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Armastust ei saa ära teenida
Kaido Metsoja
EELK Valga praostkonna vikaardiakon
Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
täis armu ja tõtt. Nende Johannese
evangeeliumi sõnade järgi võttis looja
loodu kuju, et tulla meid lepitama, et
tuua meile rahu.
Kui järele mõelda, siis pole inimkonna ajal palju rahu olnud. Ometi
tuli Jeesus sõnumiga, et me ei loobuks
lootmisest. Kui me julgeme Temas otsida armu ja tõtt, annab Jumal meile
ka rahu. Kas saaksime seda kuidagi
ära teenida?
Jõulude aeg on ikka olnud eriline:
me tunneme ja otsime osadust, hooli-

mist, lootust. Ja sellel päikesest pimedal ajal on meie hing täis valgust, mis
teeb korraga tühiseks kaduva maailma
askeldused. Nüüd me ei tee midagi, et
kasu saada. Me igatseme ja loodame,
teades, et armastust ei saa teenete eest.
Mida võiksidki meie lähedased teha,
et kuuluda kokku? Selle armastuse pärast, mis Jumalal meie vastu on, hoidke ka üksteist. Ennast üksteisele andes
ja üksteisele koosolemise aega kinkides jagame suurimat rikkust, mis meil
on. See rikkus on meile antud kingiks,
jagagem siis seda. Üksteisele rõõmu
valmistamiseks ei pea tegema palju.
Tehkem pisut, aga tehkem seda suure
armastusega!
Rahulikku ja õnnistatud jõuluaega!

Jõuluteenistused Valga Peetri-Luke koguduses:
18.12. kell 10.00		
24.12. kell 16.00		
		
24.12. kell 18.00		
25.12. kell 10.00		
31.12. kell 17.00		
01.01.2012 kell 10.00
06.01.2012 kell 18.00
08.01.2012 kell 10.00

4. advendi jumalateenistus
jõululaupäeva jumalateenistus;
laulab Valga segakoor Rõõm, juhatab Sirje Päss
jõululaupäeva jumalateenistus
1. jõulupüha jumalateenistus
vana-aasta õhtu jumalateenistus
uusaasta jumalateenistus
kolmekuningapäeva jumalateenistus
1. pühapäev pärast ilmumispüha, jumalateenistus

Kaido Metsoja endast:
Olen sündinud 1967. a Tartus ja kogu elu tartlane olnud. Õppisin Tartu Teoloogia Akadeemias, praegu EELK UI pastoraalseminaris, et saada preestri ordinatsiooni. 2006. a
ordineeriti mind Nõo kirikus Valga praostkonna vikaardiakoniks.

Kultuur

Teade
Valga Linnavalitsus töötab
23. ja 30. detsembril kl 8–12.
24.–26. detsembril oleme suletud.

Linnaelu

Algamas on Valga Muusikakooli
90. tegutsemisaasta
Muusikakoolil täitub 2012. aastal 90. sünnipäev. Tähtsale sündmusele
pühendatud ettevõtmised saavad alguse veebruaris.
Veebruarikuus toimub juba 17. aastat järjest Valga Rahvusvaheline laste klaveriansamblite festival. See festival on Eesti muusikaelus ainulaadne professionaalsel tasemel üritus
noortele pianistidele.
11. veebruaril oodatakse Valka esinema (4, 6, 8 käel) muusikakoolide klaveriõpilasi
vanuses 7–16 aastat nii Eestist, Lätist, Leedust kui ka Soomest ja Venemaalt.
Festivali eesmärk on ansamblimänguharrastuse populariseerimine, uudse repertuaari avastamine ja osalejatele asjatundliku publiku ees täiendava esinemisvõimaluse
pakkumine. Festivalil esinejaid hindab rahvusvaheline žürii, kuhu kuulub kaks asjatundjat Eestist ja kaks Lätist.
Festivalipäevi jäävad kõikidele osalejatele meenutama kaunid graveeritud savikellad. Paremad ansamblid annavad lõppkontserdi kogu linnarahvale.

Ants Loos
Valga Muusikakooli direktor

Jõulupeod
lasteaedades
ja koolides
Jõulupidude karussell hakkas keerlema
juba 12. detsembril, mil lasteaed Pääsuke ja Valga Põhikool oma algklassidega
ootasid jõulutaati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kus iga laps sai oma väljavalitud luuletuse või laulu eest kingituse.
Teistesse lasteaedadesse ja koolidesse
jõudis jõulutrall järgmistel päevadel. Pidudekalender on tihe ja hulk kingipakke
veel omanikke ootamas.
Koolilastele tähendab jõulupidu tunnustust hea tunnistuse näol ja koolivaheaja algust. Ootame kõiki aktiivselt osalema koolivaheaja üritustel (kava 4. lehel).
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Sõna saavad koolijuhid

Linnaelu

Valmistume talveks
Talve saabumine toob enamikule inimestest, eriti lastele, rõõmu saabuvate
jõulude, koheva lumevaiba ja sellega seonduvaga. Et talverõõmusid ei varjutaks mured ja õnnetused, saavad paljud inimesed ja firmad oma vastutustundliku tegevusega kaasa aidata.
Võimalikud varitsevad ohud tänavapildis on, teadagi, paks koristamata lumi, libedus
ning katuseserva kogunenud liigne lumi või jääpurikad. Lisaks teehooldajatele ja linna
objektide kojameestele lasub talvel küllaltki suur vastutus kõnnitee ääres paiknevatel
maja- või kinnistuomanikel.
Talve saabumise eel palume kõnnitee ääres asuvate kinnistute omanikel tähelepanelikult vaadata üle kinnistu aia äärde istutatud puude ja põõsaste võrade suurus ning
kõrgus. Arvestada tuleks sellega, et jalgtee kohalt peavad olema puud kärbitud vähemalt 2 m kõrguselt, nii, et jalakäijad saaksid nende all vabalt liikuda. Kindlasti tuleb
kärpida täiendava väikese varuga, mõeldes sellele, et raske lumekoorma all painduvad
oksad veelgi allapoole. Seda tõestasid kujukalt kaks möödunud lumeküllast talve. Kärpida tuleb ka aiast läbi kasvanud, liikumist häirivad oksad. Keelatud on lume ladustamine kõnniteele juhul, kui liiklejaile jääb käimisruumi vähem kui 1,1 m. Mitte unustada seda, et jalakäijate hulgas on ka lapsevankriga ja invavahendiga liikujad. Meil tuleb
tagada kõikide liiklejate ohutus, kedagi oma hoolimatusega ohtu seadmata. Kindlasti
tuleb ette ka ekstreemolukordi, kus mõnedel lõikudel on kõnnitee ise juba väga kitsas,
kuid need olgu erandid. Sellistes kohtades valigu jalgsi liikuja enese jaoks võimalikult
ohutum ja turvalisem tänavapool. Pole harvad olnud juhtumid tänavapildis, kui kepiga
kõndiv kodanik on valinud oma teekonna üle bensiinitankla territooriumi, kus liigeldakse nael- või naastrehvidega, kuid sealsamas kõrval on olemas jalakäijatele liivatatud kõnnitee. Samuti soovitaks jalakäijatel võimaluse korral muretseda enesele talveks
sobiv jalats. Põhjamaades on ammu kasutuses olnud saapa talla alla kinnitatavad libisemisvastased kaitsmed, mida meilegi on pakutud kataloogikaubana ja ka meie linna
turul jalatsitarvete kioskis. See (~10-eurone) abivahend pakub kindlasti turvalisust, eriti
probleemsete jalgadega inimestele meie heitlikus ilmastikus.
Lumerohkuse korral tuleb tähelepanelik olla nendel majaomanikel, kelle katusekalded on kõnnitee poole. Kindlasti on iga peremees aastatega kogenud, kuna hakkab
tekkima lume- või jääkiht tema maja katuseserva. Selle tekkimist mõjutab enim katusekalle, katuse materjal ja lumetõkke olemasolu. Kui olete veendunud, et lumi jääb katuseserva pidama, on mõistlikum ja enesesäästlikum hakata seda varakult eemaldama,
mitte lastes jäätunud massil sinna tekkida, mille eemaldamine võib osutuda raskeks või
isegi võimatuks katust vigastamata. Kindlasti tuleb mõelda sellele, kuhu panna katuselt
mahaaetud lumi. Väiksemat kogust puhast lund on lihtsam ladustada oma kinnistu piiridesse või vedada see lumeladustusplatsile, mille kohta võib infot küsida talihooldust
korraldavalt firmalt (5341 4529) või linnahooldusametist (766 9930).
Kui katuselumi on ladustatud kõnni- ja sõidutee serva ning jalakäijate ja autode
ohutuks liikumiseks pole piisavalt ruumi, fikseeritakse olukord ning lumi veetakse ära
teehooldajate poolt asendustäitmise korras, mille kulud katab selle maja omanik.
Linnahooldusamet (766 9937) ootab infot nendelt firmadelt või FIE-delt, kes on
võimelised vajadusel teenust osutama kas lumekoristustöödel või katuste lumest
ja jääpurikatest puhastamisel ning kelle kontaktandmeid võiks vajadusel soovitada
elanikkonnale.
Tänu ühistele pingutustele oleme eelmistel aastatel suutnud ära hoida õnnetusi, mis
majaomanikule võivad tuua kaasa kriminaalkaristuse (kannatanu invaliidistumise või
eluküünla kustumise korral). Karistusseadustiku § 261 kohaselt on karistatav ka isikule
määratud koormise kohustuse mittetäitmine, s.t kinnistuga piirnevalt kõnniteelt tuleb
tõrjuda lumi ning teostada vastavalt vajadusele libedusetõrjet.
Soovime meie kaaslinlastele ja linna külastajatele vastastikust lugupidamist ning
arusaamist ka rasketes oludes, austades üksteise tegemisi ning püüdlusi turvalisuse
tagamisel. Kaunist jõuluaega ja rahu kõigi hinge!

Marju Kants
Valga LV linnahooldusameti heakorravanemspetsialist

Saastekvootide müük annab lisaraha
Novembrikuu esimesel päeval sai allkirja ammuoodatud dokument — koostööleping,
millega Valga Vabaduse 13 koolihoone (Valga Gümnaasium) saab saastekvootide
meetmest raha renoveerimistööde läbiviimiseks. Seega, Valga linn saab saastekvootide
müügist täiendava rahasüsti.
Projekti raames koostatakse arhitektuurne projekt ja teostatakse küttesüsteemi ekspertiis, korda tehakse hoone vundament, katusekonstruktsioonid, katusekate ja küttesüsteem. Lisaks vahetatakse osaliselt välja aknad ja uksed. Tööd algavad detsembri
keskel ning planeeritud lõpuaeg on 30. november 2012.
Vabaduse 13 õppehoone on üks huvitavamaid juugendehitisi Valgas. Maja ehitati
esialgu haiglaks, kuid hoone valmimisel 1908. a asus sellesse Valga Tütarlaste Gümnaasium, mille õpilaskonna moodustasid Valga ja Valgamaa tütarlapsed, tulijaid oli ka
kaugemalt. Kokku alustas õppimist 212 tütarlast. Kool alustas tööd Valga tuntud pedagoogi Marta Pärna juhtimisel, mille järgi tuntakse hoonet ka Marta Pärna kooli nime
all. Marta Pärna oli Valga Tütarlaste Gümnaasiumi eesotsas aastatel 1908–1932. Marta
Pärna on oluline inimene Valga ja ka Eestimaa ajaloos, sest ta oli esimene eestlasest
gümnaasiumidirektriss.

Õnnitleme Valga Noortevolikogu
esimese koosseisu liikmeid!
Valga linnas loodi 24. novembril 21-liikmeline Noortevolikogu, kuhu kuuluvad Gennadi
Bõstrov, Viktoria Filippova, Karit Kiisler, Karolina Kirku, Sillen Klasman, Viktoria Kortel,
Alina Kovalenko, Kermo Küün, Monika Muru, Janeli Nielson, Kristen Reilik, Angeelika
Saaron, Karel Simson, Anna- Maria Sljusartšuk, Sirly Solo, Anneli Strumpe, Janet Tamm,
Keidi Tamm, Karina Tanina, Kertu Täht ja Triin Vähi.
Ajaleht VALGA LINNA LEHT ilmub Valga Linnavalitsuse kulul Valga linnakodanikele tasuta
Väljaandja: Valga Linnavalitsus
Linnavalitsuse kantselei: Puiestee tn 8, 68203
VALGA; telefon: 766 9900; 766 9910; faks: 766
1351; e-post: valgalv@valgalv.ee
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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: 8000 EST/2000 RUS

Plaanide kohaselt alustab alates 1. septembrist 2012 Valga Gümnaasium tööd
ainult gümnaasiumiastmes, 10.–12. klass. Valga Gümnaasiumi põhikooli aste,
1.–9. klass liitub Valga Põhikooliga.
Linnavolikogu ülesannetest lähtuvalt
valmistavad direktorid koostöös huvigruppidega ette koolide arengukavasid ja põhimäärusi, mida menetletakse volikogus jaanuarikuu istungil.
Siinjuures avaldame meie koolijuhtide tulevikuvisioone.
Valga Põhikooli direktor
Tarmo Post:
Valga linna hariduselu arengu
üle on arutatud ja
vaieldud juba aastaid. On kaalutud
erinevaid arenguvõimalusi, kaasatud
erinevaid
huvigruppe, on otsustatud ja otsuseid
ümber vaadatud. Muuta on vaja —
sellega on kõik nõus olnud! Kui aga
muudatusotsus puudutab igaüht isiklikult, siis on kõhklejaid palju! Tänaseks on otsus tehtud, aeg on minna
edasi ja otsustatu teoks teha.
Valga Põhikooli iseloomustavad
1. septembrist 2012 järgmised märksõnad: meie õpilasi on rohkem, meie
meeskond on suurem, meie kasutuses
on uued ruumid ja suurem on kooli
territoorium ning Valga Gümnaasium
saab oma kasutusse tagasi ajaloolise
gümnaasiumihoone. Uus ja renoveeritud Kungla tn 16 koolihoone loob just
põhikooli õpilastele nüüdisaegse õppekeskkonna oma spordikompleksi ja
tööõpetus- ning kodundusklassidega.
Tänapäeva põhikooli lõpetaja peab
tegema elu esimese valiku, mis suunas oma haridusteed jätkata. Otsuseid
saab langetada kogemuste põhjal.
Seetõttu peabki põhikool pakkuma
võimalikult palju ja erinevaid elulisi
teadmisi, praktilisi oskusi ning näitama erinevaid võimalusi haridustee
jätkamisel. Selle saavutamiseks koostame praegu oma uue põhikooli arengukava, mille põhirõhk on kvaliteetsel
põhiharidusel ning õpilaste turvalisuse tagamisel ja vähem tähtis pole ka
kahest kollektiivist ühe hästitoimiva
meeskonna loomine. Direktorina tahan muuta õppimise võrreldes tänasega õpilasele veelgi põnevamaks ja
tema individuaalseid huvisid ning
võimeid paremini arvestavaks.
Praegu on mõtlemise, sihiseadmise ja loomise aeg. Kui hakkame tegutsema muutuvad ka eesmärgid selgemaks! Teeme kõik koos head koolid
meie lastele!

Valga Gümnaasiumi direktor
Raimond Luts:
Valga Gümnaasium näeb oma
tulevikku
Valga Valges Majas
areneva, õpilaste
huve
arvestava
koolina, kus valitseb akadeemiline
õpikeskkond. Õppuritele on tagatud võimalus kujundada õppekava,
lähtudes võimetest ja huvidest ning
kooli võimalustest. Olulisel kohal on
tasakaaluprintsiibi järgimine kõigis
koolielu valdkondades: uuenduste
rakendamisel, õppekava arendamisel
ja klassivälises tegevuses. Pakutava
hariduse kõrge kvaliteedi tagatiseks
on elukestvat arengut väärtustav
kvalifitseeritud õpetajaskond, kes on
avatud uutele ideedele ja ühiskonna
muutustele. Koostööd tehakse erinevate ülikoolide õppejõudude ja tuntud
vilistlastega.
Väljatöötamisel on lisaks olemasolevatele (reaal-, humanitaar- ja
majandussuund), uued õppesuunad,
nagu näiteks riigikaitse ja kunst. Käivad läbirääkimised Tartu Ülikooliga
leidmaks koostöövõimalusi, millest
tulevikus tõuseks kasu õpilastele.
Rohkem pööratakse tähelepanu IT
arendamisele, peab ju valmis olema
e-õpikute ja e-töövihikute kasutuselevõtuks. Uudsena pakume välja ka eõppe kursused. Loodame, et kohalik
omavalitsus koostöös kooliga leiab
vahendeid füüsilise keskkonna parandamiseks koolis.
Valga Gümnaasiumi kollektiiv
on võimeline paindlikult reageerima
muutustele nii Eestis kui ka Euroopa
Liidu hariduselus ja ühiskonnas tervikuna. Soovime, et koostöö kodu ja
kooli vahel oleks mõistev ja üksteist
toetav, et me armastaks ja austaks
oma kodulinna ja riiki.
Meie uue Valga Gümnaasiumi kollektiivi ja juhtkonna eesmärk on pakkuda õpilastele heal tasemel, konkurentsivõimelist gümnaasiumiharidust.
Valga Vene
Gümnaasiumi
direktor
Jelena Laul:
Soovime, et ka tulevikus oleks koolis tore ja andekas
õpilaskond, mida

juhib loov ja aktiivne õpilasomavalitsus. Meie lapsi õpetavad kogemustega ja uutmismeelsed õpetajad, kes
käivad ajaga sammu ja on mõistnud,
et iga õpilane on aare.
Lähiaastatel näen Valga Vene Gümnaasiumi iseseisva koolina, kus õpivad õpilased 1.–12. klassini. Praegu
õpilased harjuvad eestikeelsele aineõppele üleminekuga, kus 10. klassist
alates hakatakse õppima 60% ulatuses ainekursustest eesti keeles. Kogu
gümnaasiumiastmes peab üleminek
60% eestikeelsele õppele lõppema
2013. aastaks. Õppimine oma kooli
turvalises keskkonnas toetab gümnasiste uuenduste elluviimisel.
Viimased kolm aastat on meie
kooli esimesse klassi tulnud üle neljakümne õpilase. SWOT analüüsi
tulemusena selgus, et umbes 80%
lastevanematest näeb oma lapse haridustee jätkamist Valga Vene Gümnaasiumi 10. klassis.
Loodame, et sujuv eestikeelsele
õppele üleminek ei vähenda õpilaste teadmiste kvaliteeti ja annab neile
koolist kaasa teadmised, oskused ja
hea konkurentsivõime.
Valga
Kaugõppegümnaasiumi direktor
Tanel Soovares:
Valga
Kaugõppegümnaasium
alustab
järgmisel õppeaastal, 1.
septembril 2012,
õppetööd J. Kuperjanovi tn 10
õppehoones.
Õppetöö korralduses suuri sisulisi
muudatusi ette näha pole: gümnaasiumiaste osaleb õppetöös esmaspäeviti ja teisipäeviti ning põhikooliaste
õppetöö toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti.
Kaugõppegümnaasiumi
eesmärgiks on võimaldada üldharidust neile inimestele, kellel kunagi
on jäänud põhikool või gümnaasium
lõpetamata.
Võin öelda, et kooli õpikeskkond
muutub akadeemilisemaks, tahame
jätkata praegu meile omase õppijasõbraliku ja õppijat toetava sisekliima hoidmise ning parendamisega.
Meie kollektiiv soovib teha tihedat
koostööd gümnaasiumi õpetajate ja
juhtkonnaga. Üksteisemõistmine on
väga tähtis nii kooli kui ka kogu linna
tasemel.

Kultuur

Loeme looduse raamatut
Valga Keskraamatukogus on uuel, 2012. aastal võimalik
tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projektile kuulata loodusteemalisi loenguid ja vaadata raamatuväljapanekuid. Projekt „Loeme looduse
raamatut” kestab pool aastat.
Nimetatud projekti raames hakkavad toimuma loengud, kord
kuus, jaanuarist maini, lektoriteks on oma ala tunnustatud spetsialistid. Loodusfotograafiast kui eriti põnevast alast tuleb meile
jaanuaris rääkima Looduse Aasta Foto konkursi mitmekordne
laureaat, endine valgalane Sven Začek, kes on loodusfotoajakirja
Lofo üks peatoimetajatest. Samas on välja pandud loodusfotograafia alastest raamatutest näitus.
Huvitavaid-arendavaid esinemisi ja näitusi on raamatukogus
oodata veelgi — veebruaris on tulemas Vikerraadio populaarse
saatesarja „Kuula rändajat” autori Hendrik Relve loeng „Eesti looduse unikaalsus“.

Rohelisest eluviisist, nii nagu tema seda mõistab, räägib
bioloog, ajakirjanik ja lastekirjanik Juhani Püttsepp meile märtsikuus. Sellelt teemalt minnakse sujuvalt üle putukate imelisse
maailma — Urmas Tartese sisukas loeng ja loodusfotoalbumid
avavad meile selle maailma aprillikuus. Urmas Tartes on tuntud
bioloog ja loodusfotograaf, kelle fotod on tähelepanuväärsed
ja ära märgitud ka maailma prestiižikaima loodusfoto konkursil
Wildlife Photographer of The Year. 2009. aasta tõi talle auhinna
foto lumekirbust.
Looduteemaliste esitluste sari lõpeb maikuus loenguga „Ökojalajälg ja ökomärgisega tooted”, kus Tartu Keskkonnahariduse
Keskus jagab kuulajatele praktilisi nõuandeid, kuidas igapäevaelus säästlikult ja loodust hoidvalt käituda.
Talvel ning kevadel toimuvad loengud Valga Keskraamatukogu nõupidamise ruumis ja on kuulajatele tasuta, suvel viib Looduse Omnibuss huvilised Lääne-Eesti looduskaitsealadele.

Endla Schasmin
Valga Keskraamatukogu direktor
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Valga ja militaaria

Linnaelu

Kahtlemata on läbi aegade detsember kui jõulukuu olnud suurürituste poolest
pigem vaikne ja rahulik kuu. Eelmise sajandi esimesel poolel Valgas aasta lõpu
kuu tegemisi uurides leidus siiski 1928. aastast üks erand. Nimelt 16. detsember
kujunes linnale suureks pidupäevaks, sest siis anti pidulikult Valgas asunud
väeosadele lipud.
Major Meelis Kivi
SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni tegevjuht
Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Selts
Vahemärkusena olgu öeldud nooremale lugejaskonnale, et Valga on olnud läbi aegade suhteliselt militaarne
linn. Sõjaeelsel perioodil asus igasugu väiksemate sõjaväeliste üksuste
kõrval meie maakonna keskuses kaks
suuremat iseseisvat väeosa. Nendeks
olid 2. Soomusrongide rügement ja 3.
Üksik jalaväe pataljon. Esimese asukohas Maleva tänavas on veel tänagi
säilinud enamik tollasest hoonekompleksist. Samas kõrval asus veel Valga
Sõjaväe ringkonna staap, mille hoone
akende avaused laudadega naelutatud
ja võrkaed piirdeks paigaldatud. Seda
vandaalitsejate ning muidu uudistajate tõkestamiseks. Kahtlemata on kogu
kompleksi säilitamine nii Valga linna
ajaloo kui ka muinsuskaitse seisukohast väga tähtis ja loodame tulevikus
kõiki ajaloolisi hooneid korrastatuna
näha.
3. üksik jalaväe pataljon asus aga
tänase Valga ainsa valgusfoori kõrval
asuvas sõjaväelinnakus, kus on tegutsemas SA Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon oma sõjandusliku muuseumi ja muude tegevustega.
Iseenesest on nimetatud linnak olnud
seotud sõjaväega juba 1908. aasta
maikuust alates, mil Tsaari-Venemaa
hakkas sinna rajama nn Klasmani
kasarmuid. Nii et militaariat on PikaKungla tänavate ristmiku kanti jagunud juba 103 aastat.
Tulles tagasi 1928. aasta juurde,
püüaksin anda ülevaate toimunust. Tegelikult said pidustused alguse juba 15.
detsembril aktusega 2. soomusrongide
rügemendi ruumides. Pärast pidulikku
aktust siirdusid garnisoni sõjamehed
koos seltside esinduste ja linnarahvaga läbi linna tõrvikutega rongkäigule.
Tõrvikutega rongkäike toimus Valgas
sõjaeelsel perioodil hulgaliselt.
Järgmise päeva hommikul olid
Valga raudteejaamas pidustustele saabuvat riigivanem Reid vastu võtmas
kohalikud kõrgemad kaitseväelased
eesotsas 2. soomusrongide rügemendi
ülema kolonel Kurskiga. Samuti linnapea ja maavalitsuse esimees ning
erinevate organisatsioonide esindajad.
Üles rivistatud oli aukompanii. Ei puudunud puhkpilliorkester — neid oli lisaks sõjameestele Valgas veel teisigi.
Aga täna? Rong kõrge külalisega saabus kell 9.25. Riigivanemaga koos astusid rongilt maha kaitseminister Juhkam ja 2. diviisi ülem, kindralmajor
Reek. Jaamast siirduti Valga garnisoni
ohvitseride kasiinosse. Kell 12 keskpäeval toimus Valga turuplatsil lippude pidulik üleandmine ja paraad. Olgu
öeldud, et samal turuplatsil toimusid
igal aastal kohaliku garnisoni paraadid
ja pidulikud marsid rohkem kui korra
aastas. Raske on seda täna lihtsalt ette
kujutada, sest kogu endine avatud lahtine turuplats on ajapikku täis ehitatud
mitmeotstarbelisi rajatisi. Tseremooniale olid kogunenud sõjaväelaste ja
külaliste kõrval kaitseliitlased, tuletõrjujad, keskkoolide vanemate klasside

Rahvusvaheline Valga
Militaarfestival tunnistati
Valgamaa ja Lõuna-Eesti turismi
aastakonverentsidel 2011. aasta
parimaks sündmuseks.
Valga linn tänab kõiki, kes
on aidanud kaasa Valga
Militaarfestivali suursündmuseks
kujundamisel.
õpilased, seltsid ja organisatsioonid
ning hulgaliselt linnarahvast. Kell 12
paraadiplatsile saabunud riigivanemale kandis ette kolonel Kursk. Seejärel
tervitas riigivanem Rei ülesrivistatud
üksuseid. Vaimuliku talituse viisid
läbi õpetaja Tammik ja ülempreester
Melts. Lipuvarrastesse lõid naelad
teiste hulgas riigivanem, kaitseminister ja 2. Diviisi ülem. 2. soomusrongide rügemendi lipu võttis riigivanemalt
vastu rügemendi ülem kolonel Kursk
ja 3. üksiku jalaväe pataljoni lipu pataljoni ülem major Sauselg. Lippude
üleandmisele järgnesid tervitussõnavõtud, teiste hulgas ka kohalikelt
võimumeestelt. Järgnes paraad. Pärast
paraadi siirduti kõik koos Metsa tn
(Priimetsa) kalmistule Vabadussõjas
hukkunute hauaplatside juurde. Kalmistul asetasid langenute haudadele
pärjad riigivanem, kaitseminister ja kolonel Kursk, kohaliku garnisoni poolt.
Kell 15.45 algas Säde majas pidulik
aktus maavalitsuse esimehe Mõttuse
tervitussõnavõtuga, mille järel esines
riigivanem Rei pikema kõnega sõjaväe ja elanikkonna koostööst. Aktuse
järgselt jõuti kohapeal veel ligi kolm
tundi kehagi kinnitada .Oleme ju palju
näinud tollaseid pidupäevalaudu oma
rikkalikkusega vanadelt fotodelt. Võib
oletada, et ei puudunud siingi kõik see,
mis tugevat kehakinnitust pakkus nii
tahkel kui ka vedelal kujul. Huvitav
asjaolu on see, et õhtul kell seitse lõppenud söögilauast siirdusid riigivanem
jt külalised koos saatjatega kasarmusse. Ja mis seal ees ootas? Ühine eine
sõduritega. Seejärel tutvuti sõdurite
elamistingimustega. Õhtul hiljem algas jälle Säde majas ball, millest ei
jäänud kõrvale ka meie kõrgeaulised
külalised. Riigivanem lahkus Valgast
öise rongiga.
Kui veel kord tulla tagasi Valga turuplatsi juurde ja võrrelda seda erine-

Koostame üheskoos uue arengukava
Valga linn ootab aktiivset panust uue arengukava koostamisse: linnavalitsus alustas oktoobris uue arengukava koostamist perioodiks 2012–2020.
Praegu kehtiv arengukava sai valmis aastal 2007, hõlmates perioodi 2007–2013, ja on
n-ö ajale jalgu jäänud. Arengukava tegevuskava on küll iga-aastaselt üle vaadatud ja
muudetud-täiendatud, kuid 2007. aastal püstitatud eesmärgid ja visioon ei vasta enam
tegelikkusele ja keskkonnas toimunud muutustele.
Arengukava koostamiseks on loodud viis töögruppi ja juhtgrupp. Valdkondlike töögruppide ülesandeks on oma valdkonna tugevuste-nõrkuste, võimaluste-ohtude kaalumine (SWOT’i koostamine) ning valdkondlike tegevus- ja investeeringukavade koostamine. Juhtgrupi ülesandeks on arengukava protsessi üldine juhtimine ja erinevate
ettepanekute kaalumine ning arengukavasse lisamine. Viis valdkondlikku töögruppi
jagunevad vastavalt järgmistele teemadele: 1) kultuur, sport, vaba aeg ja terviseedendus; 2) haridus, huviharidus ja noorsootöö; 3) linnaruumi arendamine, linnamajandus ja
infrastruktuur, keskkond, loodusressursid; 4) majandus, ettevõtlus, turism, mainekujundus, koostöö- ja välissuhtlus; 5) sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ennetustöö.
Kõik arengukava koostamises osalevad töögrupid on koostatud selliselt, et oleks
esindatud võimalikult laiapõhjaline arvamustering, muuhulgas kuuluvad töögruppidesse linnavalitsuse ametnike kõrval nii ettevõtete ja vabaühenduste kui ka koolide
ja haigla juhid, Valgamaa Arenguagentuuri töötajad jt oma valdkonna tunnustatud
spetsialistid ja arvamusliidrid. Töögruppides on tänaseks koostatud valdkondlik SWOT,
juhtgrupp on koos käinud koos kaks korda — et määratleda Valga linna visioon ja eesmärgid. Edasi jätkub üks arengukava valmimisprotsessi mahukamaid töid — tegevuskava koostamine ehk strateegia määratlemine konkreetsete püstitatud eesmärkide
saavutamiseks.
Linnavalitsus soovib tegevuskavad läbi arutada 2012. aasta alguses Valka kihelkonna esindajatega, kodanike- ehk vabaühenduste esindajatega ning naabervaldade esindajatega ja ettevõtjatega. Valga arengukonverents toimub aprillis.
Samaaegselt tegevuskava koostamisega peab valmima ka Valga linna eelarvestrateegia. Kui seni on omavalitsused langetanud erinevaid investeeringuotsuseid ja sellega seotud võlakohustuste võtmisi lühikeses perspektiivis, siis eelarvestrateegia on
aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel pikas perspektiivis.
Valga linna arengukava koostamise protsessi kaasatakse võimalikult palju linnakodanikke. Tegevuskavade valmimisel korraldatakse teeõhtu koos linnajuhtidega. Linnavalitsus kutsub kõiki valgalasi linna arengu kavandamisel kaasa lööma ja andma oma
panus arengukava koostamisse, sest mida teotahtelisemad ja ambitsioonikamad me
ise linnakodanikena oleme, seda rohkem suudame korda saata!
Tutvu arengukava materjalidega www.valga.ee
Tervitades,

Elo Mets
Valga LV arenguameti juhataja

vatel ajaperioodidel, hakkab kindlasti
täna lisaks tihedale hoonestusele silma
ka meie tihe liiklus ning autosid täis
parklad. Milline oli aga pilt liiklusvahendite osas 83 aastat tagasi? 1928.
aasta lõpu seisuga oli Valgas registreeritud 32 sõiduautot ja 8 veoautot. Kusjuures sõiduautodest 23 olid taksod.
Hobuseid see-eest oli 192, nendest 15
sõidu- ja 57 veovoorimeestele kuuluvaid.
Kahtlemata on Valgalegi väga tähtis, kuidas meelitada siia külalisi laiast
ilmast ja neid võimalikult pikalt, huvi
tekitades, siin kinni hoida: kui kohapeale jäetaks rohkem raha, saaks areneda turismi ning teenindusega seotud
ettevõtmisi. Lõppkokkuvõttes kasvaks
asutustega koos kogu linna heaolu. Samas on meil palju selliseid räämas ajaloolisi ehitisi, mis muus maailmas on
pandud tõsiselt külalisi kohale meelitama ja raha teenima. Äärmiselt kurb
on jätkuvalt vana vangimaja ja postijaama saatus. Õige peremehe käes
võiks vanglast koos keldritega kujuneda omaette atraktiivne muuseum üldse
kogu piirkonnas ja postimaja väravatest postitõld turiste sõidutamas omaette elamust tekitada. On palju teisigi
ajalooga tihedalt seotud hooneid, mida
me ei tea tihti ise ega tutvusta oma
külalistele. SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (SA VIKP)
näeb lähiaastatel ette alustada Valga
militaariaga seotud hoonete ja paikade
märgistamist, arutades asja korralduslikku poolt koos linnavalitsusega.
Aasta viimases ajalehenumbris on
hea meel tänada kõiki, kes on aidanud kaasa sellel aastal meie poolt läbi
viidud üritustele ning kes ikka ja jälle
on toonud meile juurde uusi esemeid,
fotosid ja mälestusi. Jätkuvalt tunneme
huvi eriti militaarelu vastu Valgas.
Ilusat lähenevat jõuluaega kõikidesse kodudesse ja töökollektiividesse!

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
31. detsembril algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus,
mis lubab selgust luua paljudes tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta.
Loenduse küsimustele vastamine on igale Eesti elanikule kohustuslik.
„Loendusel kogutud andmed aitavad ju vastata nii paljudele olulistele küsimustele.
Inimeste paiknemise järgi saab näiteks teada, kas teede- ja ühistranspordivõrk vastab
elanike vajadustele, milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab eri piirkondades vajadus tekkima,“ tõi Võru ringkonnajuht Helle Rebane mõned näited, miks rahvaloenduse küsimustele vastamine on kohustuslik.
Vastuseid neile ja teistele tähtsatele küsimustele on vaja üksnes statistika jaoks. See
tähendab, et loendusel kogutud isikuandmed on kaitstud ja neid Statistikaamet kellelegi välja ei anna. „Seega ei pea keegi ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed,“ kinnitas Rebane.
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult mugav, on päris esimest korda võimalik end ka ise interneti teel loendada. „Igaüks, kel ID-kaart või pangakoodid
olemas, võib loendusankeeti täita ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,“ selgitas ringkonnajuht.
31. detsembril avanevas e-loenduse keskkonnas on olemas kõik vajalikud juhendid
ja abi saab küsida ka Statistikaameti infotelefonil 625 9100 või e-posti teel aadressil
klienditugi@stat.ee.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võib oodata hoopis rahvaloendaja külastust — nemad hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist ja teevad seda kuni
märtsi lõpuni. Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja
postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobiv aeg,“ ütles ringkonnajuht.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on leitav aadressil www.REL2011.ee
ning detsembrikuu jooksul jõuavad kõikidesse postkastidesse ka loendust tutvustavad
voldikud.
NB! Loendusmoment on 31. detsember ehk kõik rahvaloenduse andmed kogutakse
31. detsembri seisuga.

Karin Volmer
Statistikaamet

Teade

Soe saun ootab!
Valga saun (Aia tn 19) on avatud järgmiselt:
• 27. detsembril (leilita saun): kell 12.00–15.30 naised; kell 16.30–18.00 mehed
• 28. detsembril saun: kell 9.00–14.00 naised; kell 15.00–20.00 mehed
• 29. detsembril saun: kell 9.00–14.00 mehed; kell 15.00–20.00 naised
Valga saun on suletud 23.–25. detsembril ja 30.–31. detsembril 2011
ning 1. jaanuaril 2012. Ilusaid pühi!

Valga Linna Leht
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Kultuur ja sport

Kultuuri- ja spordisündmused Valgas
Detsember

22.12. kell 19 kultuurikeskuses ansambli Noorkuu jõulukontsert. Ansambel
tähistab jõulude ajal oma 15. tegevusaastat, külalisesinejaks Superstaari saatest
tuntuks saanud Rosanna Lints. Pilet 10 €
26.12. kell 9 kultuurikeskuses Jõulubridž
26.12. kell 12 kultuurikeskuses Arsise
kellade ansambli jõulukontsert. Pilet 8 €,
sooduspilet 5 €
29.12. kell 16 Säde pargis koguperepäev Võlumets
30.01. kell 10 spordihallis ja Valga Bowling Center’is V aastalõpu Mitmevõistlus

Jaanuar

03.01. kell 10.30 Metsa tänava kalmistul Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Vaherahu väljakuulutamine.
07.01. kell 10 spordihallis jalgpalliturniir
Warrior Cup 2012 (2004. a sünd poisid)
08.01. kell 10 spordihallis jalgpalliturniir
Warrior Cup 2012 (2002 a sünd poisid)
08.01. kell 12 Valga 11. Rahvamatka seriaali III etapp
08.01. kell 15 kultuurikeskuses ansambel Oduvantšiki kontsert „Vene jõulud”.
Esinevad vähemusrahvuste kultuurikollektiivid
09.01. kell 19 kultuurikeskuses Lenna
Kuurmaa ja Märt Avandi kontsertetendus
„Kui vari kaob, siis valgus jääb”. Kaastegev
puhkpillikvintett Reval Wind Ensemble.
Pilet 13 €
10.01. kell 13 spordihallis sisekergejõustik, TV10 Olümpiastarti
10.01. kell 18 Ramsi veski ja Konnaoja
vahelisel alal (Raja tn 12) toimub laulu ja
tantsu saatel jõulurõõmuks olnud kuuskede ärasaatmine
11.01. kell 17 raamatukogus loodusfotograaf Sven Začeki loeng „Loodusest,
fotograafiast ja loodusfotograafiast”.
13.01. kell 11 spordihallis sisekergejõustiku MV, Valga–Valmiera
14.01. kell 11 spordihallis korvpalliturniir, C-klass
14.01. kell 12 spordihallis Valga lahtised
MV poksis
14.01. kell 15 ja 19 kultuurikeskuses
stuudio Joy talvekontsert „Hõbedased
unistused”. Esinevad stuudio laulu- ja
tantsukollektiivid. Pilet 3 €
15.01. kell 15 kultuurikeskuses ansambli Oduvantšiki uusaastaball
20.01. kell 19 kultuurikeskuses Valga
isetegevuslaste ühiskontsert
21.01. kell 12 spordihallis esiliiga jalgpall, FC Valga Warrior – S. Raitwood
22.01. kell 11 spordihallis saalihoki turniir
24.01. kell 18 Valga Bowling, VSVS MV
koroonas
26.01. kell 18 muusikakoolis Aare Saal
(bariton) ja Tiit Kalluste (akordion). Pilet 3
€, õpilastele ja pensionäridele 2 €
27.01. kell 10.30 spordihallis Saalihoki
turniir, U15
28.01. kell 11 spordihallis Eesti MV korvpallis, MINI-klassi etapp
28.01. kell 17 kultuurikeskuses tantsuõhtu salsarütmis
29.01. kell 11 spordihallis Eesti MV korvpallis, MINI-klassi etapp
29.01. kell 12 Paju–Valga, Paju lahingu
19. aastapäeva jooks, 8,2 km
31.01. kell Paju mälestusmärgi juures
Paju lahingu ning Valga vabastamise aastapäeva tähistamine
31.01. kell 19 kultuurikeskuses Vana
Baskini Teatri etendus „Hilinenud pulmaöö”. Osades: Meelis Sarv, Kadri Adamson,
Guido Kangur, Ene Järvis.

Veebruar

04.02. kell 12 spordihallis esiliiga jalgpall, FC Valga Warrior – FC Starbunker
Maardu
04.02. kell 19 kultuurikeskuses Valga–
Valka isetegevuslaste kontsert ja pidu
05.02. kell 10 spordihallis FC Warrior
futsal Cup 2012

05.02. kell 12 Valga 11. Rahvamatka seriaali IV etapp
06.02. kell 18.30 spordihallis VSVS MV
lauatennises
10.02. kell 19 kultuurikeskuses meeleolukas puhkeõhtu. Lugusid pajatab
zooloog Aleksei Turovski, tantsumuusika
ansamblilt Matiband, õhtujuht Jaak Madismäe. Pilet 4 €
11.02. kell 10–21 muusikakoolis XII
rahvusvaheline laste ja noorte klaveriansamblite festival. Ajakava: http://www.
valgamuusikakool.ee/festival
13.02. kell 17 raamatukogus Hendrik
Relve loeng „Eesti looduse unikaalsus”
14.02. kell 18 kultuurikeskuses Tõnu
Naissoo Hammond-group. Merilin Kongo
(vokaal), Andrus Lillepea (saksofonid), O.
Vendt. 1960.-70-ndate rokiklassika džässilikes seadetes. Pilet 4 €, õpilased ja pensionärid 3 €
16.02. kell kultuurikeskuses vabariikliku
18. Koolitantsu festivali maakondlik voor.
Koolitantsu teema lähtub kaudselt Eesti
filmi 100. juubelile pühendatud ametlikust Eesti Filmi Aastast, mida tähistatakse
aastal 2012. Tunnuslause sellest lähtudes
on „Tants fookuses“.
kell 17 kohvikus Nipernaadi kirjanduslik-muusikaline salongiõhtu. Külaliseks
on kirjanik Indrek Hargla
17.02. kell 18 kultuurikeskuses tantsuõhtu salsarütmis
18.02. kell 12 spordihallis Valga lahtised
MV maadluses
18.02. kell 15 kultuurikeskuses Valgamaa Poistelaulu konkurss
22.02. kell 13 raamatukogus maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss 5.–8. kl õpilastele
22.02. kell 18 kultuurikeskuses Eesti
Vabariigi 94. aastapäeva ja Säde Seltsi
110. aastapäeva pidulik kontsert-aktus
(kutsetega)
24.02. kell 10 spordihallis Eesti MV käsipallis, B-vanuseklass
24.02. kell 12 Metsa tn kalmistul Eesti
Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud
mälestus-kogunemine. Sõnavõtud, välijumalateenistus ja pärgade asetamine
Vabadussõja mälestuskivi juurde.
24.02. kell 12.30 SA Valga Isamaalise
Kasvatuse püsiekspositsioon territooriumil Iseseisvuspäevale pühendatud kogupere üritus. Muuseum avatud külastajatele (tasuta). Viiakse läbi muuseumitund
„Vana Valga tänavad“. Koostööpartnerid
osalevad üritusel ning viivad läbi esitlusi.
Korraldatakse võistlusi lastele ning peredele. Sõita saab hobusaaniga. Pakutakse
sõdurisuppi ning kuuma teed.
25.02. kell 8.30 spordihallis Eesti MV käsipallis, B-vanuseklass
26.02. kell 8.30 spordihallis Eesti MV käsipallis, B-vanuseklass
26.02. kell 19 spordihallis esiliiga jalgpall, FC Valga Warrior – S. Sillamäe Almaz
26.02. kell 19 kultuurikeskuses Kuresaare Linnateatri etendus „Petmine“
Stseenid ühest abielurikkumisest. Osades Piret Laurimaa (Teater Endla), Raivo E
Tamm ja Sepo Seeman (Teater Endla)
29.02. kell 13 kultuurikeskuses „Printsess kõrge lauluhäälega”. Maria Veretenina (sopran), Piia Paemurru, Vadim Malõškin (Vene Teater), Erika Jefimova (orel).

Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus
07.12.11–29.01.12 Maie Putki isikunäitus „Tango Valgas”
01.02.12–31.03.12 Mariann Kallase piltvaibad
Valga Muuseum
kuni 28.01.12 „Vaba Tahe” ja sõbrad. Peeter Kuutma kureeritud vaiba- ja keraamikanäitus
Valga Keskraamatukogu
Jaanuar — raamatuväljapanek „Pildistatud loodus”
Veebruar — raamatuväljapanek „Hendrik Relve raamatud”
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Hotell Metsis ja Müllersoni
ärimaja on uuenemas
Valga Linna Leht käis vestlemas ettevõtja, jahimehe, rallimehe ja pereisa
Andres Balodisega.
Marika Post
Valga LV arengunõunik
Kas Valgamaal on soodsad tingimused
ettevõtluseks?
Kõik algab sellest kuidas äri ajada: kui
võtad üle mõistuse võlad, ei tule midagi välja, kui lähtud põhimõttest „tasa
sõuad, kaugele jõuad“, siis võib Valgas
ettevõtlusega tegelda küll. Ettevõtluse
alustamiseks ei ole ma vaatamata taotlemisele kusagilt toetust saanud.
Ettevõte OÜ Sistem tegeleb rahvusvaheliste treilervedude, autovärvikeskuse, kinnisvarahalduse ja hotelli Metsis opereerimisega. Nendes sfäärides
läheb hotellil kõige paremini, aga vastavalt investeeringu mahule läheb igal
pool normaalselt.
Linn on ikka majutanud kõik oma
külalised meie juures. See on suhteliselt
loogiline käik — ega neid mujale saata
ju olegi. Küsimus ongi selles, kas omas
linnas majutad häbi või uhkusega.
Kindlasti pole ma ka kunagi kahetsenud otsust ehitada hotell. Valgas on
enamik suurettevõtteid välisosalusega,
nende esindajad ööbivad hotellis. Suvel
on loomulikult turistid, talvel hakkavad
jahimehed käima. Jaanuariks on juba
kõik nädalavahetused broneeritud jahimeeste gruppide poolt.
Hotelli kõrval tegeled ka jahinduse
korralduse ja kinnisvarahaldusega —
kuidas need edenevad?
Sel sügisel korraldas Soome Jahimeeste
Liit oma õppepäeva meil, metssea jahi.
See näitab meie teenuse kõrget kvaliteeti. Leian, et kui mõnes teises kohas
analoogse majutusteenusega oleks alustanud, siis mõni asi oleks olnud lihtsam,
teine raskem. Siin meil pole ju konkurenti kõrval, ei pea reklaamile kuigi
palju investeerima. Samas, siin ei saa
ju hindu hullusti üles ajada, mis suurtes
linnades jälle võimalik oleks.
Ma ei teinud mingeid turu-uuringuid.
Astusin hommikul voodist välja ja ütlesin, et nüüd hakkame hotelli ehitama.
Selles, et meil nii hästi läinud on, võlgneme tänu sisekujundaja Merle Eekile.
Müllersoni Ärimaja ostsime möödunud aasta novembris. Põhimõtteliselt

oli maja tühi, aga praegu pole meil pakkuda remonditud pindu nii kiiresti, kui
nõutakse.
Olen eluaeg Valgas elanud ja arvan,
et kui siin midagi teha tahta, siis saab
küll. Teame, et terve Valga peatänav on
peaaegu tühi. Aga ruumid on ju tühjad
parklateta puumajades. Parkla olemasolu on ülioluline.
Igat asja on võimalik teha. Ise peab
ikka olema käivitamise juures, tegema
tugevasti tööd. Kui asi juba tõsiselt toimib, siis võib mõelda asendaja või direktori peale.
Millega on võimalik siin piirkonnas
inimesi kinni hoida?
Valga puhul meeldib mulle kõige rohkem rahulik elu. Kui Tallinnas käid, on
poole päevaga närvid läbi. Liiklus, need
järjekorrad, kõik see trall. Siin on hea,
rahulik.
Kogu elu on siia sätitud, pole mõtet
kuskile mujale minna. Pead otsast ja
nullist alustama. Samas, kui oled ise
kusagil kaugel ja käid korra kuus või
aastas vaatamas, mis toimub, siis üldiselt asi ei toimi.
Kui tihti võtad aega puhkamiseks?
Olen võtnud nädalalõpu, harva nädala.
Sel kevadel käisin Aafrikas jahil. Hobideks võiksin nimetada rallikrossi ja ja-

hindust. Rallikrossiga olen tegelenud ja
üritan järgmisel aastal uuesti tegelema
hakata. Jahindus on minu jaoks põnev
ala. Looduses liikumine on mõnus. Iga
kord ei pea laskma loomi, lihtsalt nende nägemisestki piisab. Fotoaparaadiga
jahilkäimisest olen mõelnud juba mitu
aega. Kui lähed metsa ja püss on kaasas, siis nii lihtsalt looma ei näe. Kui
oled ilma püssita, siis näed.
Mida toob tulevik?
Müllersoni Ärimaja neelab päris palju
kapitali, et tõsta kvaliteeti. Hoone kõigil
kolmel korrusel käib remont. Veebruariks peab majas toimima ka lift. Hotell
Metsis saab lähiaastatel aga juurdeehituse. Esimesele korrusele oleme mõelnud
seminariruumi, solaariumi, massaažiruumi, juuksurisalongi ja suitsuruumi.
Teine ja kolmas korrus tulevad tubade
päralt. Kokkuvõtteks tuleks meil juurde
9 tuba, seega kokku saaks hotellis olema 60 kohta.
Kas saab väita, et oled õnnelik?
Ma arvan küll, sest suuri tagasilööke
pole olnud. On olnud kas edasiminek
või paigalseis. Tähtis on pere toetav
roll. Hiljuti sain teistkordselt isaks. Ei
oleks hotellgi toiminud, kui abikaasa
poleks tegutsenud siin esimesest päevast saadik. Ja nii hommikust õhtuni.

Koolivaheaeg

Tegevused talvisel koolivaheajajal 23.12.2011–08.01.2012
27.12. kell 14 noortekeskuses lauamängude päev. Päeva jooksul mängime erinevaid lauamänge ja selgitame välja paremad
mängijad.
27.12. kell 14 raamatukogus noorte raamatuklubi Ramsik käpiknukuetendus „Kuidas loomad jõule ootasid”
27.12. kell 18 noortekeskuses filmiõhtu.
Võta kaasa popkorn ja hea tuju ning tule
filmi vaatama!
28.12. kell 14 raamatukogus näärikrooni
meisterdamise õpituba
29.12. kell 15 raamatukogus filmineljapäev. Vaatame filmi „Põhjapõder Robbie”
29.12. kell 16–19 Säde pargis suur perepäev Võlumets. Täiskasvanuna teame, et
kõik ehtne on kirjeldamatult lihtne. Sageli
teavad aga vaid lapsed, et kogu maailma
tarkus mahub muinasjuttudesse. Võlumetsas tegutsevadki muinasjututegelased kultuurikeskusest, raamatukogust, noortekeskusest, kaitseliidust. Igaühel neist on oma
koja juures pajatada mõni vahva ja õpetlik
lugu.

30.12. kell 14 raamatukogus jututund
muinasjututornis
03.01. kell 11–17 kultuurikeskuses lõbus
joonistamise ja meisterdamise päev. Juhendavad kultuurikeskuse huvialaringide
ringijuhid: Ülla Blaasen, Kersti Kruška ja Tiiu
Karpelin.
03.01. kell 13 lähme Pedeli jõe äärde suusatama. Kui on lund ja ilm võimaldab, siis
on huvilistel koos noortekeskuse noortega
ühiselt võimalik suusatama minna. Kokkusaamine noortekeskuse juures.
03.01. kell 14 raamatukogus ristsõnade lahendamise võistlus. Ootame kuni 12-aastaseid ristsõnafänne. Osavamatele auhinnad!
04.01. kell 13, 16 ja 19 kultuurikeskuse
kinos „Lotte ja kuukivi saladus”, koolivaheaja soodushind lastele ja õpilastele 1€.
04.01. kell 14 noortekeskuses pingpongi
turniir
04.01. kell 14 raamatukogus jututund
muinasjututornis
04.01. kell 16–18 noortekeskuses koos
kodukultuuri ringi lastega ühine pannkoo-

kide küpsetamine, juhendab ringijuht Terje
Treu
05.01. kell 14 noortekeskuses Noorte
Omaalgatus Fond. See on võimalus muuta
oma maailma. Registreerimine valgaank@
gmail.com. Info www.valgakultuurikeskus.ee
05.01. kell 15 raamatukogus filmineljapäev. Vaatame filmi „Lumeveski” ja mängime mõistatamismänge.
05.01. kell 11–17 noortekeskuses korraldavad DJ School ja linetantsuring DISCO
„Head uut aastat!” Tegevusi juhivad ringijuhid Tarmo Lääts ja Marika Hõbejõgi.
06.01. kell 13, 16 ja 19 kultuurikeskuse
kinos „Härra Popperi pingviinid”, koolivaheaja soodushind lastele ja õpilastele 1€.
06.01. kell 14 raamatukogus ehete valmistamine, koolivaheaja magus lõpetamine
06.01. kell 17 noortekeskuses koolivaheaja piljarditurniir
08.01. kell 13, 16 ja 19 kultuurikeskuse
kinos „Kapten Amerika”, koolivaheaja soodushind lastele ja õpilastele 1€.

