille peaesinejateks on Eesti poolelt intrigeeriv ja kõigile tuntud Metsatöll
ning Lätist legendaarne Pērkons.
Kontserdil esineb rida värvikaid bände: Honeymilk (Rootsi), Nitroforce9
(Soome), Defeatem (Eesti), Revolver
(Eesti), Fuck the System (Eesti), Mary
Jane (Läti), Monro (Läti). Eesti-poolseks peaesinejaks on populaarne bänd
Metsatöll, aga Läti-poolseks peaesinejaks on legendaarne kooslus Pērkons!
Sündmuse avamise au antakse meie
kaksiklinna Valga–Valka noortele rokikoolist BJMK.

Uudse ettevõtmisena on seekordsel rokiööl pandud püsti elektroonilise muusika telk, mis on paralleelselt
suurel laval toimuvaga avatud kogu
ürituse vältel.
Pileteid saab soetada eelmüügi ajal
Piletilevi kassadest ja internetist www.
piletilevi.ee. Pileti hind eelmüügist on
7 eurot, grupipilet (alates 10 inimesest) 5 eurot inimese kohta, perepilet
(2 täiskasvanut + 2 last vanuses 12–17

aastat, kaasa arvatud) 20 eurot, kuni
12-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Ürituse toimumispäeval on pileti
hind 10 eurot. Ürituse territooriumil
või Laululava territooriumil on Rokiöö ajal tasuline telkimis- ja parkimisvõimalus. Ühe telgi kohta peab tasuma
1 euro, aga kes soovivad parkida ürituse territooriumil, peavad parkimise
eest välja käima 4 eurot. Kohal on ka
toitlustajad ja õlletelgid. 
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Võidupüha paraad toimub Valgas ja Valkas
Kuivõrd tänavu möödub 95 aastat Vabadussõja pöördelisest Võnnu lahingust, mis andis aluse ka Võidupüha tähistamise traditsioonile, tegi president
Toomas Hendrik Ilves riigikaitse kõrgema juhina Kaitseliidule ettepaneku
korraldada Võidupüha paraad 23. juunil 2014 Valgas.
Tänavusest Võidupüha paraadist kujuneb Kaitseliidu ja Läti vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Zemerssadze ühine kaitsetahte väljendus, sest Võidupüha paraadil osalevad ka
lätlaste üksused ning paraad hõlmab Valga ja Valka linna.
Võidupüha pidustused algavad traditsiooniliselt 23. juuni hommikul kell 9 võidutule
läitmisega Valga Vabadussõja ausamba juures. Võidutuli sünnib tavakohaselt eelmisel
päeval Noorte Kotkaste poolt muistsel viisil süüdatud muinastulest ja Eesti Sõjameeste
Tori mälestuskiriku altaril süüdatud, sõdades langenute mälestustulest. Et tänavune aasta
on üldlaulupeo aasta, liitub võidutulle ka Võidupüha ajal Valgas viibiv laulupeotuli. Vabadussõja ausamba juures ühendatakse kolm tuld võidutuleks — need saadab Vabariigi
president laiali kõigisse maakondadesse, kus neist juba hiljem süüdatakse kohalikud jaanituled.
Vabadussõja ausamba juures antakse kätte ka Võidutule medalid tänavustele tuletoojatele. Nendeks on sel aastal igast Kaitseliidu malevast abielupaar või elukaaslased, kes on
mõlemad aktiivselt tegevad Kaitseliidus ja Naiskodukaitses. Tavakohaselt kõneleb seal ka
peaminister, sel aastal siis esmakordselt Taavi Rõivas.
Võidupüha üritused jätkuvad Valgas jumalateenistusega EELK Valga kirikus algusega
kell 10.
Võidupüha keskne üritus, Võidupüha paraad algab Kesk tänaval presidendi saabumisega kell 11. Paraadiks rivistatakse üles üle 1300 inimese, Eestit esindavad Kaitseliidu
Valgamaa, Võrumaa, Põlva, Tartu, Järva, Sakala, Tallinna, Harju ja Alutaguse maleva, Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste üksused. Läti osaleb paraadil 8 rühmaga,
kokku 300 inimesega. Lisaks osalevad paraadil Vabadussõjas Eesti poolel võidelnud riikide, st Soome, Taani, Rootsi ja Ühendkuningriigi liputoimkonnad. Muusikutest osalevad
paraadil Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu ning Läti Kaitseväe orkestrid. Paraadi juhatab Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili, paraadi võtab vastu president
Toomas Hendrik Ilves, kes peab ka päevakohase kõne. Paraadi lõpetab hea ilma korral
NATO hävitajate ja Eesti Õhuväe lennuvahendite ülelend.
Paraadilt siirduvad üksused rivikorras kaitseväelisele
jalutuskäigule marsruudil Kesk
tänav – Raja tänav – Rigas iela –
Lugažu park, kus üksused veel
kord rivistuvad. Pärast lühikest
tseremooniat Valkas siirduvad
üksused tagasi alalistesse tegevuspaikadesse. Kõigil Valga
ja Valka linna elanikel on suurepärane võimalus jälgida nii
paraadi kui ka jalutuskäiku,
samuti paraadi lõpul avatavat
sõjatehnika näitust Eesti–Läti
Fotomeenutus aastast 1999, mil Võidupüha
piiril Raja tänava ja Rigas iela
paraad toimus samuti Valgas. Paraadi võttis
ühinemiskohal. Samas jagatakvastu Vabariigi president Lennart Meri.
se linnarahvale ka sõdurisuppi.
Võidupüha üritustega kaasneb teisigi kultuuriüritusi Valgas nii 22. kui ka 23. juunil, nii
et huvilistel palutakse jälgida eelreklaami. Kindlasti toovad Võidupüha üritused Valgas ja
Valkas kaasa ajutisi ümberkorraldusi liikluses, millest kindlasti ka kõiki teavitatakse.
Eesti–Läti ühise Võidupüha-paraadi korraldamises leppisid kokku kahe riigi presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Andris Bērziņš.
Keskne Võidupüha paraad toimub Valgas teist korda, esmakordselt oli see piirilinnas
1999. aastal.
Võidupüha üritused toimuvad Kaitseliidu eestvedamisel ka kõigis teistes Eesti maakondades.
Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 23. juunil 1919.

Linnaelu

Valkas ja Valgas tuleb
iga-aastane Twin Town kohtumine

Valga Keskraamatukogus
on uus teenus — koduteenindus

Iga-aastane sõpruslinnade võrgustiku Twin Town (kaksiklinnad) kohtumine leiab tänavu aset 5.–9. juunil
Valkas–Valgas. Kohtumise teemaks on „Piiriülene haridus, kutseharidus ja huviharidus kui lisa üldharidusele“.

Valga Keskraamatukogu pakub puuetega ja eakatele inimestele
võimalust tellida raamatukogust koju neid huvitavaid raamatuid. Koduteenindus on mõeldud neile, kellel on raamatukogu
külastamine tervislikel põhjustel raskendatud. Raamatuid tuuakse koju üks kord kuus. Teenus on tasuta. Koduteeninduse soovi
palume edastada telefonile 525 7246, e-postile info@valgark.ee
või aadressile Valga Keskraamatukogu, Aia 12, 68203 Valga.

2001. aastal Rootsis alguse saanud Twin Town võrgustik hõlmab
kümmet Euroopa Liidu omavalitsust. Sõpruslinnade võrgustikku
kuuluvad Durbuy (Belgia), Kobylnica (Poola), Koscielisko (Poola),
Orimattila (Soome), Uusikaupunki (Soome), Osthammer (Rootsi), Weissenburg–Gunzenhausen (Saksamaa), Tvordošin (Slovakkia), Valga (Eesti) ja Valka (Läti). Igal aastal organiseerib üks võrgustikku kuuluv linn kohtumise, kus saavad kokku omavalitsuste
administratsioonide esindajad ja noored — eesmärgiga tugevdada koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Igal aastal vahetub kohtumise teema.
Oma osalusest tänavuaastasel kohtumisel on teada andnud
kõik Twin Town võrgustikku kuuluvad linnad. Iga omavalitsust
esindab kolm administratsiooni esindajat ning neli noort, kokku on osalejaid maksimaalselt 70. Projekti kaasfinantseeritakse
programmist „Kodanike Euroopa“.

Hariduskonverentside
traditsioon jätkub
2014./2015. õppeaasta algusele pühendatud hariduskonverents
toimub 28.08.2014. a Valgas Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis. Esinejaid on sel korral Haridus- ja Teadusministeeriumist,
Õiguskantsleri Kantseleist, Hariduse Infotehnoloogia SA-st, Eesti
Lastekaitseliidust ja Soome Vabariigist. Modereerib Märt Treier.
Hariduskonverentsi kava on kättesaadav
alates 5. juunist 2014. Valga linna kodulehel.

Valga linna kalmistupühad toimuvad järgmistel kuupäevadel
• 23. juuni kell 14.00
Metsa tänava kalmistu
• 24. juuni kell 11.00
Tartu maantee kalmistu
• 6. juuli kell 11.30
Toogipalu kalmistu
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Valga linna 430. sünnipäeva ja Jānis Cimze 200. sünniaastapäeva tähistamine
• kell 11.30 Rannamaadluse võistlus Pedeli rannavolle platsil. Võistlejate kaalumine võistluspäeval alates 10.30 kuni 11.00. Võistlema
oodatakse kõiki linnakodanikke ning külalisi. Juhend.
• 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. Juhend.
• kell 13 Võrride võidusõidu 2. sõit Rimi kaubanduskeskuse juures
• kell 14 Loskutov Cup. Start Raja ja Riia tänava ristmikul. Põhijooksu
raja pikkuseks on 10 km ja see kulgeb mööda Valga ja Valka linna
tänavaid.
• kell 15 Loskutov Cup lastejooks. Start Raja ja Riia tänava ristmikul
• Trikijalgratturite show (pärast Loskutov Cup põhijooksu starti) Rimi
kaubanduskeskuse juures.

Jānis Cimze 200. sünniaastapäeva ja Valga linna 430. sünnipäeva pidustused Valgas ja Valkas 30. maist – 11. juunini 2014
• 30. mail kell 16 Jānis Cimze sünniaastapäevale pühendatud näituse
„Lauludel on kolm elu“ („Dziesmai ira trejas dzīves...“ /Rainis/) avamine Valka koduloomuuseumis.
• 30. mail kell 19 Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Valga Jaani kirikus.
Pilet 5 € müügil kohapeal pool tundi enne kontserdi algust.
• 31. mail kell 10–13 Läti rahvalaulutöötluste konkursi „Uus lauluehe“
II voor Valka kultuurimajas. Esinevad tippsegakoorid Riiast.
• 31. mail kell 19 Liivimaa laulupidu „Cimze kood“ Valka laululaval.
Eesti ja Läti rahva suur ühispidu, kus astuvad üles meie oma koorid
ligikaudu 2000 lauljaga. Esmaettekandele tuleb René Eespere oratoorium „Ante lucem“/ Enne valgust Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti
Kaitseväe orkestri, Rahvusooperi Estonia solisti René Soom'i ja Riia
Rahvusooperi solisti Ilona Bagele esituses. Esineb atraktiivne lätlaste
torupilli- ja trummimuusikat viljelev ansambel Aule, kes on mõjutusi
saanud nii läti kui ka eesti pärimusmuusikast. Kavandatud on suurejooneline videoinstallatsioon, värvilised purskkaevud võimendavad
ümbritseva looduse võlusid. Pärast laulupidu suur simman koos
Pühajärve ja Smiltene puhkpilliorkestritega. Pilet 5 €, sooduspilet 3
€ (pensionärid ja kooliõpilased kuni 16 eluaastat), perepilet 10 € (2
täiskasvanut + 2 last).
• 3. juunil kell 16 „Jānis Cimze — Eesti ja Läti koolmeistrite õpetaja“
Valga Muuseumis. Jānis Cimze 200. sünniaastapäevale pühendatud
ettekandeõhtu–näitus. Näitusel on põhitähelepanu suunatud Cimze
seminari kasvandikele. Loeng ja näitus eesti ja läti keeles.
• 4. juunil kell 18 Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu kooli (Kungla tn
16) hoovis.
Valga–Valka kaksiklinnade festival „Helisev Liivimaa“
Neljapäeval, 5. juunil
VALGAS
• 05.–08.06. TIVOLIPARK Pärna puiestee 17a platsil. Lõbustuspark
Rootsist tuuritab taas mööda Eestimaa linnasid. Valgas pakutakse
viiel päeval erinevaid meelelahutusvõimalusi kogu perele: N–R kell
15–23, L–P: kell 12–24
• kell 12 Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt parematele koolilõpetajatele, muuseumis (kutsetega)
• kell 17 Valga–Valka loomeinimeste kohtumine ning näituse avamine kultuuri- ja huvialakeskuses. Näitus jääb avatuks 24. augustini
• kell 18 Liivimaa Noorteorkestri esimene kontsert kultuuri- ja huvialakeskuses. Orkestris mängivad Valga, Valka, Tõrva, Otepää, Antsla,
Nõo ja Karksi-Nuia muusikakoolide õpilased ja õpetajad. Dirigent on
Viljandi muusikapedagoog Anton Kogan
• kell 18–21 Valga linna lahtised meistrivõistlused pargivolles ja võrkpalliklubi „Viktooria“ seriaali I etapp Pedeli rannavolle platsil. Etteregistreerimine telefonil 503 9028 või e-posti aadressil valgaviktooria@
hot.ee. Võistluspäeval võimalik registreerida kohapeal kuni kl 17.40
Reedel, 6. juunil
VALGAS
• 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 Valga–Valka 430! Valga linnapea Kalev Härki ja Valka kihelkonna duuma esimehe Vents Armands Krauklise vastuvõtt Valga
muuseumis (kutsetega)
• kell 18 Valga–Valka kooride sõpruskontsert Valga Jaani kirikus
• kell 20 Linna sünnipäevapidu koos Ivo Linna ja Rock Hotel'iga kuni
südaööni kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil. Pilet 5 €, sülelapsed tasuta
VALKAS
• kell 20 lustakas kogupere orienteerumismäng „Tunne kaksiklinna
Valgat ja Valkat“. Algus Riia ja Raja tänava endise piiripunkti juurest
Laupäeval, 7. juunil
VALGAS
• kell 9–16 Liivimaa laat Valga kesklinnas. Laat on kujunenud rahva
seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks
oma rikkaliku kultuuriprogrammi, ostu-müügi võimaluste, loterii ja
lastele erinevate atraktsioonide ning palju muuga. Müügikohtade

registreerimine kuni 6. juunini telefonil 766 9970, e-post: info@
valgakultuurikeskus.ee Müügiplats on kõigile registreerunutele
tasuta, kauplejad annetavad heategevuslikule loteriile midagi oma
tootevalikust. Meeleolukas laadaprogramm, tegevust jätkub igale
eale ja huvigrupile. Näha saab erinevate rahvuste kultuurikollektiive,
kes peale esinemise pakuvad ka erinevate rahvaste toite.
• kell 11–14 Kasutatud raamatute turg keskraamatukogu tagusel
platsil. Anna kasutatud raamatud uuesti ringlusesse ja too need
enne 7. juunit Valga Keskraamatukogusse või võta laadale kaasa!
Turul saavad huvilised valida ja sobiva raamatu tasuta kaasa võtta.
• kell 12–14 Erinevate rahvustoitude köök kesklinnas. Toidugurmaanidel on võimalik osta erinevate rahvuskultuuride esindajate poolt
valmistatud toite: grusiinide šašlõkki, lesgide lavašši, usbekkide
pilaffi, osseetide pirukaid, korealaste maiusi, valgevene kartulipannkooke, moldaavlaste dolmat ja tatarlaste peremjatši
• kell 12–15 Trikimootorrataste võistlus „Valga Stunt-ride 2014“ keskraamatukogu esisel platsil. Võistlustules Eesti paremad trikimootorratturid
• kell 13.30–14.45 kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil kontsert
„Erinevad rahvad, erinevad kultuurid“. Esinevad erinevate rahvuste
kultuurikollektiivid Eestist
• kell 14 Jalutuskäik lapsevankritega. Kogunetakse Valga Jaani kiriku
juurde, kust algab koos pisipõnnidega lõbus jalutuskäik mööda kaksiklinna tänavaid kuni Valka kultuurimaja esisele väljakule. Lõbusale
jalutuskäigule oodatakse mõlema linna lapsevanemaid oma väikelastega. Antakse välja auhind paremini dekoreeritud lapsevankrile.
• Valga Gümnaasiumi 95. sünnipäeva pidustused (kell 12–23; külaliste registreerimine Valga Gümnaasiumis)
Vilistlaste spordivõistlused Valga Spordihallis (Kungla tn 23a)
• kell 11 käsipall
• kell 12 võrkpall
• kell 13 korvpall
kell 13 jumalateenistus ja pidulik kontsert Valga Jaani kirikus
kell 15–18 külastamiseks on avatud Valga Gümnaasium (Valga
Valge Maja), Valga Põhikool (Kungla 16), Valga Põhikool (Vabaduse
tn 13)
kell 18 aktus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1)
kell 20–02 vilistlaste
koosviibimine J. Kuperjanovi tn 10 koolimajas
• valges majas lõpetanud lennud koolimajas
• punases majas lõpetanud lennud peotelgis
kell 21–01 tants
ansambliga Kahtlane
Sahin (koolimaja aulas)
VALKAS
• kell 18–04.00 Valka
laululaval (Rujienas
iela 1) Suur rokiöö.
Esinevad rokigrupid
Honeymilk Rootsist,
Nitroforce 9 Soomest,
Pērcons Lätist jne.
Pärast kl 23.00 astub
lavale peaesineja,
Eesti folk-metal
ansambel Metsatöll.
Elektronmuusika telk.
Piletid 5–10 €, müügis
Piletilevis
Pühapäeval, 8. juunil
VALGA
• kell 11 Võrride võidusõidu 1. sõit Rimi kaubanduskeskuse juures.
Otsi oma sääreväristaja
või mopeed välja ja
tule julgesti osalema!

Kolmapäeval, 11. juunil — Valga linna 430. sünnipäev
VALGA
• kell 7–12 hommikukohv linnajuhtidega Raekoja ees
• kell 11 Valga ja Valka linna lasteaedade laste pidupäevarongkäik
Valga Jaani kiriku juurest mööda Kesk tänavat Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ette. Hea soovi õhupallide õhkulennutamine, kontsert
ja sellele järgnev ühine pidupäevatordi söömine
• kell 14 Kultuurilooline orienteerumismäng noortele „Kodulinna
kultuurilugu“. Osalema ootame kahe- või kolmeliikmelisi võistkondi vanuses 12–16 aastat. Võistkonnal peab olema fotoaparaat või
pildistamist võimaldav telefon, millega jäädvustada kontrollpunkti
läbimine. Start antakse Valga keskraamatukogus kell 14. Seal saavad
võistlejad kätte orienteerumiskaardi ja küsimustelehe. Kokku on rajal 10 kontrollpunkti. Orienteerimismängu lõpetamine ja paremate
autasustamine toimub raamatukogus. Parimad selgitatakse välja
raja läbimise kiiruse ja kogutud punktide alusel
• kell 18 Valga linna 430. sünnipäeva kontsert Valga Jaani kirikus.
Esinevad Valga muusikakooli õpilased ja vilistlased, linna kultuurikollektiivid ja külalised Valka muusikakoolist. Antakse üle aukodaniku tiitel.
Näitused:
VALGA
• 05.06–31.08.2014 Valga ja Valka kunstnike ühisnäitus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
• 07.06 Näitus „Janis Cimze — Eesti ja Läti koolmeistrite õpetaja“
Valga Muuseumis. Janis Cimze tähtsus Eesti ja Läti kultuuri- ja haridusloos on hindamatu. Tema poolt 1839. aastal rajatud koolmeistrite seminari lõpetanutest said nii Eestis kui ka Lätis tunnustatud
muusikud, heliloojad, ühiskonnaelu tegelased, kirikuõpetajad,
kirjanikud, ajakirjanikud jne. Nii näiteks on Cimze seminari lõpetanud C. R. Jakobson, A. Grenzstein, H. Einer, M. Kampmaa, A. Kunileid,
A. Läte, J. Kapp jt. Põhitähelepanu ongi näitusel suunatud seminari
kasvandikele. Näitus valmib kahes keeles — eesti ja läti keeles. Tegu
saab olema rändnäitusega.
• 02.06–31.08.2014 Näitus „Cimze seminari kasvandikud ja nende
raamatud“ Valga Keskraamatukogus
• SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon on avatud:
N, R, E, T kl 8–16, L kl 9–15. Tegemist on omanäolisema militaarteemapargiga, mis keskendub kodanikukasvatusele, riigikaitse ja
siseturvalisuse teemadele.
• Valga Jaani kirik avatud N, R kl 12–16, L kl 11–16, P kl 9.30–12.
Ehitusaeg: 1816. Barokilt varaklassitsismile üleminekuaja valgusküllane ovaalse põhiplaaniga saalkirik (arhitekt Christian Haberland)
Valga linnasüdames. Interjööris domineerib kõrge varaklassitsistlik
altarisein maalidega. Haruldane on Friedrich Ladegasti orel (1867).
VALKA
• 30.05–24.08.2014 Janis Cimze sünniaastapäevale pühendatud
näitus „Lauludel on kolm elu“ („Dziesmai ira trejas dzīves ...“ /Rainis/)
Valka Koduloomuuseumis.

