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428-aastane linn

Kaksiklinn Valga-Valka tähistab 429. sünnipäeva
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Linnaelu

Valga ja Valka tähistavad oma ühist sünnipäeva 6.–11. juunini festivaliga „Helisev Liivimaa“. Tänavune
festival on sissejuhatuseks 2014. aasta suurtele juubelipidustustele: kaksiklinn tähistab siis 430. sünnipäeva ning Liivimaa kihelkonnakooli õpetajate ja köstrite seminari juhi Janis Cimze 200. sünniaastapäeva.
Valga ja Valka arenevad üheskoos,
tegemist on siiski ühe linnaga, mis
ajalookeeristes on sattunud kahte riiki. Üks linn Valga–Valka — erinevad
riigid, erinevad rahvused, erinevad
keeled ja seadused, kuid koostööd
tehakse õige mitmes valdkonnas juba
pikki aastaid ja iga aastaga järjest
rohkem. Silmapaistvamaid näiteid
saab tuua kultuuri, hariduse, spordi,

meditsiini ja keskkonna valdkonnast,
mis ei tähenda, et teised alad oleksid
jäänud tagaplaanile. Valga ja Valka
arengukavade koostamisel arvestati
väga paljuski kaksiklinna eripäraga.
Töine side kahe linna vahel on tihe ja
igapäevane ning sünnipäevagi tähistatakse üheskoos.
Festivalipidustused liidavad kaksiklinna rahva, koos tantsitakse,

sammutakse ühises rongkäigus ja
katsutakse rammu erinevatel spordivõistlustel, lustitakse tivolis ja saadakse osa laadamelust. Linna sünnipäevahommikul on Raekoja ees,
linna ajaloolises tuumikus, võimalik

mõtteid vahetada ja juttu puhuda linnajuhtidega ning nautida hommikukohvi.
Tule ja osale koos pere, sõpradetuttavatega ning saa osa kaksiklinna
pidustustest!

Tantsusammul läbi Valgamaa

Haridus

Sünnipäeva ajal toimuv Valgamaa tantsupidu
„Tantsusammul läbi Valgamaa“ on osaks
kaksiklinnade festivalist.
Tiina Kukk ja Eha Mandel
Valgamaa tantsupidu „Tantsusammul
läbi Valgamaa“ toimub laupäeval, 8.
juunil algusega kell 18 Valga linna staadionil ja on ühtlasi ka üheks peamiseks
osaks Valga–Valka kaksiklinnade festivalist „Helisev Liivimaa“.
Maakonna tantsupidu kannab pealkirja „Tantsusammul läbi Valgamaa“
ja nimi ei ole juhuslikult valitud: koos
liigijuhtidega püüdsime leida kavasse
tantse, võimlemiskavasid ning tantsumuusikat Valgamaaga seotud inimestelt. Selgus, et meie maakonnas leidub
peaaegu igas omavalitsuses mõni viisiseadja või tantsude looja. Kava saab
olema põnev ja mitmekesine. Tantsupeo
lõppedes minnakse ühises rongkäigus
läbi linna spordihalli juurde simmanile,
kus Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing loovad festivalimeeleolu
kaasakiskuvate viiside saatel.
Peo ettevalmistused käivad hoogsalt
juba mitu kuud. Liigijuhid korraldavad

KOOLIAASTA
LÕPUAKTUSED
Valga Põhikool
16. juunil kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses

õppepäevi ja abistavad vajadusel kollektiivide juhendajaid repertuaariõppel
nõu ja jõuga. Juba valmivad esimesed
tantsujoonised. Tantsupeo idee autor ja
üldjuht on Tiina Kukk. Tema abilised ja
liigijuhid on Marianne Trompe, Virve
Sinisalu, Ene Vilipuu, Kaire Ojavee,
Valdeko Kalamees, Maie Riitsalu, Erika Kärner, Anne Jaakson ja Ulvi Riitsalu. Vahetekstid koostab ja loeb Margus Möll koos Merle Soonbergiga, kes
võtab vahel ka viisijupi üles.
Suurim rõõm on aga tõdeda, et
see on esimene kord, kui tantsumurul
saavad kokku kõigi meie maakonna
valdade tantsu- ja võimlemisrühmad.
Maakonna 37 tantsuõpetajat ja treenerit
toovad tantsupeole 77 kollektiivi. Lasteaedade, koolinoorte ja täiskasvanute
kollektiivides osaleb kokku tuhat tantsijat ja võimlejat.
Loodame, et ilm meid soosib ja toob
tantsupidu vaatama rohkelt pealtvaatajaid.
Kõik huvilised on oodatud!

Valga Gümnaasium
21. juunil kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses
Valga Vene Gümnaasium
15. juunil kell 12 (12. klass) kooli aulas
18. juunil kell 16 (9. klass) kooli aulas
Valga Kaugõppegümnaasium
19. juunil kell 12 kultuuri- ja huvialakeskuses
Valga Muusikakool
3. juunil kell 17 kultuuri- ja huvialakeskuses
Valgamaa Kutseõppekeskus
21. juunil kell 12 kooli aulas
Jaanikese Kool
7. juunil kell 12 kooli aulas
Valka Kunstikool
1. juunil kell 14 näitustesaalis

Linnapäevade ajal toimub grafiti meistriklass
Linnapäevade raames toimub 7. ja 8. juunil kaksiklinnas enneolematu grafiti (aerosoolvärvidega maalimine linnakeskkonnas) meistriklass, kus neli selle eriala kunstnikku Lätist ja neli Eestist koos Valka Kunstikooli õpilastega kujundavad objekte
Valkas ja Valgas.
Zane Bulmeistare

Grafiti meistriklassi juhendaja
Dainis Rudens'i teos.

Graffiti meistriklassi juhendavad Tiit
Joala (Eesti) ja Dainis Rudens (Läti),
mõlemad on juba külastanud meie piirilinna ja valinud välja objektid, kuhu tehakse seinamaalingud. Eesti poolel maalitakse Isamaalise Kasvatuse muuseumis
ja Pärna puiesteel asuvale betoonseinale

Esita hiljemalt 22. augustiks Valga linnale
sobiv tunnuslaul, mis oleks meeldejääv
ja kajastaks piirilinna Valgat nii kodu- kui
ka kaksiklinnana. Parima laulu loojat premeeritakse 777 euro suuruse preemiaga,
lisaks antakse välja eriauhindu ja valitakse publiku lemmik.
Parim Valgat iseloomustav laul valitakse välja avalikul kontserdil 2013. aasta 5. oktoobril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Vaata lisaks: http://www.valga.ee/et/
Uudised&nID=2758

(Pedeli juures), Lätis aga Zvaigžņu tänavas asuvale telliskivimüürile ja Valka
põhikooli objektile. Grafitimeister Dainis Rudens leiab, et võimalust tegutseda
koos noorte ja mõttekaaslastega ei teki
just sageli ning seetõttu ootame positiivset tulemust. Loodame, et lapsed ja
pealtvaatajad avastavad uue tahu kunstimaailmas, võimalik, et neil tekib huvi

grafiti vastu ja arusaam selle loomisprotsessist. Meistriklassi lõpuüritus — elektroonilise muusika kontsert, grafiti afterparty, toimub „309. Kabinetis“ (Valka,
Rūjienas 3e, III korrus). Üritus toimub
Eesti–Läti programmi projekti Art School „Walk” kaasrahastamisel. Ootame
kõiki kaksiklinna huvilisi ja linnapäevade külalisi loomeprotsessi jälgima!

Haridus

Hariduskonverents
taas augustis
Valga hariduskonverents toimub 29. augustil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Oodatud on nii Valga linna kui ka maakonna pedagoogid ja teised huvilised. Selle
aasta esinejad on kutsutud Tartu ja Tallinna
ülikoolidest ning Haridus- ja Teadusministeeriumist. Kaasatud on üldsusele tuntud
arvamusliidreid. Konverentsi modereerib
Märt Treier, täpne ajakava ja registreerimisjuhised avaldatakse Valga linna kodulehel
juunis.
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Valga Põhikool aitab traditsioone jätkata

Linnaelu

Projekt „Raudteejaama renoveerimine”
Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti–Läti programmist on rahastuse saanud projekt
„Renovation of Valga-Valka railway station”, mille juhtpartneriks on Valga Linnavalitsus
ja partneriks Lätist Valka Kihelkonnaduuma. Projekti käigus renoveeritakse Valga jaamahoone välisfassaad ning siseruumidest osa, mida kasutatakse aktiivselt ning mis
tõstavad avalike teenuste kvaliteeti. Pärast projekti lõppu on raudteejaam kasutusel
Valga–Valka jaamahoonena, kust saab vajalikku informatsiooni nii kohalikest kui ka
rahvusvahelistest bussi- ja rongigraafikutest — selleks paigaldatakse hoonesse elektroonilised tablood.
Projekti käigus on läbi viidud kaks hanget, s.o ehitusprojekti koostamiseks ning
ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja leidmiseks. Hanke võitnud ehitusfirmaga on
leping sõlmitud ning selle järgi on tööde
teostamise tähtaeg oktoober 2013. a.

Projekt „Teeme sporti”
Eesti–Läti–Vene piiriülese koostöö programmist on saanud rahastuse projekt „Be good
at sport through three countries” ehk lühidalt „Teeme sporti” (Be good at sport), mille
juhtpartneriks on Valga Linnavalitsus ning partneriteks Lätist Valka Kihelkonnaduuma ja Venemaalt Novoe Devyatkino omavalitsus. Projekti eesmärgiks on aktiviseerida
koostööd kolme riigi omavalitsuse spordihuviliste vahel ja populariseerida sporti kui
tervislikku eluviisi. Projekti käigus viiakse läbi rahvusvahelisi võistlusi jalgpallis, võrkpallis ning saalihokis. Projekti oluliseks väljundiks on, et projektis osalevad meeskonnad
kolmest riigist saavad uusi kontakte nii meeskondlikul kui ka personaalsel tasandil. Lisaks ostetakse projekti raames meeskondadele vajalik inventar ja spordivarustus ning
antakse välja ühine tervist ja sportlikku mõttelaadi edendav brošüür nii eesti, läti, vene
kui ka inglise keeles. Spordiinimesed saavad oma teadmisi
täiendada ja kogemusi vahetada rahvusvahelistel konverentsidel, millest esimene on planeeritud läbi viia Valgas
maikuu lõpus.

Aira Varblane
Valga LV arenguameti juhataja

10. rahvusvaheline teatrifestival „Tālvils 2013”
09.–13. juulil 2013 toimub Valka linnas projekti „Piirivalgus” raames 10. rahvusvaheline teatrifestival „Tālvils 2013". Festivali teemaks on „Vaen, andestus ja armastus — klounaadist kuni draamani", mis sisaldab sakraalset arvu
kolm.
„Tālvils” — see on maailma
kutseliste, parimate munitsipaal- ja amatöörteatrite, 21. sajandi kunstiliste
väljendusviiside, sisu- ja
vormiotsingute rahvusvaheline Läti–Eesti piiriülene
teatrifestival. Esmakordselt
toimus festival aastal 1996
ja tänaseks on festivalil
osalenud teatreid 21 riigist,
kokku 89 etendusega.
Festivali ajal on näitlejatel ja ka teistel huvilistel
võimalus osaleda maailmas
tuntud teatripedagoogide
meistriklassides. Käesoleval
aastal juhib lavalise plastika
ja liikumise meistriklassi Venemaa Teatrikunsti Akadeemia dotsent, Venemaa Kaskadööride Assotsiatsiooni liige
Oleg Snopkov, ning meistriklassi „Läti teatri arengusuunad ja iseärasused 21. sajandil”
juhib Läti Kultuuriakadeemia rektor professor Jānis Siliņš.
Käesoleva aasta festival kujuneb eriliseks, kuivõrd selle raames toimub 15. rahvusvaheline näitejuhtide seminar „K. Stanislavski ja M. Tšehhovi süsteem tänapäeval”, milles
osalemiseks on soovi avaldunud näitejuhid Lätist, Eestist, Leedust, Venemaalt, Ukrainast, Saksamaalt, Brasiiliast, Ungarist ja Suurbritanniast. Seminari juhivad Venemaa
Teatrikunsti Akadeemia professor Mihhail Tšumatšenko ja Klaipeda (Leedu) Ülikooli
professor Gytis Bernardas Padegimas. Seminar toimub esmakordselt väljaspool Moskvat. Teatrifestivalil osalevad teatrid Lätist, Eestist, Leedust, Venemaalt ja Ukrainast. Festivalil „Tālvils’’ on kavas kaheksa etendust.
Festivali avaüritusteks on kahe näituse avamine Valka linna kultuurimajas:„Liepāja–Valka reministsentsid” (Didzis Krūmiņš, Edīte Bernadoviča, Gints Veilands — maalid, graafika,
fotod) ja „Perekonnasaaga” (Lilita Postaža, Juta Policja, Paulis Postažs, Liene Bailāne, Vija
Veinberga, Ance Žeigure, Ruta Žeigure, Paula Postaža, Petra Postaža — maalid). Näituse
avamisel osaleb džässitrio „Blue bird”, mida juhatab Guntis Veilands (Riia).
Esmakordselt festivali ajaloos toimub avaüritus Valka
Pudrumäel (Putraskalns) 9. juulil kell 21.00 ja ürituse töökeeled: läti, vene, inglise. Eestikeelne sisu lühitutvustus
kavalehel.

Aivars Ikšelis
Projekti koordinaator
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29. mai saab olema Valga linna kooliõpilaste jaoks üks väga eriline päev, aga veelgi
erilisem saab ta olema Valga Põhikooli perele, kel nüüd vahetult enne kooliaasta
lõppu on võimalik terve kooliperega kokku saada. Sümboolse ja meeldiva
võimaluse selleks annab Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu „Kui Arno isaga …“
Siiri Põldsaar
Valga Põhikooli muusikaõpetaja
Pidu on pühendatud pärandiaastale
ning kannab 100 aastat tagasi kirjutatud ning Oskar Lutsu poolt eesti kirjanduse raudvarasse kuuluva „Kevade“ temaatikat.
Valga Gümnaasium on 31 aastat
kandnud laulu- ja tantsupeo traditsioone Valga linnas. Sellel kevadel on Eesti
suurema põhikooli tiitlit kandev Valga
Põhikool traditsiooni väärikalt ja koos
gümnaasiumiga jätkamas. Eesmärgiks
ikka anda lastele võimalust esineda
folkloorsete tantsude ja lauludega ning
pakkuda vaatamisrõõmu kaasõpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ning
kõigile linnakodanikele.
„Tutvustame esivanemate tantse ja
laule ning anname edasi oskust kanda
uhkelt oma kodukoha rahvarõivaid.
Näitame, et Valga Põhikoolis osatakse
hoida kultuuripärandit. Meil on tublid
tantsu- ja lauluõpetajad, kes tantsivad
ja laulavad ise, ning lapsed, kes armastavad rahvatantsu ja koorilaulu,“ kinnitab sissejuhatavat artiklilõiku õppejuht ja peo projektijuht Tiiu Püss.
Mida põnevat siis kooli laulu- ja
tantsupidu publikule pakub? Nagu
õigele laulu- ja tantsupeole kohane,
algab pidu vahva rongkäiguga Kungla
tänava koolimaja juurest ja kannab algusest lõpuni saja aasta tagust hõngu.
Esinevad kõik Valga Põhikooli ja mõlema gümnaasiumi laulu-, tantsu- ja
näiteringid: õpetajate ja õpilaste tantsurühmad, näiteringid, mudilaskoor,
lastekoor Kiired, poistekoor Maru ja
noortekoor Ehe. Lisaks püüame sooritada maailmarekordi, tuues rahva
ette kooli 500-liikmelise poisteväe kui
maailma suurima poistekoori. Kõiki
esinemisnumbreid ei juhata sisse traditsiooniline päevajuhipaar, vaid tosin „Kevade“ raamatust pärit tegelast.

Äratundmisrõõmu tekitavad nii raamatust kui ka samanimelisest filmist pärit
situatsioonid ja kõigile pähekulunud
laused. Peokavas on oma koht Tootsi
naljadel ja pahandustel, Arno ja Teele
armastuslool, paksu pahandust tähendaval parvel, tamasseri raudadel ning
isegi Kentuki lõvil ja punanahkadel.
Kõlavad
unustamatud
laulud
„Koit“, „Kui mina alles“ ja „Liivimaa
pastoraal“, tantsuplatsi täidavad nii
õpetajad kui ka õpilased tantsudega
„Minu isa majakene“, „Reilender“ ja
„Kungla rahvas“. Üllatusi jagub veel,
aga jäägu need peole tulijate avastada
ja nautida.
„Õpilastele on väga oluline laulda
ning tantsida oma vanematele, vanavanematele ja suuremale publikule.

Laste säravate silmade kaudu jõuab
peo sõnum ka lapsevanemate ja külalisteni,“ lisab ise aastaid rahvatantsurühmas Rukkilill tantsiv õppejuht Tiiu
Püss.
Peomeeskond kutsub kõiki lapsevanemaid ja linnarahvast peole tulema
100 aasta taguses isamaalises meeleolus — ja miks ka mitte vastava ajastu
riietuses?!
Kooli laulu- ja tantspeole eelneb
20.–24. mail nn vana kooli nädal,
mis elavdab koolielu ning häälestab kogu koolipere suure sündmuse
meeleolusse.
Kohtumiseni 29. mail kell 18.00
Valga Spordihalli esisel platsil Valga
Põhikooli laulu- ja tantsupeol „Kui
Arno isaga koolimajja jõudis...“

V Milfest ja Vabadussõja ausamba avamine
koos Jõekääru kontserdiga
Meelis Kivi
Milfesti peakorraldaja
Milfest toimub sel aastal 16.–17. augustil ja esimeseks ettevõtmiseks on
16.08. Vabadussõja Valga ausamba
avamine, kus sõnavõtuga esineb Eesti
Vabariigi president ja meeleolu loob
Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani
juhatusel.
Õhtul jätkub kultuuriprogramm
muuseumi (Pikk tn 16) militaarlaval,
esinejateks on Margit Tali bändiga ja
ansambel JMKE.
Järgmisel päeval toimub vanavara
laat, mida ilmestavad kaksiklinna kultuurikollektiivid oma esinemistega ja
rahva lemmikürituseks kujunenud sõdurite ja sõjatehnika marss läbi linna.
Näidislahingud on sel aastal üle
viidud Jaanikese motokeskusse, kus
lahingute vahel saab kuulda ansamblit Untsakad ning samal ajal toimuvad
K. Taska, E. Nüganeni ja L. Kunnase

Eesti sõjafilmi võtted. Lahingumöllu
lõpetab saluut ja sõjameeste tänuüritus.
17. augustil kell 21 toimub Pedeli
jõe poolsaarel taas Jõekääru kontsert.
Kontserdil esinevad Eesti Kaitsevägede orkester Peeter Saani juhatusel,
Jaan Willem Sibul, Lauris Reiniks,
Luisa Värk, Uku Suviste, Getter Jaani

ja Ultima Thule koos Riho Sibulaga.
Õhtujuhi rollis on Ott Sepp.
Veel on kõigil võimalus anda oma
panus Vabadussamba taastamisse, tehes ülekande SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni arvele a/a
221049073178 (märksõna: Vabadussammas). Annetada saab ka muuseumis
kohapeal, aadressil Pikk tn 16a, Valga.

OLE ÜKS VABADUSSAMBA TOETAJATEST, ANNETA VÄHEMALT 1 EURO:
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni a/a nr 221049073178
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Ütled „Valga linna jalgpall“, mõtled spordiklubi Warrior
Meelis Kuivits
FCW treener
Jalgpalliklubi FC Warrior on asutatud
1990 a. Praegu mängib klubi kasvandikest Eesti meistri- ja esiliigas ligi 20
mängijat, noormängijatest on erinevatesse noortekoondistesse jõudnud neli
mängijat. Kokku on tegutsemas meil
viis noorte võistkonda, täiskasvanute
meeskond ja veteranide ehk nn puujalgade võistkond. Klubi on väga populaarne nii Valgas kui ka Valgat ümbritsevate
omavalitsuste laste ja noorte seas.
Klubis tegutseme koos venna Margus Kuivitsaga eestvedajate ja treeneritena ning sellest aastast lisandus veel
kaks uut noortetreenerit: Reio Keif ja
Reimo Paidra.

Kõik võistkonnad treenivad regulaarselt 3–5 korda nädalas. Pidevalt
käiakse võistlustel, lisaks Eesti Meistrivõistlustele korraldatakse ka ise erinevaid turniire — Warrior Cup, Warrior
Kevadturniir, ERTS Cup jne. Tihedat
koostööd teeme Läti võistkondadega.
Suuremad partnerid on Valka, Smiltene
ja FK Baltika. Osaleme mitmesugustel
välisturniiridel, näiteks oleme kaks korda käinud Hispaanias.
Meie klubist on välja kasvanud nii
mõnedki andekaid mängijaid. Eriti tahaksin välja tuua Jarmo Aavistet, kes
on saanud klubist tuule tiibadesse ja
mängib praegu Eesti U-16 koondises.
Valga Keskstaadionil toimub 21.
juunil Eesti Maakondade maavõistlus, kus Valgamaa kohtub Jõgeva-

maaga. Eelmise aasta mängudest on
meil eduseis 1:0. Jalgpallimeeskonnas
löövad kaasa paljud Warriori ja Valga jalgpalli kasvandikud, kes praegu
mängivad meistriliiga ja esiliiga klubides. Oma nõusoleku on juba andnud Sander Rõivassepp (Paide LM),
Aleksei Demutski (Infonet), Kaspar
Rõivassepp (Eesti Retrokoondis),
Ermo Ojaste (SK 10), Sergei Serdjuk
(SK 10) ja mitmed teised.
Sel aastal toimuvad ka Eesti–Läti 100+ mängud, millest nii mõnigi
viiakse läbi Valga staadionil. Kindlasti
osaleb meie klubi vähemalt viie võistkonnaga.
Kõik, kes soovivad jalgpalli mängida ja treeningutega liituda, on teretulnud. Infot saab tel 5807 7144.

Jalgpall on Valgas populaarne. Sõna saavad:
Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants:
Jalgpalliklubi Warrior pakub põnevust,
väljaelamis- ja liikumisvõimalust aastaringselt. Jalgpall on meeskonnamäng,
kus tuleb mängu strateegiaid eelnevalt
kavandada, mitte sihitult „triblada“,
seetõttu pakutakse Warrioris midagi
enamat kui ainult hoovis „jalka tagumist“. Jalgpall arendab kiirust, liikuvust
ja süsteemset ning loogilist mõtlemist.
Heameel on tõdeda, et klubi on Valga
linnas ääretult populaarne ja jalgpallimängijaid on palju.
14-aastane Jarmo Aaviste:
Jalgpalli olen mänginud juba 10 aastat,
sest see on mulle
meeldinud nii kaua,
kui ma ennast üldse
mäletan. See on väga
huvitav, meeskondlik ala, kus tuleb arvestada teistega ning
samas saad iga mänguga uusi kogemusi. Näiteks praegu,
mängides Warrioris peale omavanuste
ka meeste võistkonnas, peab proovile
panema kogu oma tehnika, kiiruse ja
osavuse. See on lihtsalt PÕNEV!
Mängides FC Valga Warrioris, osalesin ka suvistes jalgpallilaagrites.
2010. a õnnestus osaleda Soomes toimuvas jalka-laagris, kus meid treenisid
rahvusvahelised treenerid Inglismaalt,
Iraagist, Soomest ja Rootsist. Igal aastal
toimuvad üle Eesti jalgpalli talendilaagrid, kuhu kogunevad treenima piirkonna paremad mängijad. 2011. a kutsuti
mind Viljandi talendilaagrisse. Treeninguid käisid kohapeal vaatamas ka Eesti

noortekoondiste treenerid. Ja nii ta läks.
Edasi kutsuti mind Tallinnasse noortekoondise treeningkogunemisele ja
alates 2012. a veebruarist kuulun Eesti noortekoondisesse, praegu mängin
U-16 noortekoondises ja FC Santoses
omavanuste esiliigas. Unistuseks on
mängida Eesti Premium liigas ja sealt
edasi jõuda välismaale, näiteks Inglismaale, Saksamaale või Itaaliasse.
Kaspar Rõivassepp — ortopeed,
Eesti jalgpallikoondise ja jalgpalliklubi
FC Flora arst:
Jalgpall on oma olemuselt selline spordiala, kus on kõike, palju mängulisi elemente, emotsioone, liikumist, hüppeid,
võistlust, kõike, mis poistele väga meeldib. Jalgpalli sai hoovis koos vanema
venna ja läheduses elavate poistega juba
õige varakult mängitud. Organiseeritumalt sai sellega tegelema hakatud alates
kuuendast klassist, kui jalgpalliklubi
Warriori meeste võistkonna juurde
moodustati ka noorte võistkond. Hiljem
sai jalgpalliga edasi tegeldud Tartus nii
Treffneri Gümnaasiumi ajal kui ka Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas õppides.
Et meil väga palju sellise jalgpalli-taustaga arste ei ole, siis tegi Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ettepaneku
tulla FC Flora arstiks, kust viis tee edasi
Eesti koondise juurde.
Nüüd, olles mänginud ka kõrgtasemel jalgpalli, olen väga rahul oma esimeste treenerite (algul Margus, hiljem
Meelis) tööga, kes olid tehniliselt väga
tugevad. Taktika ja füüsise osas on veel
arenguruumi.
Arstilt küsitakse ikka, kas pallimängu juures varitsevad ka ohud. Ikka vasritsevad, jalgpall on ju kontaktspordiala.

Samas julgen kindlalt väita, et rohke
arvuti taga istumine ja vähene füüsiline
aktiivsus on selgelt ohtlikum.
Kristjan Rõivassepp — Keskkonnaministeeriumi töötaja, Tallinna JK Kalev
II mängija:
Jalgpalli olen mänginud ca 20 aastat.
Enne jalgpalli tegelesin kergejõustikuga, kuid mulle meeldib pigem
meeskonnasport.
Jalgpalli hakkasin
mängima seetõttu, et
selle harrastamiseks ei olnud vaja erilisi
tingimusi. Piisas pallist, avaramast platsist ning kahest väravalaadsest moodustisest ja mäng võiski alata. Samuti
andsid inspiratsiooni telerist üle kantud
jalgpalli suurvõistlused. 1993. aastal
tekkisid Warriori juurde ka noortetreeningud ning siis sai jalgpalliga hakata
mõtestatumalt tegelema ja osalema
turniiridel ning Eesti meistrivõistlustel.
Treeneriteks olid klubis vennad Meelis ja Margus Kuivits. Warrioris olengi
enamiku oma jalgpallurikarjäärist mänginud, vahepeal ka aastakese Tartu Ülikooli jalgpalliklubis Fauna ja FC Valga
duubelmeeskonnas, mis on praeguseks
eksisteerimise lõpetanud. Alates 2010.
aastast, kui elutee mind Tallinnasse
viis, mängin Tallinna Kalevi duubelmeeskonnas.
Üldiselt on Valga spordielu heal tasemel: noored tegelevad erinevate aladega ja saavutavad häid tulemusi. See
kõik poleks võimalik, kui Valgas ei
oleks häid treenereid ja sportimisvõimalusi.

Juunis näeb Valgas rahvusvahelist jalgpalli
Juuni saab Valga jaoks olema kõige muu kõrval ka jalgpallikuu, sest 5. juunil
kell 19 peetakse Valga keskstaadionil maavõistlus Eesti U-23 koondise ja Läti
B-koondise vahel.
Mihkel Uiboleht
Eesti Jalgpalli Liit
U-23 koondise näol on tegemist Eesti
rahvusmeeskonna järelkasvuga, nende
palluritega, kes on noorteklassi mängud lõpetanud, kuid pole tipus veel
kanda kinnitanud. Tegemist on olulise vaheetapiga selleks, et tagada meie
meeste koondisele korralik tagala ning
anda võimalus hilisema arenguga
mängijatele. U-23 koondise peatreener
on legendaarne Martin Reim.
Juuni lõpus toimub veel kaks suurt
jalgpalliüritust, kus Valgal on oma

roll. 21. juunil leiab aset maakondade vutipäev, mille raames peetakse 8
maavõistlust, kus osalevad Eestimaa
15 maakonda ja pealinn Tallinn. Valgamaa võõrustab kell 19 Jõgevamaad,
keda mullu võideti vastase väljakul
1:0.
„Maakondade maavõistlused annavad sportlikus mõttes võimaluse kord
aastas ühte meeskonda kokku kutsuda
selle maakonna paremad mängijad ja
treenerid, ideelises plaanis aga sõnastada ja tugevdada kohalikku identiteeti,“ märkis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

29. juunil peaks kõigi eelduste
kohaselt Valgas taas rahvusvahelist
jalgpalli nägema, sest toimub suur
maavõistlus Eesti ja Läti vahel. Tegemist on jätkuga 2001. aastal toimunud Eesti–Läti 100+ matšile,
mille käigus peetakse kahe riigi erinevate võistkondade vahel ühe päeva
jooksul vähemalt 101 mängu, arendatakse kultuurilisi sidemeid ja selgitatakse ka parem vutimaa. Lätlaste
alistamises saavad kaasa lüüa kõik
huvilised, kes end jalgpalliliidus registreerivad.
Lisainfo katrin@jalgpall.ee.

Haridus

Valga Põhikool ootab uusi õpilasi
Millal algab koolikohustus?

2013./2014. õppeaastal võetakse 1. klassi lapsi, kes saavad 1. oktoobriks 7-aastaseks
(sündinud 1.10.2005–30.09.2006) või on saanud 2012. aastal koolipikenduse. Vanema
või eestkostja soovil, nõustamiskomisjoni hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta,
võib kooli astuda ka koolikohustuslikust east noorem laps.
Valga Põhikoolis on 2013. a sügisel 1. klassi astuvate laste nimekirjas juba 96 särasilmset
koolieelikut — 38 tüdrukut ja 58 poissi. Ootame oma sõbralikku kooliperre veel uusi 1.
klasside õpilasi.
Avalduse blanketi 1. klassi astujale leiate kooli kodulehelt: http://www.valgapk.edu.
ee/uldinfo/dokument/blanketid/ või saate kooli kantseleist kohapealt.
Lapsevanem esitab lapse 1. klassi astumiseks koolile järgmised dokumendid:
1) õpilase vanema või eestkostja isikut tõendav dokument;
2) lapse sünnitunnistuse koopia (koopia saab teha koolis);
3) tervisekaart (augustikuus);
4) (olemasolu korral) lapse arengu kaart (antakse lasteaiast);
5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks;
Valga Põhikooli õpilastel on oma kooli õpilaspäevik. Esimeste klasside nimekirjad
kinnitatakse direktori käskkirjaga 31. augustil. Klasside komplekteerimisel lähtutakse
tasakaalu printsiibist ning tuginetakse üldjuhul heale tavale jätkata õppimist eelkoolist
tuttavas kollektiivis ja tuttava õpetajaga.
1. ja 2. klassid hakkavad alates 2013. a sügisest õppima Vabaduse 13 koolimajas.
Kooli sekretär võtab tööpäeviti kl 7.30–14.00 kuni 14. juunini avaldusi vastu Kuperjanovi 10 koolimajas. Eelneva kokkuleppe alusel (tel 767 9483; mob 527 2987) võetakse
avaldusi/ dokumente vastu ka kolimise ajal. Alates 21. augustist töötab Valga Põhikooli
kantselei Kungla 16 koolihoones.
Uuel sügisel alustame 3.–9. klasside õpilastega koolitööd renoveeritud Kungla 16
koolimajas. Vastu võetakse avaldusi ka 2013. a oktoobrikuus eelklassi astuvate laste vanematelt. Koolieelikute rühmas osalemise avalduse blankett asub samuti kooli kodulehel või saate kooli kantseleist kohapealt.
Kohtumiseni Valga Põhikoolis!

Linnaelu

Bestroof pakub Valgast katuseid kogu Eestile
Rege rauta suvel, teadis juba vanarahvas soovitada. Lumerohke talv on
möödas ja aeg üle vaadata, kuidas on see mõjunud meie majadele ja kõrvalhoonetele.
Iga hoone vajab regulaarset ülevaatust ja alustada tuleks katusest kui hoone ühest
olulisimast osast. Raske lumi ja jäätunud katuseääred võivad olla tekitanud kahjustusi
katusekattele või konstruktsioonidele ja sealtkaudu võib sadevesi suvel või külm õhk
talvel pääseda hoonele kurja tegema. Soovitatav on katust puhastada sinna langenud
puulehtedest, okastest, okstest ja muust prahist vähemalt korra aastas. Hoolduse tihedus sõltub ka hoone ümbrusest ja asukohast. Kui ümbrus on tolmav ja läheduses on
palju puid-põõsaid, siis peaks katust vähemalt kaks korda aastas puhastama — kevadel
ja sügisel. Regulaarselt tuleks puhastada rennid prahist ja okastest, mis seovad niiskust
ja võimalikke söövitavaid aineid. Ummistused rennis aitavad kaasa korrosiooni tekkele
ja võivad juhtida vett maja tugikonstruktsioonidesse. Üle tuleb kontrollida ka turvatarvikud — redelid, käiguteed ja lumetõkked.
Sageli on vead nähtavad ainult asjatundjatele
ning lihtsaim „vettpidavaim“ lahendus on katusekatte täielik väljavahetamine. Valgas tegutseval firmal Bestroof on selleks puhuks pakkuda kvaliteetseid katuselahendusi. Ettevõtte müügijuht Avo
Allik kinnitab, et nende poolt pakutavate toodete
toorainena kasutatakse kuumtsingitud kõrgekvaliteedilist terasplekki. Tsingikiht kaetakse mitmesuguste protsesside käigus kaitse- ja värvikihtidega,
mis tagab Teie hoonete katuste, fassaadide, vihmaveesüsteemide jne kõrge ning stabiilse kvaliteedi
aastakümneteks.
Lisainfot on võimalik saada www.bestroof.ee või
esindusest Riia tn 14, Valga.
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Neljapäev, 6. juuni
VALGAS
• 6.–10.06. TIVOLI PARK Rootsist Pärna puiestee 17a platsil. (18) K–N kl 15–23,
R kl 15–24, L–P kl 12–24
• kell 12 Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele
Valga Raekojas (kutsetega). (1)
• kell 17 Valga–Valka kaksiklinnade festivali ja kaksiklinna loomeinimeste
ühisnäituse „Helisev Liivimaa” avamine kultuuri- ja huvialakeskuses. (2)
VALKAS
• 6.–11.06. N, R, E, T kl 10–17, L kl 11–16, P — Valka Kunstikoolis avatud uste
päevad. Õppekavade tutvustus, kohtumised õpetajatega. Valga ja Valka lasteja noorte tööde näitus. (23)
• kell 12 Valka kihelkonna duuma esimehe Karlis Albergsi vastuvõtt parimatele
pedagoogidele ja õpilastele Valka Kultuurimajas (kutsetega). (21)
Reede, 7. juuni
VALGAS
• 7.–8.06. Grafiti meistriklass Tiit Joala (Eesti) ja Dainis Rudens (Läti) juhendamisel. Osalevad kaksiklinna noored grafitikunstnikud Valka Kunstikoolist.
kell 11 SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil (5) ja
Pärna pst asuval betoonseinal. (18)
• kell 13 Laste tänavajalgpalli turniir Pedeli kunstmuruga spordiväljakul.
Turniirile on oodatud 1996 ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud. Võistkonna
suurus 7 mängijat, väljakul 5+1. (15)
• kell 15 Näituse „Livoonia” avamine muuseumis. „Liivimaa 16.–17. sajandi
maakaartidel. Pilguheit Läti rahvusraamatukogu kogudesse. (19)
• kell 20 Kammerkoori A. Le Coq kontsert Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
(2)
• kell 23 Öö autokino Valga spordihalli parklas (tasuline). (20)
• kell 23 „Video kosmos” ööklubis Exotica. Läti nr 1. DJ [Ex] Da Bass & DJ MBerg.
Lisaks projektoritel Läti nr 1 videodiskor Vj Kosmoss! Pilet: 5€/ südaööni 4€;
vanusepiirang: 16+. (13)
VALKAS
• 7.–8.06. Grafiti meistriklass Tiit Joala (Eesti) ja Dainis Rudens (Läti) juhendamisel. Osalevad kaksiklinna noored grafitikunstnikud Valka Kunstikoolist.
kell 11 Lilleturu kõrval asuval seinal ja Valka Põhikooli metoodilise kabineti
seinal. (30; 31)
• kell 17 Valga linnapea Kalev Härki ja Valka kihelkonna duuma esimehe Karlis
Albergsi vastuvõtt Valka kultuurimajas (kutsetega). (21)
• kell 19.30–04 Suur rockiöö Valka laululaval
kell 19.30–22 Valka Rockikooli ansamblid
kell 22–04 Läti tuntumaid rockibände Skyforger ja Mindbound Imatrast
(Soome), All Day Long (Läti), Alis P (Läti), Esco Compton and The Southerners
(Eesti), Connectors (Eesti), Kolmteist (Eesti). (25)
Laupäev, 8. juuni
VALGAS
• kell 9–16 Liivimaa laat ja meeleolukas laadaprogramm Valga kesklinnas.
Müügiplats on kõigile kauplejatele tasuta, kauplejad annetavad oma tootevalikust heategevuslikule loteriile. Annetuskaubast saadud tulu läheb Valga
Jaani kiriku väliskarniisi ja tornikiivri renoveerimise toetamiseks. Müügikohtade registreerimine kuni 7. juunini telefonil 766 9970, e-post: info@valgakultuurikeskus.ee (16)
• kell 10–13 Õhupüssist laskmise võimalus muusemi hoovis kohtumaja juures.
(19)
• kell 11 Valga linna 429. sünnipäeva kontsert Valga Jaani kirikus. Esinevad Valga muusikakooli õpilased ja vilistlased, linna kultuurikollektiivid ja külalised
Valka muusikakoolist. Antakse üle aukodaniku tiitel. (3)
• kell 11–14 Kasutatud raamatute turg raamatukogu hoovis. 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. (8)
• kell 11.30 Rannamaadluse võistlus Pedeli rannavolle platsil. Võistlejate
kaalumine võistluspäeval alates 10.30 kuni 11.00. Võistlema oodatakse kõiki
linnakodanikke ning külalisi. Juhend www.valga.ee (14)
• kell 12–15 Trikimootorrataste võistlus „Valga Stunt-ride 2013“ keskraamatukogu esisel platsil. Võistlustules Eesti paremad trikimootorratturid. (9)
• kell 18 Maakonna tantsupidu „Tantsusammul läbi Valgamaa” keskstaadionil.

Peost võtab osa 1100 tantsijat ja võimlejat koos omavalitsusjuhtidega. (4)
Peorongkäik marsruudil Vabaduse tänav – Kungla tänav – Valga linnapark. (7)
Rahvalik simman koos Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühinguga
Valga linnapargis. Vahepalad rahvuskultuuride kollektiividelt Eestist ja
kell 23.30–02.30 jätkub pidu ansambliga „Pixels”. (6)
• kell 23 A. Le Coq on majas! ööklubis Exotica. Suurepärane show, mida juhib
Eesti aasta meelelahutaja Marko Pille ning meie oma K'Red! Hoogu annavad
ka võrratud tantsutüdrukud! Parimatele auhinnad A. Le Coq'ilt. Pilet: 4€/
südaööni 2€. Vanusepiirang: 16+ (13)
VALKAS
• kell 11 Pidupäeva tervitus Strentši puhkpilliorkestrilt Valka keskraamatukogu
katuselt. (22)
• kell 11 Pruutkleitide ja -kimpude näituse „Valgete unistuste pilved” avamine
Valka Kultuurimajas. (21)
• kell 11 Kuumaõhupalli sõit Valga ja Valka kohal. Sõidu algus ja lõpp Valka
Gümnaasiumi parklas.1,5 tunnise õhusõidu maksumus (5 inimest) 450 latti
ehk 630 €. (27) Info Mārīte Meļķe, telefon +371 2862 6283
(õhkutõus sõltub ilmastikutingimustest).
• kell 11–14 Lastehommik Valka kultuurimaja esisel platsil. Lastekollektiivide kontsert, õpitoad, erinevad lasteatraktsioonid.
(21)
• kell 12 Suur jalutuskäik lapsevankritega läbi Valka kesklinna.
Jalutuskäigu algus ja lõpp Valka kultuurimaja esisel väljakul. Lõbusale jalutuskäigule oodatakse mõlema linna lapsevanemaid
oma väikelastega ja tüdrukuid nukuvankritega. Antakse välja
auhinnad: paremini dekoreeritud, sportlikumale, loomingulisemale jne lapsevankrile. Meeleolu loob Strentši puhkpilliorkester. (21)
• kell 13 Laste kontsert Valka kultuurimaja esisel platsil. (21)
• kell 15–19 Valka linna asutuste rongkäik Valka kultuurimaja
juurest Valka staadionile Strentši puhkpilli orkestri saatel. Staadionil lõbusad sportlikud tegevused. (21)
• kell 22 Grafiti Afterparty — elektroonilise muusika kontsert
Kabinetis 309. Info: www.309.lv. Pilet: 2 latti ehk 3€. (26)
• kell 22–03 Tantsuõhtu ansambliga „Tequila Band“ Valka kultuurimaja esisel Lugaži väljakul. Avatud puhvet. Sissepääs tasuta.
(21)
Pühapäev, 9. juuni
VALGA
• 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 marsruudil Jaama puiestee – Vabaduse tänav –
Kesk tänav – Raja tänav. (17)
• kell 11 Võrride võidusõidu 1. sõit Rimi kaubanduskeskuse
juures. Otsi oma sääreväristaja või mopeed välja ja tule julgesti
osalema! (11)
• 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
www.valga.ee (12)
• kell 12–16 Valga linna lahtised rannavolle meistrivõistlused
ja võrkpalliklubi „Viktooria” rannavolle seriaali I etapp Pedeli
rannavolle platsil. Etteregistreerimine telefonil 503 9028 või
e-posti aadressil valgaviktooria@hot.ee. Võistluspäeval võimalik
registreeruda kohapeal kuni kell 11.40. (14)
• kell 13 Võrride võidusõidu 2. sõit Rimi kaubanduskeskuse
juures. (11)
• kell 14–15 „Kaasaegse tantsu“ show. Läti trikijalgratturid Rimi
kaubanduskeskuse juures. (11)
• kell 18 Vanamuusikaansambli „Tricesimo octavo gradu musica"
kontsert Valga Jaani kirikus. Esinevad: Raido Lill (viiul/ vioola),
Pärtel Toompere (klavessiin), Nils-Kristjan Kosapoeg (flööt),
Marlena Keine (sopran, Läti), Egon Punnison (bariton) ja Jüri
Goltsov (orel, Valga). (3)

Esmaspäev, 10. juuni
VALGA
• kell 18 Valga linnavalitsuse ja Valga linna noortevolikogu vaheline võrkpalliturniir Pedeli rannavolle platsil. (14)
Teisipäev, 11. juuni — Valga linna 429. sünnipäev
• kell 8.30–10 hommikukohv linnajuhtidega Raekoja platsil. Valga Jaani
kirikus musitseerib kiriku organistilt Jüri Goltsov. (1; 3)
• kell 10 Valga ja Valka linna lasteaedade laste pidupäeva rongkäik Jaani
kiriku juurest Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ette. Hea soovi õhupallide
õhkulennutamine ja sellele järgnev laste kontsert ning ühine pidupäevatordi söömine. (10; 2)
• Valga linna sünnipäeva jooksuvõistlused keskstaadionil (4)
kell 18 aastapäevajooks lastele, 429 meetrit
kell 19 aastajooks täiskasvanutele, 2013 meetrit
Näitused
VALGA
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (2)
06.06.–31.08. Valga ja Valka loomeinimeste ühisnäitus „Helisev Liivimaa”.
Valga Muuseum (19)
Valga Muuseum asub Valga kesklinnas 1911. aastal ehitatud, hilisjuugendi
stiilis „Säde” seltsi majas, mille projekteeris üks esimesi eesti soost arhitekte
Georg Hellat. Säde selts asutati 1902. aastal, teater tegutses siin aastatel
1911–1948.
08.–30.06. „Livoonia” — Läti Rahvusraamatukogu näitus Liivimaa kaartidest.
K, N, R kl 11–18, L kl 10–15
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (5)
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon on omanäolisemaid militaarteemaparke , mis keskendub kodanikukasvatusele, riigikaitse- ja siseturvalisuse teemadele. Avatud: N, R, E, T kl 8–16, L kl 9–15
Valga Jaani kirik (3)
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). Avatud: N, R kl 12–16, L kl 11–16, P kl
9.30–12
VALKA
Valka Kultuurimaja (21)
8. juunist Pruutkleitide- ja kimpude näitus „Valgete unistuste pilved“. Näitus
avatud 15. juunini
Valka Koduloomuuseum (24)
Hoone on ehitatud aastal 1850 Liivimaa kogudusekoolide õpetajate seminarina. Aastail 1853–1881 on selle juhatajaks J. Cimze. Seminar ise töötas 1890.
aastani. Alates 1971. aastast asub hoones Valka Koduloomuuseum.
Avatud T, K, N, R kl 11–18, L, P kl 10–16
Valka turismiinfokeskuse akendel (28)
07. juunist Valka koduloomuuseumi korraldatud näitus „Valka ülevalt vaadates“. Näitus avatud 31. augustini.
Valka Lugaži kirik ja vaatetorn (29) avatud:
Esimest korda mainitakse kirikut dokumentides 1477. aastal, kui kirik kandis
Püha Katarina nime. Stiililt on kirik basiilika-tüüpi, ülalt vaadates meenutab
pikemaks venitatud ristkülikut. Kiriku välimuses on äratuntavad mitme stiili
tunnuseid, näiteks kiriku esiosas on näha klassitsismi ja barokki.

