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Lauluragin tõotab tulla meeleolukas
Oktoobri kolmandal nädalavahetusel kohtuvad Valgas džäss-popmuusika võtmes kümme väljavalitud koori.
Esmakordselt toimub konkurss-festival Lauluragin. Festivali algatajaks on tuntud dirigent, vokaalpedagoog
ja helilooja Toomas Voll, kelle igapäevane tööpõld on peamiselt Pärnus, aga ka Tallinnas ja mujal.
Toomas, rongi rattad ragisevad …
Aga kuidas lauldes ragistada?
Ühel võistlusel on ju ragina maik
man. Usun, et paljud mäletavad veel
teles toimunud Laululahingute saateid. Valgas, mida tuntakse kui raudteega lähedalt seotud linna, peaksid
rongid ja ragin üsna teada olema.
(naerab)
Kuidas Sul tuli idee korraldada
Valgas selline festival?
Mul on Valga kultuuriinimestega
tihe side — käin Valgas sageli kas
või näiteks lauluvõistluste žüriides.
Neist kohtumistest on sündinud väga
hea ja mõnus klapp. Seepärast polnud
festivali tee siia sugugi keeruline.
Esialgne plaan oli korraldada taoline
festival 2013. aastal Pärnus ja siduda
see Raimond Valgre 100 tähistamisega, kuid läks teisti. Et eelmine hooaeg
kulus kooridel eelkõige laulupeo ettevalmistuseks, siis Pärnus me festivali käima ei saanud. Küllap kurtsin
oma idee kurba saatust muu jutu sees
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
inimestele. Hakkajate ja tarmukatena
võtsid nad kohe mõtte otsast kinni ja
leidsid, et Valga linna on väga ühte
vahvat sügisest ettevõtmist vaja. Nii
festival siia endale pesa leidis — eelkõige tänu kultuurikeskuse töötajatele
Ülle Juhile ja Kaja Sisaskile, kellega
meil on kujunenud väga hea ja tegus
korraldustiim.
Miks on festivalil just pop-džässmuusikaga koorilaul?
Laulupeo vaheaastatel on pop-džässmuusika kooridele väga „maitsev“
vaheldus. Midagi sarnast tehakse

„vabakava“ numbreid. Võistlema hakatakse pühapäeva lõuna paiku. Pärast laupäevast galakontserti toimub
osalejatele festivali pidu ja videodisko. Pühapäeva õhtul teeme kokkuvõtteid ning toimub autasustamine.
Proovide ja kontsertide vahel saavad kaugemalt tulijad külastada näiteks nii Valga kui ka Valka linna. Loodan, et nii mõnigi jõuab läti kommide
ja muu kraami ostmise kõrval jalutada ka Cimze seminari majani, millel
on Eesti kultuuris nii tähtis koht. Liivimaa koolmeistrite ja köstrite koolis
õppisid omal ajal paljud meie muusikaloost tuttavad tegelased.

vaid Viimsis, kuid mujal mitte. Pean
ise sellest žanrist lugu, näiteks solistidega käime lauluvõistlustel.
Keda festivalile oodatakse?
Eelvalikusse saatsid koorid oma demod. 14 demo hulgast sai välja valitud kümme koori. Nende hulgas on
üks mudilaskoor, kolm neidudekoori
ja täiskasvanute segakoorid. Valga
kooridest keegi ukse taha ei jäänud.
Tulijaid on nii Tallinnast, Tartust, Viljandist, Pärnust kui ka Valgast.
Tegutsesime omajagu sellel rindel,
et festivalile tuleksid ka Läti koorid,
kuid ilmselt jäi aega napiks. Loodan,
et juba järgmisel aastal on lätlased
kohal ja miks mitte ka kaugemalt tulijad. Suund on küll sinnapoole, et see
festival muutuks rahvusvaheliseks.
Millega üles astutakse?
Koorid peavad konkursil esitama kaks
eripalgelist teost, millest üks võib olla
esitatud a capella. Kõiki koore saadab
Antti Kammiste saateansambel. Ja üks
lugudest peab olema kindlasti eestikeelne. Näen kavast, et Eesti autoritest
esitatakse Rein Rannapi, Horre Zeigeri, Evald Vainu, Jaak Tuksami, Arne
Oidi, Riine Pajusaare, Aarne Vahuri ja
Joel Steinfeldti laule. Kaugematest autoritest on tuntumad Freddie Mercury
ja Stevie Wonder, kuid lauldakse ka
lugusid näiteks muusikalidest.
Publikul on oodata toredaid seadeid ja omanäolisi interpretatsioone.
Kes tulevad koore hindama?
Žürii on kolmeliikmeline ja seda juhib tuntud koorijuht Veronika Portsmuth. Teiseks, helilooja Piret Rips-

Kas tuntud muusikuid oli lihtne
festivalile kaasata? Näiteks Antti
Kammistet?
Antti Kammiste on väga särav ja päikseline inimene. Tema ärarääkimine ei
olnud keeruline. Antti on väga hea
koostööpartner ja suurepärane muusik. Samuti tema ansamblikaaslased,
näiteks kitarrist Toomas Vanem või
vennad Tetsmannid. Nendega koos
on lust töötada. Nende ansambel on
kõigile kooridele saatebändiks.

Toomas Voll: Hei-hei, kohtume Valgas Lauluragina konkursil!
Laul, kellel on Valga linnaga tihedad
sidemed — ta on lõpetanud siinse
muusikakooli ja praegu seob teda
Valgamaaga elukoht Sangastes. Ta on
kirjutanud kooridele palju laule. Kolmas žürii liige on muusik Raimondo
Laikre, kes just seda muusikastiili
hästi tunneb.

Mis kahel festivalipäeval toimub?
Laupäeval, kui koorid saabuvad, hakatakse kohe ansambliga koos proove
tegema. Õhtul ootab ees kõigi kollektiivide osalusel toimuv galakontsert,
kus koorid saavad end linnarahvale
esitleda. See on tereütlemise-kontsert.
Siis veel võistu ei laulda, vaid tehakse

Mida ootad festivalilt?
Ootan suurt publikuhuvi ja toredaid
elamusi. See on muusikažanr, kus on
keerukas stiilipuhtalt üles astuda. Eks
esimene kord näitab kätte, kuidas me
Valgas hakkama saame ja mis moodi
edasi minna.
Küsis ja pildistas:
Kadri Pulk

Liivimaa Mihklilaat pakub
mõnusat laadamelu kogu perele
Mihklipäev on läbi sajandite olnud meie rahva jaoks üks kaunis sügisene püha.
Valgas hästi vastu võetud Liivimaa Mihklilaat toimub tänavu 4. oktoobril,
sedapuhku juba seitsmendat korda.
Anneli Rants ja Merce Mäe
Valga LV haridus- ja kultuuriamet
Kauplejaid on oodata nii Eestist kui
ka Lätist. Traditsiooniliselt kaubeldakse aiasaaduste, taimede ja —
kaksiklinnale kohaselt — eesti ja
läti toidukauba ning käsitööga. Laadamelule lisab vürtsi tore pidu koos
ansambliga Kihnu poisid, kes löövad

oma pillilood lahti juba ennelõunal, päeva jooksul saab neid kuulata
mitmel korral. Esinema on tulemas
kaks tuntud pärimusmuusikut —
Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu. Mehed näitavad, kuidas akordion koos
laulu ja kehapilli-rütmiga võib kõlada
nagu terve suur ansambel.
Laadal pakuvad põnevust erinevad
konkursid, väljanäitused ja töötoad

ning toimub koduleiva, -saia ja -veini
konkurss ja hindamine.
Sellel aastal pöörame koostöös
Valgamaa Põllumeeste Liiduga suuremat tähelepanu meie oma maakonnas
põllumajandusega tegelevatele ettevõtetele, näiteks tutvustab Sangaste
Rukkiküla rukkitooteid. Lisaks paneb
Valga muuseum koos Eesti Põllumajandusmuuseumiga välja näituse va-

naaegsetest talutööriistadest ja õpetab
neid käsitsema.
Tegevust ja lustimist jätkub ka pisematele laadalistele — saab vahva
rongiga sõita mööda linna, hüpata
batuudil, koos Pipiga panna proovile
oma jõud ja oskused ning joonistada
kas või asfaldile. Laadaelevust tekitavad klounid ja žonglöörid. Mihklilaat
ilma loomadeta ei ole õige laat —

Valgas on kohal Ranna Rantšo loomapark, Otepää ponimaa ja Tsura talu
loomad.
Päeva juhiks on tuttava häälega saatejuht kohalikust raadiost — Jaak Madismäe. Ootame kõiki oktoobrikuu esimesel
laupäeval, 4. oktoobril Valga kesklinna pidutsema ja talvevarusid soetama.
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Lastekodu uus peremaja sai nurgakivi (vaata ka lk 4)
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ja Valga linnapea Kalev Härk asetasid
19. septembril nurgakivi lastekodu Kurepesa uuele paaris-peremajale.

Peremaja valmimine annab uue kasutuse pikalt tühjana seisnud Jaama
pst ja Pargi tn vahelisele krundile. Sama krunt annab võimaluse veel ühe
peremaja rajamiseks.
Peremaja on tänapäevane lähenemine asenduskodus viibivate laste elamistingimustele. Maja on nii väljast kui ka seest täiesti tavalise kodu moodi, kus igal lapsel on oma magamistuba, ühine elutuba ja köök, kus lapsed koos kasvatajaga ise süüa valmistavad.
Valgas valmiv maja on paarismaja, kus hakkavad elama kaks kuni 8-lapselist asenduskodu peret. Kurepesa praegune maja jääb endiselt kasutusse, sest asenduskodu
teenust vajavate laste arv, paraku, ei ole viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Valga
linn on sageli olnud sunnitud oma lapsed paigutama teistesse asenduskodudesse.
Samuti ei ole hoogu sisse saanud kasuperede süsteem.
587 201,73-eurose ehitusmaksumusega hoone valmib Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Eesti–Šveitsi Koostööprogrammi fondi vahenditest. Ehitustöid teostab E&G
Ehituse OÜ.
Peremaja valmimisel antakse hoone koos sisustusega üle Valga linnale ja tõenäoliselt järgmise aasta juunis võiksid lapsed oma uude koju sisse kolida.

Meeli Tuubel, Valga LV sotsiaalabiameti juhataja

Valgamaa Rajaleidja keskus
toetab lapse ja noore igakülgset arengut

Rajaleidja meeskond (vasakult): karjääriinfospetsialist Tuuli Mekk,
karjäärinõustaja Jelena Kalames, eripedagoog Marina Varjun, psühholoog
Endla Lõkova, keskuse juht Jaanika Käst, psühholoog Nadežda
Selivjorstova, logopeed Carmen Kruška, sotsiaalpedagoog Õnne Naaris,
infotöötaja Aive Aru-Raidsalu.
Tarkusepäeval alustasid Eesti igas maakonnakeskuses tööd Rajaleidja keskused. Arengukeskuste loomine on osa haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Innove elluviidavatest ümberkorraldustest Eesti haridusmaastikul, mille eesmärk on toetada laste ja
noorte hakkamasaamist. Uuringud näitavad, et üha rohkem noori vajab individuaalset lähenemist ning hariduslikke tugiteenuseid. Kvaliteetne ja hõlpsasti kättesaadav
nõustamisteenus ennetab õpilaste väljalangemist koolist ja aitab kindlustada noorte
toimetulekut ning tõsta nende konkurentsivõimet.
Valgamaa Rajaleidja keskus pakub lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Need hõlmavad endas eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist,
psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist. Seni pakuti
samu teenuseid Valgamaa noorte nõustamiskeskuses, mis asus Valga Maavalitsuses
ja lõpetas tegevuse 30. juunil.
Teenused on tasuta ja esmajärgus suunatud kuni 26-aastastele noortele ja lastele,
kuid ka lapsevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele ja õpetajatele.
Lisaks korraldavad Rajaleidja keskused nüüdsest maakondlike nõustamiskomisjonide
tööd. Lõimitud lähenemine keskuses pakutavatele teenustele teeb need abivajajatele senisest paremini kättesaadavaks ja tõstab kõigi teenuste kvaliteeti. Inimene ei
pea enam teadma, kas tal läheb tarvis karjäärinõustamist, õppenõustamist või hoopis
mõlemat.
Uus keskus pakub koolidele, kes ei ole leidnud endale psühholoogi või eripedagoogi või kes vajavad seda teenust vaid mõned tunnid nädalas, võimalust tellida tugispetsialisti teenuseid otse Rajaleidja keskusest ja seda fikseeritud tasu alusel.
Lisaks nõustamistele korraldab Rajaleidja keskus teavitusüritusi ja praktilisi töötube selle valdkonnaga seotud võtmeteemadel. Rajaleidja keskusesse võib pöörduda
ka lihtsalt sellealase info küsimiseks, infotelefon 5886 0714. Keskus asub Valga kesklinnas aadressil Aia tn 9.

Jaanika Käst, keskuse juht

Uuendused Valga Gümnaasiumis
Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht
Kooli juubeliaasta oli tegus ja lõppes
vilistlaskokkutulekuga. Sügisest täienes pedagoogide rida kahe õpetajaga,
kes on meie kooli vilistlased: 1. septembrist on majandussuuna eestvedajaks pikaajalise Tartu Ülikooli õpetamiskogemusega majandusteaduste
doktor Anu Reiljan ja uus emakeeleõpetaja on Triinu Ugur. Uued õpetajad
toovad endaga kooli kaasa omad kogemused, tõekspidamised ning kindlasti
rikastavad oma teadmistega igapäevast koolielu.
Noore emakeeleõpetaja Triinu
Uguri ettevõtmisel plaanitakse hakata
välja andma kooli uudiskirja, kuhu on
vägagi oodatud õpilaste värsked ideed
ja mõtted.
10. klassides alustas sel õppeaastal
53 õpilast. Kool annab endast kõik, et
uued õpilased sulanduksid võimalikult
kiiresti kooliperre.
Uus õppeaasta toob kaasa uued
suunad õppetöös — koolis alustab
tööd riigikaitse ja siseturvalisuse õppesuund, mida veab major Meelis Kivi.
Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonis on olemas kõik vajalik
selle suuna õpetamiseks.

Vallatus enne tõsist tööd: 10. klassi õpilased teevad nn jää-ämbri
protseduuri linnapea Kalev Härkile.
Toredaks üllatuseks on õpilastele
Valga linna poolt tublide õppurite premeerimine stipendiumiga. Ainult väga
headele hinnetele õppijad saavad stipendiumi — 70 eurot kuus. Väga heade
ja heade õpitulemuste eest määratakse
preemia pingerea alusel „eeskujuliku“
või „hea“ käitumisega õpilastele — 50
eurot kuus. Stipendiumi määratakse
kaks korda aastas — septembris ja
veebruaris, ning seda makstakse iga-

kuiselt septembrist maini. Taotlemise
kord ja vorm on kättesaadav kooli kodulehelt.
Kool plaanib osa võtta ühisprojektidest nii kodu- kui ka välismaal. Oleme
kutsunud kooli vilistlasi oma edulugusid rääkima. Esimestena astuvad õpilaste ette vennad Mihkel ja Kaarel Zilmer.
Ühiselt kogu kooliperega tegutsedes tuleb kindlasti tegus ja põnev kooliaasta!

Tööst koolieelikutega
Valga Põhikool
2014./2015. õppeaasta septembrist
kuni detsembrini külastavad Valga
Põhikooli õpetajad linna lasteaedade
koolieelikute rühmi.
Käesoleval õppeaastal hakkab Valga Põhikoolis tööle eelkool — teisel
poolaastal, 15. jaanuarist kuni 21.
maini. Eelkool on tasuta ja selles osalemine vajalik eelkõige nendele lastele, kes lähevad sügisel kooli, ent ei
käi lasteaias. Soovi korral võivad eelkooli töös osaleda ka lasteaialapsed,
neile on õppemaks 6,39 € kuus.
Märtsi- ja aprillikuus pakume koolitusi ka koolieelikute vanematele.
Aprillikuus korraldab Valga Põhikooli tugikeskus vestlusi koolitulevate laste peredele.
Maikuu lõpus toimub eelkooli lastele, nende õpetajatele ja vanematele
õppeaastat kokku võttev ühisüritus.
Valga Vene Gümnaasium
Valga Vene Gümnaasium ootab 2015.
aasta sügisel 1. klassi astuvaid lapsi eelklassi. Eelklass alustab tööd
käesoleva õppeaasta 13. oktoobril.

Valgas läks tänavu esimesse klassi 134 õpilast.
Eelklass on vajalik eelkõige nendele
lastele, kes lasteaias ei käi. Osaleda
võivad ka lasteaialapsed. Lasteaialastele on eelklass tasuline — 6,39 €
kuus. Eelregistreerimine tööpäeviti
kell 8.00–15.30 kooli kantseleis (Kuperjanovi 99) lapsevanema avalduse
põhjal. Kaasa võtta lapse sünnitunnistus või isiklik dokument.

Ajaleht VALGA LINNA LEHT
ilmub Valga Linnavalitsuse kulul
Väljaandja: Valga Linnavalitsus
Linnavalitsuse kantselei: Puiestee tn 8,
68203 Valga; telefon: 766 9900; 766 9910;
faks: 766 1351; e-post: valgalv@valgalv.ee
Toimetus / reklaam: Avalike suhete spetsialist
Hele Heletäht; telefon: 766 9902; 5347 2255
e-post: hele.heletaht@valgalv.ee; www.valga.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ Trükk: Baltic Print &
Banners OÜ Trükiarv: 9000 EST/1500 RUS
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Keskraamatukogu keskendub lastele:
appi tuleb lugemiskoer
Endla Schasmin
RK direktor
Eestis on lugemiskoerte kasutamine
suhteliselt uus asi, aga näiteks Ameerikas on neid kasutatud juba 40 aastat.
Seal on peaaegu igal koolil ja raamatukogul oma lugemiskoer. Nüüd on
ka Eestis lugemiskoerad populaarsust
võitmas, tegutsevad nad juba Tallinna ja Tartu keskraamatukogus, samuti
Narvas ja Võrus.
Tegemist on omamoodi teraapiaga,
mis on mõeldud nendele lastele, kes
veel ei oska soravalt lugeda või millegipärast ei julge kõva häälega ette
lugeda, aga koolis ometi peab seda
tegema. On ka lapsi, kes vajavad lugemisteraapiat, sest nad kokutavad või
põevad mingil kujul autismi.

Rahulikule, heatahtlikule ja sõbralikule kuulajale, nagu koer seda on,
julgevad lapsed lugeda. Koerale ette
lugedes ei koge laps mingit sundust,
häbistamist ega alandamist — koer ei
kritiseeri. Seega on koera seltsis õppimisest tuge kõigile, kes kardavad noomimist ja narrimist, kel on probleeme
hinnete või klassikaaslastega, kel on
madal enesehinnang või hirm suhtlemise ees.

Valgasse tuleb lastele lugemisel
tuge pakkuma Šveitsi valge lambakoer
Power. Nii koer kui ka tema perenaine
Airi Lokk on läbinud selleks tegevuseks vajalikud koolitused. Võru raamatukogus tegutsevad nad aprillikuust
alates.
Koeraga lugemistunnid toimuvad
kolmapäeviti — oktoobrist detsembrini, kuuel päeval, neli lugemiskorda
päevas. Ühe lugemiskorra pikkus on
30 minutit. Lugemistundide toimumise täpsed ajad on raamatukogu kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab
ka raamatukogu lasteosakonnast ja telefonil 525 7246 või e-posti aadressil
info@valgark.ee
Lugemiskoera tunnid on osalejatele
tasuta. Projekt toimub Hasartmängumaksu nõukogu rahalisel toel.

Algavad
raamatukogutunnid õpilastele
Karda inimest, kellel on üksainus raamat. (Bertrand Russell)
Ulvi Lind
RK lastekirjanduse osakonna juhataja
Valga Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas on palju uusi raamatuid ja ka vanu häid raamatuid, mis
riiulitel lapsi ootavad ja neid lugema
kutsuvad.
Lasteraamatu kaudu õpib laps maailma tundma. Milline on inimese võimekus maailma mõista, sõltub palju
sellest, mida ta on lapsena lugenud.
Lasteraamat toetab kujutlusvõime arenemist. Lapse hingeliseks arenemiseks
sobivad hästi muinasjutud. Neid kuulates või lugedes saavad lapsed tutvuda hea ja halvaga maailmas.
Lisaks ilukirjandusele on lastekirjanduse osakonnas palju teatmekirjandust — entsüklopeediaid, loomaraamatuid, raamatuid kosmosest,
taimedest, headest kommetest, matemaatikast jpm. Need raamatud võivad
olla abiks õppetöös ja laiendada lapse
silmaringi.
Samuti on meil palju lastele mõeldud ajakirju, puslesid, CD-plaate,
DVD-sid.
Hea viis, kuidas õpetaja saab lapsi
raamatutele lähemale tuua, on raama-

Valga käsipall ja korvpall Eesti Meistriliigas
Sisespordihooaja alguses on rõõm teatada, et Valga linnas on kaks meeskonda, kes osalevad Eesti Meistrivõistlustel — käsipallimeeskond Valga Käval ning korvpallimeeskond Valga Maks&Moorits.

1992. aastal Eesti Meistriks tulnud käsipallimeeskonna hooajaeelsed treeningud on
kestnud poolteist kuud ning kolmel noormängijal oli võimalus osaleda omavanuste
EM finaalturniiril Austrias. Lisaks toimus Valgas kontrollturniir, kus katsetati koosseisu
ning pandi ennast proovile. Meeskonna nimekirjas on praegu 21 mängijat, kellest 16
on Valga enda kasvandikud. Võistkonnas on kokku viis noortekoondislast ning tuntuim
mängumees on Andris Celminš, kes juba koputab meeste koondise uksele ning viskas
eelmisel hooajal esiliigas 224 väravat.
Sel hooajal on Valga Kävalit võimalus näha mängimas koos teiste Eesti paremate
klubidega, kes mängivad nii Balti liigas kui ka Eurosarjades. Esimene kodumäng toimus
28. septembril Viimsi käsipalliklubiga. Valga Käval lubab sel hooajal anda endast parima
ja võistelda medalikonkurentsis ning ootab kõiki saali kaasa elama.
Korvpalliklubi suvi oli väga töine, korraldati Eesti–Läti rahvuskoondiste sõprusmäng, komplekteeriti uus võistkond, kes juba 18. augustil alustas treenimist. Võistkonna komplekteerimisel lähtuti kaksiklinna Valga–Valka ideoloogiast: võistkonnas on
eestlased ja lätlased. Sel hooajal on võistkonnas tuntumad eestlastest mängijad kindlasti Kristo Saage, lisaks Viljar Veski ja Kristjan Evart.
Lisaks mängib meeskonnas veel mitu head ja hinnatud Läti mängumeest — Jurijs
Aleksejevs, Edgars Kruminš, Kalvis Kruminš ja Reinis Strupovic ning Lätis tunnustatud,
uus lätlasest peatreener Varis Kruminš.
Uuel hooajal soovitakse vaatajaskonnale pakkuda vaatemängulisi võistlusi ning loodetakse saavutada kauaoodatud edu.
Kõik korvpallihuvilised on oodatud spordihalli saali, et pakkuda mängijatele kindlust
ja tuge. Mängudel on meelelahutust pakkumas DJ, tantsutüdrukud ja maskott, korraldatakse ka pealtvaatajate mänge ning saadaval on teatav hulk tasuta fännisärke!
Esimene korvpalli kodumäng toimub 17. oktoobril, kui minnakse vastamisi Tartu
Ülikool Rockiga.

Marten Lombiots, Valga LV spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist

Kultuur

Muusika heliseb rahvusvahelisel muusikapäeval
ka Valgas. Kuula!

Ulvi Lind väikeste raamatusõpradega.
tukogu külastamine kogu klassiga, tulles raamatukogutundi.
Raamatukogutundides räägime, mis
on raamatukogu, kuidas siit vajalikku
raamatut kätte leida, kuidas raamatut
hoida, kuidas raamatukogus käituda,
tutvustame põnevamaid raamatuid
ja räägime, mida huvitavat siin peale
lugemise veel teha saab. Külastame

muinasjututorni ja loeme seal ette ühe
põneva jutu.
Tunnid toimuvad Valga Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas
oktoobrikuus. Eriti oodatud on 1. ja
2. klassid. Vajalik eelregistreerimine
laste@valgark.ee või tel 766 9984.
Kohtumiseni raamatukogus!

on raamatukogu külastamine tervislikel põhjustel raskendatud. Raamatuid
tuuakse koju üks kord kuus.
Teenus on tasuta. Ootame uusi
kliente!

Naised, tulge sõeluuringule!
Nüüd on hea võimalus teha rindade kontrolli oma kodukohas:
Eesti Vähiliidu mammograafiabuss on Valgas 6.–10.
oktoobrini 2014. a Valga Haigla (Peetri tn 2) juures.
Tänavu ootame sõeluuringule kõiki 1951, 1952, 1956, 1958,
1960, 1962 ja 1964 aastal sündinud naisi, kellel on kehtiv Eesti
Haigekassa kindlustus ja kellel ei ole viimase 2 aasta jooksul
teostatud mammograafilist uuringut.
Uuringuid saab bussis teha ka arsti poolt antud saatekirja
alusel.
Uuringule saamiseks palume ette registreeruda telefonil
731 9411 tööpäevadel kl 8.00–16.00.
Ootame naiste aktiivset osalemist sõeluuringul!

Valga Muusikakool kutsub kõiki kolmapäeval, 1. oktoobril kell 18 Valga Jaani kirikusse Rahvusvahelise Muusikapäeva kontserdile, kus esinevad Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja õpetajad.
Juba teist korda korraldab Eesti Muusikanõukogu (EMN) Rahvusvahelise Muusikapäeva puhul suurejoonelise kontserdiprogrammi — selle näol on tegu hea tahte projektiga, kus kõik kontserdid on külastajatele tasuta. Projekti missiooniks on muusikakultuuri propageerimine ning muusikahariduse ja muusiku elukutse tutvustamine.
Muusikapäeva märksõna „Kuula!” kutsub sel päeval inimesi kuulama ja keskenduma muusikale kõikjal Eestis.

Tiia Parmo, Valga Muusikakool

Keskraamatukogu pakub koduteenindust
Käesoleva aasta maikuust alates on
puuetega ja eakatele inimestele loodud
võimalus tellida Valga raamatukogust
koju neid huvitavaid raamatuid. Koduteenindus on mõeldud neile, kellel

Sport

Koduteeninduse soovi palume
edastada telefonile 525 7246, e-postile info@valgark.ee või aadressile
Valga Keskraamatukogu, Aia 12,
68203 Valga.

Jazziklubi alustab taas tegevust
Valga Jazziklubi — uues kuues! — ootab taas kõiki jazzisõpru lähemalt ja
kaugemalt kohvikusse Säde kolmapäeval, 8. oktoobril kell 19.
Õdusas miljöös on võimalus nautida elavat muusikat ning head seltskonda ühes tassi
tee või kohviga. Selle hooaja esimesel jazzisõprade kohtumisel esineb Kari Ikoneni
trio (pildil). Trios mängivad peale Kari Ikonen (klaver) veel Ara Yaralyan (kontrabass) ja
Markku Ounaskari (trummid).
See väga vahva
trio kutsub kuulajaid
nautima Põhjamaade
parimat afroameerika
muusikalist kööki, kuhu
on lisatud eksootilisi
maitseaineid. Jazziklubi
taaskäivitamisele aitavad kaasa Eesti Jazziliit
ja Valga Linnavalitsus.
Pilet 7 eurot, sooduspilet 5 eurot.
Jaana Oberts, eestvedaja

Valga Linna Leht
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Kultuurikalender
September
30. septembril kl 16 noortekeskuses lauatennise turniir kõigile huvilistele
Oktoober
01. oktoobril kl 10 kultuurikeskuses eakatepäeva terviseseminar. Eelregistreerimine
telefonil 766 6176
01. oktoobril kl 18 Valga Jaani kirikus rahvusvahelise muusikapäeva kontsert. Esinevad Valga ja Valka muusikakoolide õpilased
ja õpetajad
02. oktoobril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, V etapp
01.; 08.; 15.; 22.; 29. oktoobril kl 18 noortekeskuses English club — arendatakse inglise keele kõnelemist ning abistatakse õppimisel, läbiviijaks Valga Lastekirik
03. oktoobril kl 18 kultuurikeskuses Valga
linnavolikogu esimehe ja Valga linnapea
õpetajate päeva vastuvõtt linna haridustöötajatele. Kontsertosas ansambel
Curly String, meeleolumuusika ansamblilt
Melody
04. oktoobril kl 9–16 Valga kesklinnas
Liivimaa Mihklilaat ja pidu. Täpne ajakava
ja info kauplejatele www.valga.ee
07. oktoobril kl 16 noortekeskuses E-Spordipäeva raames x–box’i võistlused kõigile
huvilistele
08. oktoobril kl 16 muuseumis Pille Oleski
fotonäituse avamine: pilte Keeniast
09. oktoobril kl 11 ja 13 kultuurikeskuses
teater NUKU lasteetendus „Jussikese 7
sõpra“, Silvi Väljali samanimelise lasteraamatu ainetel. Mängivad: Tarmo Männard,
Riho Rosberg, Tiina Tõnis, Ave Kaing-Kaabel,
Janek Saareli. Pilet 5 €
09. oktoobril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, VI etapp
10. oktoobril kl 15 keskraamatukogu lasteosakonnas taaskasutuse meisterdamisring
algklasside õpilastele
10. oktoobril kl 18 muusikakoolis kontsert: esineb Quasar Saxophone Quartet
(Kanada). Pilet 5 €, pensionärid ja õpilased
3€
11. oktoobril kl 10 spordihallis Valga lahtised meistrivõistlused saalihokis. Osavõtjad
Lätist, Venemaalt, Eestist
11. oktoobril kl 11 Valka Maleklubis, Seminara 27a, Valga linna meistrivõistlused
noortele
12. oktoobril kl 12 Valga Bowling Centr’is
Valga meistrivõistlused piljardis, 8 Palli
13. oktoobril kl 17.50 Voorimehe pubis, 9.
Valga linna meistrivõistlused paaridele mälumängus, teemaks varia
13. oktoobril kl 19 Voorimehe pubis bridžiturniir 16. Valga Bridžikunn 2014, VII voor
13. oktoobril kl 19 kultuurikeskuses Vanemuise teatri etendus „Hea põhjatuule
vastu“. Rollides: Emma Rothner — Elina
Pähklimägi, Leo Leike — Andres Mähar,
Berhard Rothner — Jüri Lumiste (hääl). Pilet
18 €, õpilane, pensionär ja ISIC/ ITIC 16.20 €
14. oktoobril kl 18 kultuurikeskuses Ukraina tsirkus. Pilet 3 €
16. oktoobril kl 16 noortekeskuses piljarditurniir vanusele 14+ eluaastat
16. oktoobril kl 16 kohvikus Säde kohtumine raamatu „Minu Island“ autori Tarvo
Nõmmega
16. oktoobril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, VII etapp
17. oktoobril kl 14 keskraamatukogu lasteosakonna muinasjututornis trollitund kunstiringi lastele
17. oktoobril kl 19 spordihallis Eesti
meistriliiga korvpallis, kohtuvad Valga
Maks&Moorits ning TÜ Rock
18. oktoobril kl 12 Kungla tänava kunstmuruväljakul jalgpalli välihooaja lõputurniir
18. oktoobril kl 18 spordihallis käsipalli
meistriliiga, kohtuvad Valga Käval ja Viljandi HC
18.–19. oktoobril kultuurikeskuses pop/
jazz-kooride konkurssfestival „Lauluragin 2014“
18. oktoobril kl 19 GALAKONTSERT. Pilet
7€
19. oktoobril kl 14 Konkurss „Lauluragin
2014“. Pilet 9 €. Festivali kunstiline juht Toomas Voll. Info: www.valgakultuurikeskus.ee
20.–24. oktoobrini kirjanduslik lõunamäng Raadio Ruut FM-is
20. oktoobril kl 16 noortekeskuses lauamängude võistlused (Uno, Jazzy, Brainbox)
21. oktoobril kl 17 noortekeskuses lastedisko; oodatud on 1.–6. klassi õpilased
22. oktoobril kl 10 Valga Priimetsa Terviserajal „Paintball 2014“, noorte meeskondlik
seiklusmäng, kus osalevad noortevõistkonnad vanuses 14–21 eluaastat. Meeskondli-

kult on noortel vaja lahendada seikluslikke
ülesandeid, paremini esinenud meeskond
saab autasu. Lisainfo ja eelregistreerimine noortekeskuses E–R 14–20, valgaank@
gmail.com ning telefonil 506 8250
23. oktoober kirjanduslik viktoriin ajalehes „Valgamaalane“
23. oktoobril kl 18 noortekeskuses ÖÖLAN „Sügis 2014“ Noorte võrgupidu, kuhu
ootame kõiki noori oma arvutitega, et mängida võrgus erinevaid arvutimänge ning
võistelda mängudes. Lisainfo ja eelregistreerimine noortekeskuses E–R 14–20, valgaank@gmail.com ning telefonil 506 8250
23. oktoobril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, VIII etapp
25. oktoobril kl 15 spordihallis Eesti meistrivõistlused korvpallis, kohtuvad Valga
Maks&Moorits ning TLÜ Kalev
25. oktoobril kl 10 spordihallis Jõud meistrivõistlused võrkpallis, mängivad 2000. a ja
hiljem sündinud tüdrukud
25. oktoobril kl 15 kultuurikeskuses ansambli Oduvantšiki sügiskontsert „Kübarapidu“
26. oktoobril kl 10 Tiigi tänava Petanque’i
sisehallis petangivõistlus Valga Karikas Trio
27. oktoobril kl 18 Voorimehe pubis bridžiturniir16. Valga Bridžikunn 2014, IX voor
30. oktoobril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, IX etapp
30. oktoobril kl 19 kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus „Kvartett“. Üle pika
aja mängivad laval koos Estonia staarid Helgi Sallo ja Katrin Karisma, lisaks neile Tõnu
Aav (Eesti Draamateater) ja Estonia endine
solist Hans Miilberg. Kunstnik on Riina Vanhanen, helilooja Jaak Jürisson. Lavastus on
pühendatud Tõnu Aava ja lavastaja AgoEndrik Kerge 75. juubelisünnipäevale. Pilet
13 €, õpilased ja pensionärid 10 €
November
01. novembril kl 9 spordihallis Warrior Cup
2014 naiste jalgpallis
02. novembril kl 9 spordihallis Warrior Cup
2014 jalgpalliturniir, mängivad 2002. a sündinud poisid
02. novembril kl 12 14. Valga Rahvamatkade seriaali 1. etapp. Lisainfo: SA Valga Sport
02. novembril kl 12 Valga Bowling Centr’is
Valga meistrivõistlused piljardis, 9 Palli
02. novembril kl 18 Valga Jaani kirikus hingedepäeva kontsert Kuninglikult kvintetilt. Kuuleme laule, mis on meile tuttavad ja
südamele armsad
03. novembril kl 15 muuseumis Anna Hõbemäe maalinäituse avamine
03. novembril kultuurikeskuses Valga 24.
kunstikuu „Rütm ja harmoonia“ avamine.
Näituste ja sündmuste ajakava www.valgakultuurikeskus.ee
05. novembril kl 16 noortekeskuses lauamängude õhtu
05. novembril kl 19 kultuurikeskuses Alen
Vesiko kontsert „Sinu poole teel“.
06. novembril kl 18 Valga Bowling Centr’is
piljardi seeriavõistlus „Sügis“, X etapp
06. novembril kl 19 spordihallis Eesti
meistrivõistlused käsipallis, kohtuvad
Valga Käval ja Põlva serviti
07. novembril kl 15 keskraamatukogu
lastekirjanduse osakonnas taaskasutuslik
meisterdamisring algklasside õpilastele
07. novembril kultuurikeskuses austamisõhtu „Kaunimad aastad“. Oodatud on Valgamaa abielupaarid, kellel täitus või täitub
sellel aastal 25, 50 või enam abielus oldud
aastat. Eelregistreerimisega!
Näitused
kuni 25. oktoobrini muuseumi I korruse
galeriis Reza Tiitsmaa nukkude näitus
kuni 28. oktoobrini kultuurikeskuses
Koidu Lauri isikunäitus „Kaks kiindumust“. Kohtumine kunstnikuga 28. oktoobril kell 17
08. oktoobrist–01. novembrini muuseumi I korruse galeriis Pille Oleski fotonäitus:
pilte Keeniast
03.–29. novembrini muuseumi I korruse
galeriis Anna Hõbemäe maalide näitus
03.–30. novembrini keskraamatukogu
lasteosakonnas kunstiringi laste trollipiltide näitus. Näitusel olevaid pilte saavad
külastajad hinnata. Enam meeldinud piltide
autoreid autasustatakse Põhjamaade lasteraamatutega
03.–31. detsembrini kultuurikeskuses Valga 24. kunstikuu raames toimuv Valgamaa kunstnike ühisnäitus
kuni 31. detsembrini raamatukogu teenindussaalis näitus „Eesti esimesed Valgamaalt“

Liivimaa Mihklilaat
Valga kesklinnas toimub laupäeval, 4. oktoobril 2014 kl 9–16 Liivimaa Mihklilaat ja rahavalik pidu
• kell 9.00–16.00 LAAT Kesk ja Vabaduse tänaval
Meelelahutusprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel
platsil
• kell 9.00–10.00 Meeleolumuusika
• kell 10.00–10.15 Laadaprogrammi tutvustus — Jaak
Madismäe
• kell 10.15–10.30 Linnapea Kalev Härk'i tervitus laadalistele,
päevajuhilt laadainfo
• kell 10.30–11.00 Pärimusmuusikute duo Kulno
Malva&Tõnis Kirsipu
• kell 11.00–11.45 Rahvaliku muusika ansambel Kihnu Poisid
• kell 11.45–12.00 Laadaprogrammi tutvustus, intervjuud
• kell 12.00–12.30 Koduleiva, -saia ja -veini konkursi võitjate
autasustamine
• kell 12.30–13.15 Rahvaliku muusika ansambel Kihnu Poisid
• kell 13.15–13.30 Laadaprogrammi tutvustus, intervjuud
• kell 13.30–14.00 Pärimusmuusikute duo Kulno
Malva&Tõnis Kirsipu
• kell 14.00–14.15 Laadaprogrammi tutvustus, intervjuud
• kell 14.15–15.00 Rahvaliku muusika ansambel Kihnu Poisid
• kell 15.00–15.15 Kokkuvõte laadapäevast, intervjuud
• kell 15.15–16.00 Meeleolumuusika ja päevajuhi lõpusõnad
Kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees
• kell 10.30–12.00 Koduleiva, -saia ja -veinide
degusteerimine, hindamine
Säde pargi tiigil
• kell 10.00–12.00 Kalapüügi meistrivõistlused tiitlile
„Liivimaa kangem kalamees“
Säde pargis
• kell 10.00–12.00 Rohevahetusnurgake — sügiseti
kaevatakse välja erinevaid püsikuid, ja selle asemel, et
need kompostihunnikusse visata, too taimed turule!
Inimene, kellel on just see taim veel puudu, saab selle
rohevahetusnurgast
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ümbruses
• kell 9.00–16.00 Valgamaa talunikud ja ettevõtted
tutvustavad oma toodangut
• kell 10.00–16.00 Lastele batuudid, karussell, elektriautod,
lasterong (tasulised), näomaalingud, asfaldijoonistuste
võistlus „Sügis korvis“
• kell 11.00–13.00 Lõbusad mihklipäeva jõukatsumised
kogu perele
Valga Keskraamatukogu hoovis
• kell 10.00–14.00 Raamatukogu võtab vastu ja jagab tasuta
raamatuid. Võimalus raamatuid omavahel ka vahetada!

Valga Muuseumi hoovis
• kell 9.00–16.00 Ranna Rantšo loomapark. Hobused, Kihnu
lambad talledega, kitsed talledega, sikud, Kameruni kitsed,
Šoti mägiveise vasikas, jänesed. Haned, kuked-kanad,
kalkunid. Loomaparki sissepääs 1 €, hobusega sõit 2 €
Valga Muuseumis
• kell 10.00–13.00 Valgamaa Kutseõppekeskuse kokaeriala
õpilaste leivatoitude näitus-degustatsioon. Musitseerib
Koidu Ahk koos rahvamuusikat õppivate õpilastega
• kell 10.00–13.00 Valgamaa Kutseõppekeskuse kokaeriala
õpilased viivad läbi puu- ja juurviljade voolimise töötoa
• kell 13.00–16.00 Puu- ja juurviljade voolimise töötoas
valminud tööde näitus
Ööklubis Exotica
• kell 23.00 Liivimaa Mihklilaada ja rahvaliku peo järelpidu.
Kõige legendaarsemad lood Eesti muusikamaastikult
kannab Exotica laval ette vanameister DJ MÄRT
RANNAMÄE. Pilet 3 €/ südaööni 2 €
Lisainformatsioon
• Koduleiva ja -saia küpsetamise ning koduveinide konkursil
osalemiseks registreeruda telefonil 5646 7946
• Mihklilaadal leiab aset vahva ettevõtmine — kõrvitsate
paraad! Käes on kuldne sügis, mil käib kibekiire
saagikoristus, selle käigus võib leida nii mõndagi huvitavat.
Seoses sellega ootame kõikidelt kõrvitsakasvatajatelt
erilisi — nii värvi, kuju kui ka suuruse poolest omanäolisi! —
kõrvitsaid, et nendest kujundada mihklilaadal uhke ja
huvitav väljapanek. Eksponaadid palume tuua Valga
kultuuri- ja huvialakeskuse valvelauda 3. oktoobriks.
Kõrvitsad ei kuulu tagastamisele.
• Laadale ootame müüma aiasaaduste, taime- ja
loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust
mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete
valmistajaid jne. Ei oota nn Poola tööstuskaupade müüjaid!
Müügiplats on tasuta, kauplejatelt ootame kaubavalikust
annetust loterii tarbeks. Kogunenud rahaga toetame Valga
Jaani kiriku arengut.
Müügikohtade registreerimine kuni 3. oktoobrini telefonil
766 9970 või e-posti aadressil info@valgakultuurikeskus.ee
Kauplemisloa saab kätte 4. oktoobril alates kella 6.00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse valvelauast pärast
annetuskauba (heategevusliku annetusloterii tarbeks)
üleandmist. Kauplemiskoht näidatakse kätte kauplemisloa
saamise järel.

Piltuudis

Lastekodu uus peremaja sai nurgakivi

19. septembril sai lastekodu Kurepesa uus paaris-peremaja nurgakivi. Pidulikul sündmusel osalesid ka lapsed —
maja võimalikud uued elanikud.

