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431-aastane linn

Valga vanalinna ärkamisaeg
2016. aastal tähistame Valga linna esmamainimise 750. aastapäeva. Nimega Walk mainiti Valgat Liivimaa
ordu dokumentides seoses maapäevade korraldamisega.
Kalev Härk
Valga linnapea
Suure tõenäosusega toimusid toonased sündmused praeguse Sepa, Riia
ja Raja tänava piirkonnas. 1783.
aastal, kui Valgast sai kreisikeskus,
viidi läbi toonane uusarendus ja järgnevatel aastatel ehitati samasse paika
kreisi administratiivhoone (Riia 5),
kreisikooli uus hoone (Kesk 22) ja
kreisikirik — Valga Jaani kirik.
Aastakümneid on Valga ajalooline
linnasüda jäetud tähelepanuta ja saanud kehvapoolse maine. Nõukogude
aeg ja sellele järgnenud omandireformi eksisammud lagastasid ajaloolise
kvartali. Nüüd on saabunud Valga
ajaloolise vanalinna uus ärkamisaeg. Linnavalitsus on viimastel aastatel sihikindlalt võtnud eesmärgiks
taastada ajaloolises kvartalis linnale
omane melu ning muuta vanalinn
ühtaegu õdusaks ja esinduslikuks.
Oleme sammhaaval võtnud kontrolli sealsete kinnistute üle ja pidanud
läbirääkimisi saamaks vajalikke investeeringuid.
Valga vanalinna arhitektuurivõistlusele esitatud tööde seast tunnistati
parimaks ideekavand märgusõnaga
„Tootem“, mille autorid on Itaalia arhitektuuribüroost Franchi Associati. Võidutöö alusel koostatakse
ehitusprojekt ja selle elluviimiseks
taotletakse raha Euroopa Liidu rahastatavast piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
toetuse meetmest. Soodsate asjaolude korral saab Valga vanalinn uue
näo hiljemalt 2018. aastaks, kui Eesti tähistab iseseisvumise 100. sünnipäeva.
Öeldakse — kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Seega on Valga
vanalinna ärkamine osa Valga linna
paremast tulevikust. 
Võidutöö TOOTEM võlus žüriid oma lihtsuse, selge idee ja kohatunnetusega.
Puudub ambitsioon suurejoonelisusele,
kuid väga hästi on tajutud olemasolevat
ruumi ja linna vajadusi. Töö rõhutab kahe
linna vahelist telge, kuid samas tõmbab
ja aeglustab liikumise keskväljakule.
Väärtustab ajaloolist keskkonda ja võtab
selle kasutusse, on üks väheseid töid,
mis väärtustab ka ajaloolist postihoonet
kui üht linna identiteedi kandjat, samuti
säilitatakse Riia 9 hoone. Žürii hinnangul
on tegemist kõige arenemisvõimelisema
ideekavandiga —selgejooneline plats on
aluseks, selle ümber saab protsess jätkuda ükshaaval maju korda tehes ja uute
funktsioonidega elavdades. Antud ideekavandi teostamisel on suur võimalus, et
tekib linnaruum, kuhu nii linnaelanik kui
ka külaline tahaks aastaringselt tulla.
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Haridus
Lõpuaktused
Valga linna koolides
Valga Põhikool
• 19. juunil kell 15 kooli (Kungla tn 16)
spordisaalis
• 3. juunil 1.–8. klasside õppeaasta
lõpuaktused
Valga Gümnaasium
• 19. juunil kell 12 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
Valga Vene Gümnaasium
• 20. juunil kell 12 (9. klass)
• 20. juuni kell 15 (12. klass)
Valga Kaugõppegümnaasium
• 19. juunil kell 15 (9. ja 12. klassid) Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses
Valga Muusikakool
• 16. mail kell 12 lõpetajate kontsert-aktus muusikakooli saalis
• 4. juunil kell 18 kooliaasta lõpetamise
kontsert-aktus „Suvehelinad“ Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses
Valgamaa Kutseõppekeskus
• 19. juunil kell 14 kooli aulas

Lõpuaktused Valka linna
koolides (Lätis)
Valka–Valga Kunstikool
• 30. mail kell 13 kooli saalis
J. Cimze nimeline Valka muusikakool
• 24. mail kell 14
Valka Põhikool
• 12. juunil kell 17 kooli saalis
Valka Gümnaasium
• 13. juunil kell 17 (9. klass) kooli saalis
• 20. juunil kell 13 (12. a klass) kooli saalis
• 20. juunil kell 15 (12. b klass) kooli saalis

Linnaelu

Valgamaa tantsupidu
„Tants — hinge
peidetud keel“

Valgamaa tantsupidu „Tants — hinge peidetud keel“ toimub sellel aastal 23. mail
Otepääl Tehvandi staadionil. Tantsupeol
osaleb 76 kollektiivi tuhande osalejaga,
sh 33 laste tantsurühma, 31 täiskasvanute tantsurühma ja 12 võimlemisrühma.
Repertuaaris on rida Kagu-Eesti tantsupeo tantse, ja peotuli kustub lauluviisi
„Pühajärv“ saatel. Võimlemisrühmade esituses näeb Tartu võimlemispeo „Võimle ja
sära“ kavasid. Anne Jaakson, memmede
tantsurühmade liigijuht, tegi seekord ise
oma liigirühmale uue tantsu „Tahan tantsida“. Tantsupidu tuleb värviküllane ja
rõõmus! Olete oodatud!
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Valkas toimub rokifestival Borderrock
5. ja 6. juunil toimub kaksiklinna Valga–Valka sünnipäevanädala raames eestlaste ja lätlaste ühisfestival Borderrock, mis leiab aset Valka laululaval. Suvehooaja esimesel rokifestivalil esinevad artistid Lätist, Eestist ja Leedust.

Festivalil Borderrock astub teiste seas üles ka populaarne bänd Odd Hugo Tartust.
Borderrocki korraldajad teatavad, et tänavusel festivalil esinevad All Day Long, PND,
Inokentijs Mārpls, Jumprava, The Sound Poets, Karmafree, Momend, Jānis Bukums, Green
Novice, The Factor, Exit, Gelousy, Rebel Riot, Monro ja Heaven Grey Lätist. Eesti artistidest
astuvad festivalil üles Odd Hugo, Vennaskond, Kolmteist ja Defeatem. Leedut esindab tänavusel rokifestivalil Mountainside. Elektroonilise muusika austajaid ootab omaette telk,
kus esinevad Vibe55, DJ Gregfull, Toms Grēviņš, RAGAVA, NIKLĀVZ, YURI TCH ja PA. Etteastetele lisab vürtsi hulatantsija Voodoo Flame.
Mitmekülgne esinejate valik peaks pakkuma midagi igale muusikasõbrale. Punkmuusika austajaid kostitab Vennaskond, kes tähistas eelmisel aastal oma 30. juubelit. Vennaskond on oma tegutsemisaja jooksul välja andnud 17 albumit, lisaks 4 filmi. Ka Läti bänd
Jumprava sai eelmisel aastal 30-aastaseks. Jumprava viljeleb nii elektroonilist muusikat,
sündipoppi kui ka popmuusikat. The Sound Poets on aga 2011. aastal loodud läti bänd,
mis on selle lühikese aja jooksul võitnud lätlaste südamed. 2013. aastal oli The Sound
Poetsi kontsert Palladiumi kontserdisaalis täielikult välja müüdud. 2014. aastal pälvis
bänd Kuldse mikrofoni auhinna parima pop-rock albumi kategoorias. Bändi on võrreldud
korduvalt populaarsuselt Läti tuntuima bändi, Eestiski tuntud Brainstormiga ning kriitikud ja kuulajad ennustavad neile vähemalt sama suurt edu ka piiri taga Odd Hugo on aga
2012. aastal loodud Tartu bänd, kelle omanimeline debüütalbum kandideeris 2014. aastal
Eesti Muusikaauhindade jagamisel parima debüütalbumi tiitlile. Odd Hugo on andnud
palju kontserte nii Eestis kui ka välismaal. Eelmisel aastal pälvis bänd Tallinn Music Week
Skype auhinna.
Pileteid Borderrockile saab osta eelmüügist Piletilevi kassadest ning Internetist www.
piletilevi.ee. Festivalipassi hind eelmüügist ostes on 12 eurot ja festivalipäeval maksab festivalipass 15 eurot. Lisaks on võimalik osta ka grupipilet (vähemalt 10 inimest), kus ühe pileti hinnaks on 10 eurot. Perepilet maksab 30 eurot. Lisaks on võimalik osta ka ühe päeva
pileteid, mille hind eelmüügist ostes on 7 eurot, festivalipäeval kohapealt ostes 10 eurot,
pensionäridele 5 eurot, perepilet 20 eurot. Kui osta grupipilet (vähemalt 10 inimest), siis
kujuneb ühe pileti hinnaks 5 eurot. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Üritusel
on ka telklaager — ühe telgi kohta peab tasuma 2 eurot. Auto parkimise eest festivali
territooriumil peab välja käima 5 eurot.

Zane Brūvere, Valka kihelkonna duuma avalike suhete juht

Valkas toimub jälle
valkalaste ülemaailmne kokkutulek
Pärast 10-aastast pausi, 2015. aasta oktoobris toimub Valkas suurejooneline
valkalaste ülemaailmne kokkutulek.
Seni viimane valkalaste kokkutulek toimus 2005. aastal. Esimene kohtumine sai teoks
2003. aastal kihelkonna duuma esimehe Vents Armands Krauklise ettepanekul.
On plaanitud, et valkalased tulevad kokku 2.–3. oktoobril 2015. aastal, mil linnas tähistatakse ka Valka gümnaasiumi 95. aastapäeva. „Me loodame uuendada nii tutvusi kui ka
lasta valkalastel omavahel kohtuda ja uudistada, mis on Valkas muutunud ja kuidas linn
areneb, loomulikult tahame kuulda ka uusi ettepanekuid ja võib-olla õnnestub teha ka
mõni ühine projekt,“ sõnab Valka kihelkonna duuma esimees Krauklis lootusrikkalt.
2. oktoobril tänab Valka gümnaasiumi kollektiiv kõiki, kes on aegade jooksul õppeasutust aidanud. Öösel toimub tõrvikutega rongkäik, mis liigub gümnaasiumist Lugaži Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse, et mälestada gümnasiste, kes julgesid nõukogudeaegsele
punakorrale vastu hakata. 1. septembril 1940. aastal läksid kolm noormeest keelust hoolimata Lugaži kirikusse, et pühitseda uut õppeaastat. „Me asetasime demonstratiivselt oma
koolimütsid aknalauale ritta ja osalesime jumalateenistusel,“ räägib Suurbritannias elav
valkalane Imants Valters Bērziņš oma mälestustest. Tänavu, pärast mitmeid aastaid, kaunistavad vilistlaste päid taas kord ajaloolised gümnaasiumi mütsid.
3. oktoobril leiavad Valkas aset „1. ülemaailmne valkalaste foorum“ ja Semināra tänava
pidustused ning õhtupoolikul toimub uhke kontsert „Valkalased Valkale“, sellele järgneb
pidu. „Esiteks on siinkohal tegu peoga, teiseks on see ka ühine meeldiv töö. Loomulikult
on mõlema ürituse ühendavaks komponendiks gümnaasium, kuivõrd suurem osa neist
valkalastest on õppinud selles gümnaasiumis. Üleüldse võib öelda, et Valka gümnaasiumi
vilistlaste kokkutulek ja ülemaailmne valkalaste kokkutulek on kaks lahutamatut üritust,“
räägib Valka kihelkonna duuma esimees Vents Armands Krauklis.

„Liikumine joonistuses“
2015. aasta 24. aprillil toimus Lätis erialase suunitlusega esimese astme kunstikoolide vabariikliku konkursi „Liikumine joonistuses” lõppvoor. Konkursil osales 101 esimese astme
kunstikooli 458 osavõtjaga, nende hulgas Valka–Valga Laste Kunstikooli ja Valga Põhikooli
ühised õpilased Anette Pärn ja Triin Tammes Valgast, Ralph Corner ja Alexander Jansson
Lätist. Triin Tammes tuli 458 osavõtjast 30 parema hulka, paremaid autasustati tunnustuskirjadega. Täname osalejaid hea töö eest!
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Valga Muusikakooli õpilane
Tulevikumuusiku arenguprogrammis
Valga Muusikakoolist osales selles
programmis 3. klassi klaveriõpilane
Grete Laine (pildil) (õpetaja Merilyn
Treial), kellele erialatunde hakkas
kahel korral kuus andma Elleri-kooli
direktor ja klaveriõpetaja Kadri Leivategija. Noorteosakonna töögraafik
oli väga tihe ja mahukas. Lisaks 12
klaveritunnile kuus tuli osaleda ka
meistrikursustel, mitmetel konkurssidel, esinemistel noorteosakonna kontsertidel ja ära teha heliredelite arvestus. Ees on veel klassi lõpueksam, kus
tuleb esitada neli teost.
Tulevikumuusikute programm jätkub ka järgmisel õppeaastal — nüüd
maikuus toimub vastuvõtt uutele õpilastele ning samuti otsustatakse, kes
seniolnutest programmis jätkavad. 

Merilyn Treial
Eelmise aasta sügisel algatas Heino
Elleri nim Tartu Muusikakool uue
huvitava programmi, mis sai nimeks
Tulevikumuusiku arenguprogramm.
Mõeldud oli see Järvamaa ja LõunaEesti muusikakoolide õpilastele, kes
pidid sooritama 24. mail 2014 sisseastumiseksami. Eksami edukal sooritamisel sai õpilane alates sügisest
võimaluse osaleda noorteosakonna
õppetöös ning Elleri muusikakooli õpetajalt neli mentortundi kuus.
Kõik ülejäänud muusikakooli ained
(solfedžo, muusikalugu, üldpill jt)
sai õpilane oma kodukoolist. Kokku
võeti vastu 11 õpilast klaveri, flöödi,
tšello ja viiuli erialale.

Valga Gümnaasium ootab sügisel noori
sisekaitse eelõppesse
Valga Gümnaasium alustab 1. septembril sisekaitse eelkutseõpet, see on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi õppekursustena
Valga Gümnaasiumis riigikaitse ja siseturvalisuse suunal.
Pille Olesk
Valga gümnaasiumi arendusjuht
Kursuste eesmärk on anda õpilastele
teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud
avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel
ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.
Õppesuuna valinud noori ootavad
järgnevate aastate jooksul ees juba
koostöös Sisekaitseakadeemiaga pakutavad kursused.
10. klassis toimub kaks päästekursust, 11. klassis kaks piirivalvekursust
ja esmaabikursus, 12. klassis kaks politseitööd tutvustvat kursust. Õppurid
saavad lisaks kolmele põhisuunale ülevaate ka maksuametnike, tollitöötajate

ja vanglapersonali tööst, humanitaarõigusest, meditsiinist, inimõigustest jne.
10. ja 11. klassi õppeaasta lõpus toimub õpilastele paaripäevane õppelaager Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja
päästekoolis ning SKA politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis. Laagris
kinnistatakse, mis aasta jooksul õpitud.
Käiakse õppepolügoonidel, kustutatakse tuld, päästetakse kannatanuid, otsitakse kadunud asju ja inimesi.
Kooliaastasse mahuvad ka õppekäigud erinevatesse ametiasutusetesse ja
koolidesse. Juba 2015. aasta sügiseks
planeeritakse õppereisi Tallinnasse.
Muuhulgas külastatakse pommirühma,
tutvutakse nende tööde ja tegemistega.
Kõik eelkutseõppe läbinud saavad
vastava tunnistuse. Edukamaid võetak-

se Sisekaitseakadeemiasse eelisjärjekorras.
Juba aastaid saavad Valga Gümnaasiumis riigikaitseõpetust kõik 10. klassi
õpilased. Õppeaastale paneb punkti välilaager. Sel aastal toimus see 15.–17.
aprillini Metsnikul.
Riigikaitse õpetaja ja Valga militaarteemapargi juht Meelis Kivi: „Oma
ametist lähtuvalt leian, et riigikaitse ja
siseturvalisuse suuna valik oleks igale noorele kohane ja vajalik ning väga
perspektiivikas, arvestades riigikaitse
olukorda. Selles valdkonnas vajatakse
uusi töötajaid pidevalt, seega on järelkasv vajalik ning valitud suund annab
kindlustunnet, et saad korraliku ameti
ja kindla töökoha ning ka sotsiaalsed
garantiid.“ 

Linn soetas uue mitmefunktsionaalse auto
Riigihanke tulemusena võeti maikuus Valga linnavalitsuse linnahooldusametis heakorratöödeks ja prügiveoks kasutusele uus kallurkasti ja hüdrotõstukiga veoauto.
Arno Uprus
Valga LV linnahooldusameti juhataja
Auto komplekteeriti Eestis hanke
võitnud firma Keil M.A. OÜ poolt.
Veoauto MAN TGM 15.250 rung
(ilma kastita baasauto) kui ka hüdrotõstuk ATLAs ning 350-liitrise mahutavusega greiferkopp Kinshofer,
samuti väiksem greiferkopp ja puiduhaarats on pärit Saksamaa firmadelt.
Pealisehitus — kallurkast koos tugijalgadega — valmistati ja paigaldati
koos tõstukiga Eestis.
Ka varem oli linna käsutuses sarnane masin, kuid uus on vanaga võrrelduna võimsam ja ergonoomilisem.
Veokast koos kõrgendustega mahutab
rohkem, kandevõime on ca 3 korda
suurem, mis on oluline, sest mida
harvem käid parkides prügi järel või
prügimäel, seda parem. Ka hüdrotõstuk on pikema tööulatuse ja suurema
tõstevõimega.
Oluline on ka autojuhi töötingimuste ja tööohutuse paranemine: auto
kabiinis on kliimaseade, kabiin on
varustatud erinevate taha- ja allavaa-

Uus veoauto Man tööhoos talgupäeval.
tepeeglitega, töötsooni nähtavus on
tagatud hulga töötuledega, hüdrotõstuki raadiojuhtimispuldist on lisaks
senisest täpsemale tõstukijuhtimisele
võimalik seisata ja käivitada mootorit. Tõsteseade on täiuslikult turvatud:
valesid töövõtteid piiravad rohked
koormus- ja muud andureid — nii, et

ei ole võimalik kasutada valesid töövõtteid, tõstukit üle koormata, tugijalgu asetamata jätta jms.
Uus tehnika annab linnahooldusametile kindlustunde ja võimaluse tööd
efektiivsemaks muuta, aga ka võimaluse tööde diapasooni laiendada. 
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Jalatsitootja Moon OÜ —
ilus kõnnak ja kaunid sammud

Valgas Maleva tänavas üle 20 aasta tegutsenud jalatsivabrikus OÜ Moon tegemistega käis tutvumas Valga linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sille
Roomets.
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Ajutised ümberkorraldused
Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi õppetöös
Tuleval õppeaastal, 2015/2016 toimuvad Valga Gümnaasiumi õppehoone J. Kuperjanovi tn 10 rekonstrueerimistööd, et 1. septembril 2016 saaks kool alustada tööd
riigigümnaasiumina ajakohastatud õppehoones.
Alates 1. septembrist 2015 korraldatakse nii Valga Gümnaasiumi kui ka Valga Põhikooli algklasside töö ümber järgnevalt:
• Valga Gümnaasium asub täies koosseisus tööle Vabaduse tn 13 koolimajas (põhikooli algklasside maja)
• Valga Põhikooli algklassid (1.–2. klassid) alustavad 1. septembril 2015 õppetööd
koos ülejäänud põhikooli klassidega Kungla tn 16 koolimajas
Täpsem info koolide kodulehekülgedel.

Kultuurikalender

Sündmused Valgas 1. maist kuni 11. augustini 2015
Krapsakas Tiina Rõõmus alustas saapatootja ametit sellest, et tegi moehuvilise neiuna Vene ajal, kui poodides meelepärast jalatsit polnud, endale ise nahajääkidest vahvad sussid.
Seejärel, 1992. aastal lõi ta firma OÜ
Moon, mis tegeles just jalatsipealsete valmistamisega.
OÜ Mooni juhtide ja töötajate
kirglik ustavus ilule, otstarbekusele
ning kvaliteedile on teinud vabrikust
hinnatud ja otsitud partneri Põhjamaa brändiomanikele. Mooni 70
töötajat on kõrgesti kvalifitseeritud
spetsialistid — igaüks on direktor
oma ametikohal.
„Mooni abil saad ilusa kõnnaku ja
kaunid tantsusammud!“ lausub Tiina
Rõõmus toodete kvaliteedi kohta.
Nüüd valmistatakse lastele, naistele ja meestele jalatseid sandaali-

dest kuni talvesaabasteni. Kvaliteetjalatsivabrik on võimeline tootma
mis tahes mudelit suurustes 20–50.
Olles aastaid tootnud talvesaapaid
nõudlikule Põhjamaa turule, on jalatsitootja suunanud tähelepanu ka
kohalike klientide murede lahendamiseks — olgu küsimuse all siis
Eesti suured mehed ja nende suured
jalad või kaunid naised ja nende tantsukingade kogu.
Kuigi enamik toodangust eksporditakse Euroopa Liitu, on firmal
tehase juures oma müügipunkt, kus
jalatseid müüakse ja sealt saab neid
ka tellida. Müügipunkt asub Valgas
aadressil Maleva 5b ning on avatud
teisipäeviti kl 10–14.00 ja neljapäeviti kl 14–17.00. Kauneid jalanõusid
saab osta ka kodulehe ehk e-poe vahendusel: www.moon.ee 

Uued vahvad mänguasjad — „IGLU Soft Blocks“
Valka ettevõtte PEPI RER'i uueks
tooteks on pehmed ja värvilised
geomeetrilised kujundid, mida teatakse rohkem nime all „IGLU Soft
Blocks“. Kujundeid saab kasutada
aktiivseks puhkuseks või mänguasjadena — lapsed saavad lasta oma
fantaasial lennata ja kasutada kujundeid nii, nagu süda lustib. Kujundeid
on võimalik soetada erinevate komplektidena.
„IGLU Soft Blocks“ on uus toode, mis on peamiselt mõeldud väikelastele, aga ka suurematele — et
sisustada loominguliselt ja aktiivselt
oma vaba aega. Toode on valmistatud kõrgekvaliteedilistest, sertifitseeritud toorainetest ning vastupidavast
kunstnahast, mis võimaldab pehmeid
kujusid kasutada nii siseruumides
kui ka välitingimustes. Toote kujude ja värvide mitmekülgsuse tõttu
on võimalik neid lisaks mängimisele
kasutada ka igapäevase treeningva-

hendina või interjööri ja eksterjööri
dekoreerimiseks.
PEPI RER on ainuke firma Baltimaades, mis tegeleb polüetüleenvahttoodete tootmisega. PEPI RER
on rikkaliku kogemuspagasiga,

kokkuhoidva meeskonnaga ja hästi
arenenud materiaal-tehnilise baasiga
ettevõte, mis on tegutsenud üle kümne aasta.
Rohkem informatsiooni:
www.iglu.lv

Valka laululaval saab näha tantsuetendust „Kevadöö müsteeriumid“
23. mail 2015. aastal kell 22.00 toimub Valka laululaval võimas kontsertetendus: kakskümmend kuus Läti silmapaistvat tantsukollektiivi osalevad tantsuetenduses „Kevadöö müsteeriumid“.
Etendus räägib aastasadu säilinud peretraditsioonidest ja muistsetest Tālava maakonna kevadistest harjumustest.
Tantsuetenduse koreograaf ja kunstiline juht on Gunta Skuja, etendusele annavad oma panuse ka koreograafid Taiga Ludborža,
Ieva Adāviča ja Jānis Purviņš. Lavakujunduse loob stsenograaf Ivars Noviks.
„Valka on linn vanade kultuuritraditsioonidega, 19. sajandil aitas lätlaste kujunemisele kultuurirahvaks kaasa Jānis Cimze koos
oma õpilastega. Me püüame olla oma ajaloo väärilised,“ ütles Valka kihelkonna duuma esimees Vents Armands Krauklis. „Eelmisel
aastal oli unustamatu lätlaste ja eestlaste ühiskontsert „Cimze kood“. Sellel aastal tahame luua unikaalse tantsuetenduse ja loodame,
et vaatajaskonda tuleb kogu Lätimaalt ja Lõuna-Eestist.“
Idee autor ja lavastaja Aivars Ikšelis tutvustab etendust kui liivimaalaste perekonna lugu tantsukeeles: „See saab olema jutustus,
kuidas me päikeseloojangul saadame ära Jüripäeva ja ootame uut päikesetõusu, kui algab suur laat ja lõbustused Kirbukõrtsis. See
on perekonnalugu, mida läbib sisemine veendumus, et kõik muutub paremaks.“
Piletid: üksikpilet 7 eurot, etenduse päeval 10 eurot, seeniorid ja erivajadustega külastajad 5 eurot, perepilet (4 inimest) 20 eurot,
sõbrapilet (10 inimest) 50 eurot, lapsed kuni 12 aastani — tasuta.

MAI 2015
19. mail kl 10 keskstaadionil Eriolümpia Eesti
Ühenduse suvemängud
19. mail kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Valga meistrivõistlused petangis
21. mail kl 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus (vanuseklassid A, B, C)
21. mail kl 17 Tartu mnt kergliiklusteel Valga
rulluisusarja IV etapp
22. mail kl 16 kohvikus Säde kohtumine raamatu „Minu Amazonas: jõkke pissimine keelatud“
autori Ivo Tšetõrkiniga
22. mail kl 16 noortekeskuses Sega-Summa
Suvila. Tegevused toimuvad kolmel korrusel
23. mail kl 8–15 SA VIKP territooriumil vanavara- ja käsitöölaat. Kohamaks 5–10 €, pääse laadale 1 €, lapsed/ üliõpilased tasuta
23. mail kl 10 spordihallis rahvusvahelised lauatennise karikavõistlused
25. mail kl 17 muusikakoolis pärimusmuusika
kontsert
26. mail kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Valga meistrivõistlused petangis (duppel)
27. mail kl 10 keskstaadionil Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus (vanuseklassid D, E)
28. mail kl 17 Tartu mnt kergliiklusteel Valga
rulluisusarja V etapp
29. mail kl 19 Kungla tn kunstmurustaadionil
Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kus
kohtuvad Valga FC Warrior ja Tartu FC Santos II
30. mail kl 11, 15 Valga linna tänavatel Bruno
Junk'i mälestusvõistlused käimises
JUUNI 2015
1. juunil kl 14 Pedeli jõe poolsaarel kogupere
päev „Päikeseratas“
2. juunil kl 18 keskstaadionil Valga-Smiltene
kuni 14 a tüdrukute ja poiste mitmevõistluste I
etapp kergejõustikus
2. juunil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Valga meistrivõistlused petangis (trio)
3.–7. juunil Valga ja Valka kaksiklinnade festival „Helisev Liivimaa“
9. juunil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
individuaalse seeriavõistluste I etapp petangis
11. juunil Valga kesklinnas Valga linna 431.
sünnipäeva pidutused
11. juunil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame filmi „Jääaeg“, mõistatame mõistatusi
13. juunil kl 12 keskstaadionil Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kus kohtuvad Valga FC Warrior ja FC Tartu
14. juunil kl 11 Pedeli rannavolle väljakutel Rannavolle II etapp. Naised ja mehed eraldi
16. juunil kl 16 keskstaadionil Valgamaa Meistrivõistlused kergejõustikus
16. juunil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
individuaalse seeriavõistluste II etapp petangis
18. juunil kl 10 Kungla tn kunstmurustaadionil
2003. a ja hiljem sündinute jalgpalliturniir
18. juunil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame filmi „Kuidas taltsutada lohet“, joonistame
fantaasialoomi
18. juunil kl 18 Pedeli rannavolle väljakutel
Pargivolle III etapp. Mängitakse 4 vs 4, naised ja
mehed eraldi
20. juunil kl 10 Kungla tn kunstmurustaadionil
meeste jalgpalliturniir
21. juunil kl 11 Pedeli rannavolle väljakutel Rannavolle III etapp. Naised ja mehed eraldi
21. juunil kl 12 SA VIKP territooriumil Võidupühale pühendatud perepäev koos Vanasõidukite Suursõidus 2015 osalejatega
21. juunil kl 20 Valga linnapargis jaaniõhtu.
Tantsuks mängivad Sirje ja Rein Kurg ning Elektrik Leo, õhtut juhib Jaak Madismäe
20.–21. juunil Valga ja Valka linna eri paigus Valga–Valka Helen Triathlon
23. juunil Vabadussõja ausamba juures võidupüha mälestusüritus võidutule saabumisel
Kärdlast
25. juunil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaata-

me filmi „Miriami lood“, mõistatame mõistatusi
30. juunil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
individuaalse seeriavõistluste III etapp petangis
JUULI 2015
1. juulil kl 16 muuseumi galeriis Mai Normani
pitsinäitus ja Ungari Instituudi vahendatud fotonäituse „Eesti avastamine“ avamine
2. juulil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse
osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame
filmi „Lotte reis lõunamaale“, lahendame keerdküsimusi
3. juulil kl 18 keskstaadionil Valgamaa Spordiveteranide Seltsi meistrivõistlused kergejõustikus
7. juulil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
individuaalse seeriavõistluste IV etapp petangis
9. juulil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse
osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame
filmi „Lelulugu 2“, mängime lauamänge
11. juulil kl 12 Laatre karjääris Eesti Meistrivõistluste III etapp mootorrataste mäkketõusus
16. juulil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse
osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame
filmi „Masha ja karu“, joonistame pilte karudest
18. juulil kl 10 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Balti karikavõistlused 2015 petangis.
21. juulil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
duppel seeriavõistluste I etapp petangis
23. juulil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse
osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame
filmi „Alice Imedemaal“, paneme kokku puslesid
25. juulil kl 12.30 Valga kesklinnas Ameerika
autode kruiis ja väljanäitus. Kaldavere turismitalus „American Weekend 2015“
28. juulil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul
Duppel seeriavõistluste II etapp petangis
30. juulil kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljapäev. Vaatame filmi „Rapuntsel“, joonistame printsesse
AUGUST 2015
5. augustil kl 16 muuseumi galeriis Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskooli rahvusliku puutöönduse eriala õpilastööde näituse avamine
4.–5. augustil keskstaadionil U-18 Balti matš
kergejõustikus
4. augustil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul duppel seeriavõistluste III etapp petangis
4. augustil kl 18 Pedeli rannavolle väljakutel
Pargivolle IV etapp. Mängitakse 4 vs 4, naised ja
mehed eraldi
8. augustil kl 12 keskstaadionil Eesti Meistrivõistluste III liiga jalgpallis, kohtuvad Valga
FC Warrior ja Põlva FC Lootos
9. augustil kl 11 Pedeli rannavolle väljakutel
Rannavolle IV etapp. Naised ja mehed eraldi
11. augustil kl 18 Pedeli jõe äärsel petangiväljakul duppel seeriavõistluste IV etapp petangis
NÄITUSED
kuni 29. maini kultuurikeskuses näitus „Kunst
sünnib südames väikeses ja suures“ vol. 2 Skulptuurid. Skulptuurid on valmistanud lasteaed
Walko väikesed ja suured kunstnikud
5.–29. maini kultuurikeskuses Tõnis Laanemaa
kunstinäitus KIRG. Näitusel on Tõnis Laanemaa
graafika aastatest 1970–2015; Vello Laanemaa
graafika, joonised; Kärt Karjatse moejoonised ja
Merje Rääbise joonised.
6.–30. maini Valga muuseumi galeriis Valka
Kunstikooli õpilastööde näitus.
kuni 31. maini raamatukogus näitus „Valga Keskraamatukogu — 150“
1. juunist kuni 30. septembrini keskraamatukogus näitus „Nii täidan elu pikka — Ernst Enno
140“.
3.–27. juunini muuseumi galeriis näitused „Tuhat
ja üks nahaalust lugu“. Kuraatorid on Marje Taska
ja Reet Varblane ning Pärnu Portselanimaali Selts
„Lüster“.
4. juunist kuni 31. augustini kultuurikeskuses
Valga–Valka loomeinimeste ühisnäitus
4. juunist kuni 31. augustini kultuurikeskuses
Tõrva Kunstistuudio maalinäitus „Kivid kõnelevad, seinad sõnelevad“.
1.–31. juulini Valga muuseumi galeriis Mai Normani pitsinäitus ja Ungari Instituudi vahendatud
fotonäitus „Eesti avastamine“

Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
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766 9910; faks: 766 1351; e-post: valgalv@valgalv.ee Toimetus / reklaam: Avalike suhete spetsialist Hele
Heletäht; telefon: 766 9902; 5347 2255 e-post: hele.heletaht@valgalv.ee; www.valga.ee
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Lõuna-Eesti memme-taadi suvepidu „Päritud lood“. Peol osaleb ligikaudu 800 lauljat, tantsijat ja
rahvamuusikut Võrumaalt, Põlvamaalt, Viljandimaalt ja Valgamaalt:
• kell 15.30 Kooride kontsert „Kodused laulud“ Valga Jaani kirikus (3)
• kell 16.40 „Helisev tänav“. Valka linna (Läti) rahvamuusikute ja -tantsijate saatel jalutavad suvepeolised mööda Kesk tänavat staadionile peole (4)
• kell 18 Suvepidu „Päritud lood“ Valga keskstaadionil. Esinevad rahvatantsijad ja rahvamuusikud (6)
Neljapäeval, 11. juunil — Valga linna 431. Sünnipäev!
VALGAS
• kell 7–12 hommikukohv linnajuhtidega Raekoja ees (1)
• kell 11 Valga ja Valka linna lasteaedade laste pidupäevarongkäik Valga Jaani kiriku juurest mööda Kesk tänavat kultuuri- ja huvialakeskuse ette. Hea soovi õhupallide õhkulennutamine, kontsert
ja sellele järgnev ühine pidupäevatordi söömine (10)
• kell 17 muusika nautimine Säde pargis koos Piirilinna Bigbändiga (17)
• kell 18–21 Valga linna lahtised meistrivõistlused pargivolles. Võrkpalliklubi „Viktooria“ seriaali II
etapp Pedeli rannavolle platsil (4 vs 4). Naised ja mehed mängivad eraldi. Etteregistreerimine telefonil 503 9028 või e-posti aadressil valgaviktooria@hot.ee. Võistluspäeval võimalik registreeruda
kohapeal kuni kl 17.40 (14)
• kell 19 Liivimaa noorteorkestri kontsert linna sünnipäevaks kultuuri- ja huvialakeskuses.
Kingisaajal Valgal on sünnipäev ja kinkijal LNO-l täitub tubli aasta esimesest iseseisvast ülesastumisest (2)

Valga–Valka kaksiklinnade festivali „Helisev Liivimaa“ programm
Teisipäeval, 2. juunil
VALGAS
• kell 18 Valga Põhikooli laulu- ja tantsupidu „Iseendale“ kooli hoovis (Kungla tn 16). Üle tunni aja kestev tempokas kontsert pakub nautimiseks
tantsu, laulu ja näitemänge nii kooliperelt kui ka meie sõpradelt Riia Eesti Põhikoolist (7)
Kolmapäeval, 3. juunil
VALGAS
• kell 16 kahe näituse avamine muuseumis: Marje Taska ja Reet Varblase kureeritud näitus „Nahaalused lood“ on kokku koondanud eri rahvuste
meenutusi. Nahakunstnike tööde ja Pärnu Portselanimaali Seltsi „Lüster“ tööde näituse kuraatoriks on Mai Kolossov (8)
• kell 18 Valga–Valka loomeinimeste kohtumine ning näituse avamine kultuuri- ja huvialakeskuses. Näitus jääb avatuks 31. augustini (2)
• kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „Kaunimad laulud kinolinalt“ kultuuri- ja huvialakeskuses. Pilet 10 € (2)

NÄITUSED:
VALGAS
• 1.06–30.09 näitus „Nii täidan elu pikka — Ernst Enno 140“ keskraamatukogus (9)
• 4.–27.06 näitused Pärnu Portselanimaali Seltsi „Lüster“ ja „Tuhat ja üks nahaalust lugu“ muuseumis (8)
• 4.06–31.08 Valga ja Valka kunstnike ühisnäitus kultuuri- ja huvialakeskuses (2)
• 4.06–31.08 Tõrva Kunstistuudio maalinäitus „Kivid kõnelevad, seinad sõnelevad“ kultuuri- ja huvialakeskuses (2)
• SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni teemapark on avatud: N, R, E, T kl 8–16, L kl
9–15. Tegemist on omanäolisema militaarteemapargiga, mis keskendub kodanikukasvatusele,
riigikaitse ja siseturvalisuse teemadele (5)
• Valga Jaani kirik aastast 1816. Kirik on avatud N, R kl 12–16, L kl 11–16, P kl 9.30–12. Barokilt varaklassitsismile üleminekuaja valgusküllane ovaalse põhiplaaniga saalkirik (arhitekt Christian Haberland) Valga linnasüdames. Interjööris domineerib kõrge varaklassitsistlik altarisein maalidega.
Haruldane on Friedrich Ladegasti orel (1867) (3)
VALKAS
• 4.–5.06 näitused „Ajaleht ajakeerises: „Ziemeļlatvija 90“ ja „Suveniirklaasid Euroopa Liidu liikmesriikidest“ keskraamatukogus (23)
• 4.–5.06 Rahvusvahelise kunsti- ja kultuuribiennaali „Elu“ näitused kultuurimajas (20)
• 6.–7.06.2015 Eesti fotokunstniku Jüri Variku näitus „Kauneid hetki loodusest“ koduloomuuseumis (21)

Neljapäeval, 4. juunil
VALGAS
• 4.–7.06 TIVOLI PARK Pärna puiestee 17a platsil. 12 atraktsioonist koosnev lõbustuspark on lahutamatu osa traditsioonilisest Tšehhi meelelahutusest. Lisaks on pargis 6. juunil külas Jäätisepeo kangelased pingviinid, kes jagavad jäätist,
mängivad lastega ning kellega saab koos pilti teha (13). Avatud: N, R kell 15–22; L, P kell 12–22. Pileti hinnad: 6 piletit
15 €; 4 piletit 12 €; 1 pilet 2,50 €
• kell 13 Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele Raekojas (kutsetega) (1)
• kell 18 Valga Muusikakooli kontsert-aktus „Suvehelinad“ kultuuri- ja huvialakeskuses. Esinevad muusikakooli õpilased
ja õpetajad (2)
• kell 18–21 Valga linna lahtised meistrivõistlused pargivolles. Võrkpalliklubi „Viktooria“ seriaali I etapp Pedeli rannavolle
platsil (4 vs 4). Naised ja mehed mängivad eraldi. Etteregistreerimine telefonil 503 9028 või e-posti aadressil valgaviktooria@hot.ee. Võistluspäeval võimalik registreeruda kohapeal kuni kl 17.40 (14)
Reedel, 5. juunil
VALGAS
• kell 12 Laste tänavajalgpalli turniir Pedeli-äärsel kunstmuruväljakul. Turniirile on oodatud 2003. a ja hiljem sündinud
poisid ja tüdrukud. Võistkonna suurus 7 mängijat, väljakul 5+1 (15)
• kell 19 Ajalooline etendus „Valga linna legend“. Sumedal suveõhtul jutustame 150-aastaseks saanud Valga Raekoja
juures taas kord Valga linna lugu. Osalt tõeses, osalt fantaseeritud loos teevad kaasa Valga linna ajalukku oma jälje
jätnud tegelased — paavst Antonio Possevino, Poola nuntsius Alberto Bolognetti, saksa soost aadlikud Tiesenhausen
ja Üksküll, Poola kuningas Stephan Bathory, Liivimaa Kroonik, Valga Raekoja vaim, Valga esimene eestlasest linnapea
Johannes Märtson, esimesi eestlasest koolijuhte Marta Pärna ning esimestele eestlastest kooliõpetajatele ja heliloojatele hariduse andnud Janis Cimze ning Valgast pärit esimene Eesti olümpiavõitja Alfred Neuland. Kaasa teevad Valga
linna juhid, avaliku elu tegelased, segakoor Rõõm, rahvatantsurühm Pilleriin ja Kungla muusikalitrupi noored. Etenduse
lavastab Siiri Põldsaar.
Õhtu jätkub
• kell 20.30–24 Tantsuõhtu Toomas Anni laulude saatel. Humoorikaid vahepalu esitab Oskar Lutsu huumoripreemia
laureaat Margus Abel (1)
VALKAS
• kell 16 Valga–Valka 431! Valka kihelkonna duuma esimehe Vents Armands Krauklise ja Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt Valka kultuurimajas (kutsetega) (20)
• kell 19–03.30 Rockfestival „Borderrock“ Valka laululaval (Rujienas iela 1). Kahepäevasel festivalil on rokkmuusikasõpradel võimalik kuulata ansambleid Lätist, Eestist, Soomest, Venemaalt ja mujalt. Reedese kontserdi esinejateks on
„The Sound Poets“, „Inokentijs Mārpls“, „Vennaskond“, „Karmafree“, „Momend“, „Janis Bukums“, „Green Novice“, „Heaven
Grey“. Eestit esindav ansambel VENNASKOND astub lavale kell 00.30 (22) Pileteid saab osta Piletilevi kassadest, internetist www.piletilevi.ee ja enne festivali algust kohapeal.
Laupäeval, 6. juunil
VALGAS
• kell 8–16 Liivimaa laat Valga kesklinnas. Laat on kujunenud rahva seas populaarseks iga-aastaseks meelelahutusürituseks oma kultuuriprogrammi, ostu-müügi võimaluste, loterii ja lastele
erinevate atraktsioonidega. Müügikohtade registreerimine kuni 5. juunini telefonil 766 9970,
e-post: info@valgakultuurikeskus.ee. Müügiplats on kõigile registreerunutele tasuta, kauplejad
annetavad heategevusliku loterii jaoks midagi oma tootevalikust (16)
• kell 11–12.30 Kultuuriprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil (2)
• kell 11 Valga linna lahtised meistrivõistlused rannavolles. Võrkpalliklubi „Viktooria“ seriaali I
etapp Pedeli rannavolle platsil. Naised ja mehed mängivad eraldi. Etteregistreerimine telefonil
503 9028 või e-posti aadressil valgaviktooria@hot.ee. Võistluspäeval võimalik registreeruda kohapeal kuni kl 10.40 (14)
• kell 11–14 Kasutatud raamatute turg keskraamatukogu tagusel platsil. Anna kasutatud raamatud uuesti ringlusesse ja too need enne 6. juunit Valga Keskraamatukogusse või võta laadale
kaasa! Turul saavad huvilised valida ja sobiva raamatu tasuta kaasa võtta (9)
• kell 13 Stuudio Joy kevadkontsert „Aastad kui pärlid“ kultuuri- ja huvialakeskuses. Pilet 5 € (2)
• kell 18 Heategevuskontsert „Helisev kingitus“ Valga Jaani kirikus. Esinevad Valga ja Valka
noored muusikud. Antakse üle aukodaniku tiitel. Kontserdil saadud annetustulu läheb Valga Jaani kiriku remonditööde toetuseks (3)
VALKAS
• kell 10.30 Läti Kaitseväe orkestri vigurmarssimine (tattoo) Maxima kaupluse juures Rigas–Raina
(Riia ja Rainise tn) ristmikul (19)
• kell 13–14 Relvade näitus Valka Gümnaasiumi hoovis (18)
• kell 14.30 Läti endise presidendi K. Ulmanise ausamba juures pidulik Cesise Õpilaste Kompanii lipuvahetus, lillede asetamine (20)
• kell 16–03.30 Rockfestival „Borderrock“ Valka laululaval (Rujienas iela 1). Laupäevase kontserdi esinejateks on „Jumprava“, „Odd Hugo“, „PND“, „All Day Long“, „Kolmteist“, „Defeatem“, „Monro“,
„Mountainside“. Ürituselt ei puudu ka elektroonilise muusika telk, kus oma professionaalsust näitavad DJd Toms Grevinš, Gregfull, Ragava, Niklavz jt. Pileteid saab osta Piletilevi kassadest, www.
piletilevi.ee või kohapeal (22)
Pühapäeval, 7. juunil
VALGAS
• kell 11 Punnvõrride ja murutraktorite võidusõit Rimi kaubanduskeskuse juures. Otsi oma
sääreväristaja või mopeed välja ja tule julgesti osalema! Esmakordselt Valga linnas toimub
suur murutraktorite võiduajamine! Aja ka oma murutraktor kuurist välja ja tule osalema (11)
• kell 11.30 Rannamaadluse võistlus Pedeli rannavolle platsil. Võistlejate kaalumine võistluspäeval alates 10.30 kuni 11.00. Võistlema oodatakse kõiki linnakodanikke ning külalisi (14)
• kell 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. Võistlusrada läbib kahte riiki (12) Paadiralli järel
jätkub punnvõrride ja murutraktorite võidusõit (11)

Suursündmuste ajal on liiklus häiritud ja paljud tänavad suletud.
Täpsem info liikluskorralduse kohta linna kodulehel: www.valga.ee

