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427-aastane linn

Valga-Valka
Linna Leht

Kaksiklinn Valga–Valka tähistab 428. sünnipäeva 
7.–11. juunil festivaliga „Helisev Liivimaa“

Teine lätlaste-eestlaste Laulupäev. Läti Valka, 18. august 1929. a. Foto: Valka koduloomuuseumi arhiiivist

Esimene lätlaste-eestlaste Laulupäev. Eesti Valka, 26. juuni 1927. a. Foto: G. Saag; Valka koduloomuuseumi arhiivist

Linnu ühendavad laulupeod

Jānis Cimze. Umbes 1870-ndate 
lõpp. Foto: Valka koduloomuuseumi 
arhiivist

Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate ja 
köstrite seminari pikaajaliseks juha-
tajaks oli Jānis Cimze (1814–1881), 
andekas pedagoog, esimene läti rah-
vaviiside seadja ja läti koorikultuuri 
alusepanija. Tema juhtimisel lõpetasid 
seminari 347 lätlast ja 104 eestlast, kes 
hiljem asutasid rea seltse ja ühinguid, 
millega seonduvad Läti ja Eesti kul-
tuuriloo tähtsad sündmused.

Jānis Cimze on maetud Valka Luke 
(nüüd Cimze) kalmistule. 1887. aas-
tal püstitati tema kalmule monument, 
millele on graveeritud läti-, eesti- ja 
saksakeelne tekst: „Oma rahva kooli-
õpetajate kooliõpetajale, tänulik Liivi-
maa“.

Indriķis Zīle, üks J. Cimze seminari 
kasvandikest, korraldas 1868. aastal 
Valka ja selle ümbruskonna kooride esi-
mese laulupeo. Seminari lõpetajad olid 
aktiivsed kultuuri- ja haridustegelased, 
kellest Eestis tuntumad on Carl Ro-
bert Jakobson, Johannes Eglon, Hans 
Einer, Joosep Kapp ja paljud teised.

J. Cimze poolt alustatud traditsioo-
ne jätkati: 1927. aasta 26. juunil toi-
mus Valga linnapargis esimene ühine 
Eesti–Läti laulupäev. Selles osales 375 
lätlast ja 325 eestlast. Koorijuhtideks 
olid Teodors Reiters ja prof Juhan 
Aavik, laulupäeva aukülaliseks aga 
Läti haridusminister Jānis Rainis. 
1929. aasta 18. augustil toimus Val-
ka Spordiseltsi aias (praegune Valka 
staadion) teine ühine Eesti–Läti lau-
lupäev.

J. Cimze seminari kasvandike 
aateline kultuurhariduslik tegevus, mis 
omal ajal teenis rahva armastuse ja 
tunnustuse, on kandnud häid vilju.

Valka Koduloomuuseumi 
materjalide põhjal

Valkal ja Valgal on ammusest ajast olnud palju ühiseid tegevusi, mis on jätnud 
jälje nii Läti kui ka Eesti ajalukku. 19. sajandi keskpaiku asutasid Jānis Cimze 
kasvandikud — nii lätlased kui ka eestlased — aktiivselt laulukoore ja seltse, 
mis lõi eeldused esimese üldlaulupeo korraldamiseks. See toimuski 1869. aastal 
Eestis ja 1873. aastal Lätis.Muusika ja laul on Valgas–Valkas ol-

nud pika ajaloo vältel alati au sees. 
Laulupäevi ja pidusid on peetud nii 
omaette kui ka koos, eestvedajateks 
ärksad kultuuri- ja ühiskonnategela-
sed. Muusikatraditsioone on aidanud 
siinkandis ülal hoida Cimze seminar, 
mille on lõpetanud paljud Eesti ning 
Läti kultuuri- ja haridustegelased. 
Nende seas oli ka üks eesti rahvusliku 
muusika rajajaid ja Eesti I üldlaulupeo 
(18.–20. juunini 1869 Tartus) korral-
daja — Aleksander Kunileid. Temale 
usaldati austav ülesanne juhatada lau-
lupeo esimest laulu. Lauljate hulgas 
oli palju Cimze seminaris hariduse 
saanud köstreid ja kooliõpetajaid. Ees-
ti üldlaulupidude traditsioonile alguse 
andnud pidu, kus lehvisid peale koori-
de ja kihelkondade lippude ka Eesti- ja 
Liivimaa lipud, oli pühendatud Liivi-
maa talurahva pärisorjusest vabasta-
mise 50. aastapäevale.

Valga–Valka kaksiklinnade festiva-
liga „Helisev Liivimaa“ tähistame nii 
linna sünnipäeva kui ka 85 aastat ta-
gasi Valgas toimunud esimest Eesti ja 
Läti laulupäeva.

Muusika paneb helisema kogu tä-
navuse festivali:
• tänavapidu ja vabaõhukontsert 

„Polkast Rockini“, kus Eesti rocki- 
klassikat esitavad Valga linna ava-
liku elu tegelased ja noored lau-
lutalendid ning aegumatuid Tina 
Turneri hitte ja rockiklassikat esitab 
Birgit Varjun

• kahel päeva kõlavad orelihelid 
Valga Jaani kirikus Ladegasti oreli 
145. aastapäeva auks helilooja ja 
organist Toomas Trassi ja Jüri Gol-
tsovi esituses

• päev täis folkloori — folkloorian-
samblite meeleolukad kontserdid 
„Kolm mäekinku” (Trīs pakalni) nii 
Valgas kui ka Valkas

• läbi Valga linna marsivad muusika 
saatel meie mehised mehed

• Valga linna aukodaniku tiitel antak-
se üle Valga Muusikakooli 90. aas-
tapäeva tähistaval kontserdil
Pidu ei möödu ilma laadata ega 

suure sportimiseta. Festival toidab vai-
mu ja kõhtu ning toetab erksat meelt, 
aktiivsust ja sporditahet. Kaksiklinna 
festivali võtab kokku esmaspäevane 
sünnipäevakontsert „Vaid ühte hoi-
des“. Vaata täpset kava 4. leheküljel!

Anneli Rants ja Hele Heletäht
Valga Linnavalitsus

Miks „Helisev 
Liivimaa“?
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Pildil on Valgamaa Kutseõppekeskuse tislerieriala õpilane Guido Torp, 
kes esindas Valgamaa Kutseõppekeskust vabariiklikul mööblitislerite 
kutsevõistlusel. Foto: Priit Lomp

Laur Speek
Valgamaa Kutseõppekeskuse direktor

Möödunud aastal valmis Valgas märkimisväärne hoonetekompleks, 
Valgamaa Kutseõppekeskus Loode tänavas, Eesti–Läti piiri vahetus läheduses.

Valgamaa Kutseõppekeskus 
muutub rahvusvaheliseks

Peale nägusa õppehoone ja õpilaskodu 
sai kool uue modernse sisustuse, seal-
hulgas töökodade, laboratooriumite 
ja õppeklasside sisseseade. Kui siiani 
toimus kutseõpe ainult maakonna va-
jadustest lähtuvalt, siis nüüd on olemas 
võimalused pakkuda väljaõpet ka Läti 
poolele. Seda näeb ette ka kooli arengu-
kava ning meie missiooniks on tööturu 
nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelise kutsehariduse 
võimaldamine Lõuna-Eestis ja Põhja-
Lätis. Ja plaanis ongi avada kaks õp-
perühma, mis on mõeldud Põhja-Läti 
noortele.

Esimeseks rahvusvaheliseks õppe-
rühmaks, mille 2012. a septembris ava-
me, on puidutöö eriala. See on mõeldud 
põhiharidust omavatele noortele ja 
viiakse ellu koostöös Valka Gümnaa-
siumiga. Õppetöö toimub läti keeles ja 
kestab kokku kolm ja pool aastat. Val-
ka Gümnaasiumis hakkavad toimuma 
selle õpperühma õpilastele mõeldud 
üldharidustunnid ja Valgamaa Kutse-
õppekeskuses erialatunnid, praktili-
sed õppused ning eesti keele õpingud. 
Lõpetajad saavad Läti keskhariduse 
tunnistuse ning Eesti kutsehariduse 
tunnistuse. Selle õpperühma edu oleks 
väga hea näide õnnestunud piiriülesest 
koostööst. Lisaks on puit üheks oluli-
semaks tooraineks nii Lõuna-Eestis kui 
ka Põhja-Lätis ja puidutöötlemine on 
üheks olulisemaks tööstusharuks. Val-
gamaa Kutseõppekeskus püüabki anda 
noortele teadmisi, kuidas seda toorainet 
paremini väärindada, see tähendab luua 
sellest tooted, millel on suurem väärtus 
kui toorainel. Selle eriala õppurid saa-

vad väljaõpet puidu töötlemise ja ehi-
taja elualadel, sest õppeprogramm näeb 
ette ka palkmaja ehituse mooduleid.

Teiseks erialaks, mida ka Läti noor-
tele pakume, on logistika. Õpe toimub 
keskhariduse baasil, seega on oodatud 
õppijad, kes on keskkooli juba lõpeta-
nud. Ja veel üks oluline muudatus — 
õpe sellel erialal toimub inglise keeles 
ja õppeaeg on poolteist kuni kaks aas-
tat. Ingliskeelne õpe võimaldab meil 
juurde võtta õppureid kaugemaltki. Val-
ga on ju raudtee- ja maanteesõlm ning 
rahvusvahelise ja piiriülese logistika 
arendamiseks on siin head võimalused. 
Eriala rakendatakse koostöös Tallin-
na Tehnikakõrgkooliga ning edukatel 
lõpetajatel on Valgas võimalik saada 
kõrgkoolis vajalikke ainepunkte juba 
ette. Logistika eriala lõpetanud on töö-

jõuturul konkurentsivõimelised ning 
nad võivad saada tootmisettevõtete lo-
gistikajuhtideks või transpordifirmade 
väärtuslikeks logistika spetsialistideks.

Õpilaskandidaatide dokumentide 
vastuvõtt toimub kooli kantseleis 25. 
juunist 6. juulini ning 30. juulist 15. au-
gustini kl 9–13.

Ernests Lībietis
arengu- ja projektijuhtimise 
osakonna juhataja

•	 Kutseõppe	 alguseks	 Valgas	 võib	 luge-
da	 1906.	 a,	 kui	 M.	 J.	 Alksnis	 rajas	 siin	
11–15-aastaste	poeglaste	 jaoks	mõeldud	
erakaubanduskooli.

•	 Valgamaa	 Kutseõppekeskus	 on	 riiklik	
õppeasutus	 ja	õpe	selle	kooli	põhiõppes,	
mille	hulka	kuuluvad	ka	puidutöötlemine	
ja	logistika,	toimub	tasuta.

•	 Valgamaa	 Kutseõppekeskuse	 uus	 kam-
pus	koos	õppekompleksi	ja	õpilaskoduga	
valmis	 2011.	 a	 Euroopa	 Liidu	 ning	 Eest	
Vabariigi	Haridus-	ja	Teadusministeeriumi	
rahastamisel

Head kaaslinlased siin- ja sealpool piiri,
Valga	 koos	Valkaga	moodustab	 peaaegu	 20	000	 elanikuga	 linnalise	 ala,	mis	 oleks	
ühes	riigis	asuvana	Eesti	rahvaarvult	neljas	maakonnakeskus	või	9.	linn	Lätis.	Ajalugu	
on	meie	linna	jaganud	kahe	riigi	vahel.	Ühelt	poolt	peame	kaks	korda	rohkem	vaeva	
nägema	endi	erinevates	keeltes	ja	kultuurikeskkondades	nähtavaks	tegemisega,	kuid	
järjest	enam	hakkame	mõistma,	et	meil	on	Liivimaa	südamena	vähemalt	kaks	korda	
rohkem	võimalusi	pakkuda	mitmekülgset	elukeskkonda	ja	investeerimisvõimalusi.

Piire	unustades	on	meil	väga	hea	sotsiaalne	taristu	—	kaks	kultuurikeskust,	kaks	
staadioni,	 kaks	muusikakooli,	 kaks	 spordihalli,	 ilusad	puhkealad	Pedeli	 jõe	 ja	Veski	
järve	ümbruses	jne	—,	meil	on	kõike	rohkem	kui	tavapäraselt	sellise	suurusega	linnas.	
Edasine	areng	sõltub	siiski	rohkem	sellest,	kas	meil	on	kahe	linna	peale	sädeinimesi,	
kes	suudaks	kultuuri-	ja	spordielu	edendada	meie	ühises	kaksiklinnas.

Kaksiklinnadena	on	meil	sarnased	eesmärgid	—	soovime	pakkuda	rohkem	ja	pa-
remaid	töökohti	ning	arendada	linnaruumi	üheskoos.	Valgamaa	Kutseõppekeskuse	
algatus	pakkuda	 lätikeelset	kutseõpet	 ja	Valka	kunstikoolis	alustav	eestikeelne	õpe	
on	järgmised	piirideülesed	ettevõtmised.	

Valga	linnal	on	rohkesti	potentsiaali,	mida	soovime	ülepiirilise	strateegilise	tegut-
semise	ja	ühise	planeerimise	kaudu	tunduvalt	paremini	ära	kasutada	kui	seni.	Valga–
Valka	tulevikuvisioon	on	olla	Liivimaa	süda	—	reibas,	roheline	ja	rahvusvaheline.

Soovin	kõigile	Valga	ja	Valka	elanikele	palju	õnne	linna	428.	sünnipäeva	puhul!

Kalev Härk 
Valga linnapea

Linna sünnipäev — 
see on pidu meile ja meie külalistele
11.	juunil	tähistame	meie	linna	sünnipäeva	—	428	aastat	tagasi	andis	Poola	kuningas	
Stefan	Bathory	Valkale	linnaõigused	ja	726	aastat	on	möödunud	linna	esmamainimi-
sest.	Nende	aastate	jooksul	on	palju	nähtud	ja	üle	elatud,	linn	on	jagatud	kahte	ossa,	
kuid	mõlemad	piirilinnad	—	Valka	ja	Valga	—	on	siiski	kui	üks	linn	kahes	riigis.

Käesoleval	aastal	möödub	juba	viis	aastat,	mil	meie	kaksiklinn	on	olnud	Schengeni	
viisaruumis.	Piiride	avamine	21.	detsembril	2007.	aastal	oli	mitte	ainult	väga	eriline	
ja	emotsionaalne	sündmus	meie	 linnade	elanike	 jaoks,	vaid	see	oli	ka	stiimuliks,	et	
edaspidine	koostöö	toimuks	loosungi	all	„Valga–Valka	—	piirideta	linn”.

Valka	on	linn,	kus	algab	Läti.	Piiriäärsel	territooriumil	on	omad	erinevused	võrrel-
des	teiste	Läti	regioonidega	ning	need	ei	ole	alati	meile	soodsad.	Seepärast	peab	pii-
riäärse	arengu	edendamine	olema	üks	tähtsamaid	ülesandeid	iga	riigi	regionaalpolii-
tikas	—	vajalik	on	suurem	valitsusepoolne	toetus	piiriäärsete	alade	arendamiseks.

Valka	 kui	 piirilinn	on	unikaalne	mitte	üksnes	 Lätimaal,	 ta	 on	üks	 kuuest	 linnast	
maailmas,	kus	riigipiir	 läbib	kesklinna,	 jagades	selle	kaheks	osaks,	moodustades	nii	
meie	kaksiklinna	—	Valka	ja	Valga.	Ja	teisiti	ei	saagi	olla	—	mõlemal	piirilinnal	saab	
olla	ainult	ja	üksnes	ühine	arengutee,	täiendades	teineteist	ainult	tema	riigile,	rahvale	
ja	linnale	iseloomulikuga	ning	nimelt	sellega	me	olemegi	teiste	jaoks	huvitavad.

Oma	lähinaabritega	teeme	tihedat	koostööd	ühisprojektide	raames.	Üks	mahuka-
matest	projektidest	oli	kunstikooli	rekonstruktsioon.	Kuivõrd	Valgas	ei	ole	oma	kuns-
tikooli,	siis	Valka	Kunstikool	on	meie	kaksiklinna	kunsti-	ja	kultuurhariduskeskuseks,	
kus	kunstimaailma	õpib	tundma	üha	enam	eesti	lapsi.	Sel	aastal	on	alanud	töö	uue	
ühisprojekti	raames,	mis	on	loogiliseks	jätkuks	eelmisele:	Valka	Kunstikoolis	juuruta-
takse	eestikeelsed	kunstialased	õppekavad.	Ühine	töö	ja	areng	jätkub	—	käesoleval	
aastal	on	mõlema	riigi	valitsused	aktsepteerinud	piiriülese	haridusmudeli:	kutsehari-
dus	—	Valgas,	üldharidus	—	Valkas.

Iga	linna	uhkuseks	on	tema	elanikud,	nii	on	see	ka	Valkas	ja	Valgas	—	meil	on	ini-
mesi,	kellel	on	suurepärased	saavutused	mitmesugustes	valdkondades,	aga	oluline	
on	meile	ka	tavaline	linnakodanik,	kes	südames	tunneb	ühtekuuluvust	meie	linnaga	
ja	 loeb	seda	oma	 linnaks.	Vaatamata	olemasolevatele	probleemidele	püüame	teha	
kõike	nii,	et	Valkast	saaks	koht,	kus	on	meeldiv	elada	ja	kuhu	tahaks	alati	tagasi	pöör-
duda.	Valkas	ja	Valgas	viiakse	ellu	mahukaid	investeeringuprojekte	linnade	infrastruk-
tuuri	korrastamiseks,	et	luua	soodne	keskkond	ettevõtlusele	ning	parandada	elanike	
elukvaliteeti.

Soovin	meile	kõigile	ja	igaühele	eraldi	rohkem	patriotismi!	Tunneme	uhkust	selle	
üle,	et	elame	nii	unikaalses	kohas!	Hoiame	kõike	seda	kaunist,	mis	on	meie	 linnas.	
Ilusat	linna	sünnipäeva	kõigile	meile	ja	loomulikult	ka	meie	linna	külalistele!

Soovin	Valka	ja	Valga	elanikele	meeldivaid	linnapäevi!
Kārlis Albergs 

Valka kihelkonnaduuma esimees

Linnaelu

Valka Kunstikoolist saab 
Valka ja Valga kunstihariduskeskus

Valga ja Valka asusid oma ühist kuns-
tiruumi looma juba hea mitu aastat 
tagasi — esimeseks sammuks oli part-
neritena kunstikooli väljaehitamine: 
2007. aastal valmis arhitekt Dainis An-
dersonsil Valka Kunstikooli renoveeri-
mise ja juurdeehitise projekti makett ja 
tehnilise spetsifikatsioon, SIA „Dzim-
tais akmens” viis lõpule juurdeehitise 
tehnilise projekti koostamise. Hoone 
sai nurgakivi 2010. ning sai valmis 
möödunud aastal.

Käesoleva aasta 1. märtsist alates 
viib Valka kihelkonnaduuma koostöös 
Valga linnavalitsusega ellu projekti 
„Valka Kunstikooli arendamine ühi-

seks piiriüleseks kultuurhariduskes-
kuseks” (Art School „Walk”). Projekti 
raames kavandatakse Valka Kunstikoo-
lis juurutada eestikeelsed kunstialased 
õppekavad, välja töötada uus kooli 
töökorraldusmudel ja võtta tööle eesti 
keele oskusega spetsialistid. Koolile 
ostetakse juurde mööblit, metoodilisi 
materjale, kunstiajaloo raamatuid (ees-
ti ja läti keeles) ja tööriistade komplekt 
puunikerdamise jaoks. Lisaks viiakse 
läbi ühiseid kunstialaseid üritusi, näi-
teks grafitipäevad ja kunstilaagrid.

Praeguseks on toimunud mitu pro-
jekti töögruppide koosolekut ning 
kohtumised Läti ja Eesti Haridus- ja 
Teadusministeeriumide esindajate-
ga. Kuivõrd mõlema riigi haridusmi-
nisteeriumidelt on saadud positiivne 
kinnitus, siis projektipartneril — Val-

ga linnavalitsusel — on praegu käsil 
kunstialaste õppekavade tõlkimine 
eesti keelde.

Projekti raames on kavas korralda-
da ka mitu Läti ja Eesti ühist kultuur-
hariduslikku üritust. Lähim nendest — 
„Kosmilised märgid” toimub Pedeli 
jõe kallastel käesoleva aasta augustis.

Projekti elluviimise aeg on 2012. 
aasta 1. märtsist kuni 2013. aasta 31. au-
gustini ja projekti juhtpartner on Valka 
kihelkonnaduuma. Koostööpartnerina 
on projektis tegev Valga linnavalitsus. 
Projekt realiseeritakse EL-i Eesti–Läti 
programmi 2007–2013 raames. Projek-
ti üldmaksumuseks on 144 035 eurot, 
millest Eesti–Läti programm finant-
seerib 122 430 eurot. Valka kihelkon-
naduuma kaasfinantseering on 15%, 
millest 5% on riiklik dotatsioon. 

Võidupüha ja Maakaitsepäev

23. juunil kell 12–16	 tähistatakse	 Valgas	
kogupere	 üritusena	 Võidupüha	 ja	 Maakait-
sepäeva	 SA	Valga	 Isamaalise	 Kasvatuse	 Püsi-	
ekspositsiooni	Muuseumi	 territooriumil.	Osa-
levad	 jõustruktuurid.	 Maakonda	 jagatakse	
laiali	Vabariigi	Presidendi	süüdatud	võidutuli.
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Rahvusvaheline Valga Militaarajaloo Festival

Valka on peagi taas sireliõites
Aastakümneid	tagasi	oli	Põhja-Läti	linn	Valka	kevadeti	täis	sirelite	aroo-
mi	ja	värvirõõmu.	Tänaseni	oli	see	osake	ajaloost	ja	sentimentaalsetest	
mälestustest,	kuid	nüüd	tekkinud	soov	ja	tõsine	tahe	taastada	olukord,	
kus	linnaruumi	haljastuses	kasutatakse	jällegi	rohkelt	sireleid.	Sirel	on	
saanud	Valka	omamoodi	sümboliks	—	seda	kinnitab	Valkas	kaksiklinna	
festivali	ajal	avatav	tarbekunstistuudio	„Saulīte’’	tööde	näitus	„Sirelis”.

Sel	aastal,	 tänu	paljude	elanike,	ettevõtete	 ja	omavalitsuse	toetu-
sele,	koguti	vajalikul	hulgal	finantsannetusi	ning	Valka	linna	südames-
se	—	Lugaži	väljakule	—	istutati	taas	sirelid.	Sedakord	küll	uued	sirelisordid	ja	uues	kujunduses.

Nüüd	ootavad	 jälle	 igal	 kevadel	 sirelid,	 hullutades	oma	 lõhna	 ja	 värvikirevusega,	mis	 sarnane	Põhja-
Vidzeme	 triibutekkidega,	nii	 laia	 ilma	 rännanud	valkalasi	 kui	ka	 linna	külalisi,	 kes	kõik	 saavad	sireliõitest	
„õnne	otsida“.	Ka	edaspidi	planeeritakse	linna	haljastuses	kasutada	erinevaid	sirelisorte.

Õitevahus	sirelipõõsad	rõõmustavad	kõiki	kaksiklinna	külalisi,	keda	oodatakse	festivali	ajal	Valka	kultuu-
rimajja	toredale	sireliteemalisele	näitusele.

Aivars Ikselis 
Valka Kultuurimaja režisöör

Kultuur

Tänavu, juba neljandat aastat järjest, toimub augustikuu keskel Valga linna tippsündmus — Rahvusva-
heline Valga Militaarajaloo Festival, mis iga aastaga areneb ja täieneb. Sel aastal on sõjalised tegevused 
rohkem põimunud kultuuriliste tegevustega ja uudse momendina on sisse toodud ka suurejooneline Jõe-
kääru kontsert atraktiivse koha ja heade esinejatega. Pedeli jõe poolsaar on otsekui loodud heaks kontser-
dipaigaks ja pakub sõjaajaloo huvilistele meeldivat meelelahutust.

Haridus

Kooliaasta 
lõpuaktused
Lõpuaktused Valga linna koolides:

Valga	Gümnaasiumi	aktused	toimuvad	•	
kultuuri-	 ja	huvialakeskuses	20. juunil 
kell 12	 (9.	 klassid);	21. juunil kell 12	
(12.	klassid)
Valga	Vene	Gümnaasiumi	aktused	toi-•	
muvad	 kooli	 aulas	 16. juunil kell 12	
(12.	klassid);	20. juunil kell 16	(9.	klas-
sid)
Valga	Põhikooli	aktus	toimub	kultuuri-	•	
ja	huvialakeskuses	16. juunil kell 15
Valga	 Kaugõppegümnaasiumi	 aktus	•	
toimub	 kultuuri-	 ja	 huvialakeskuse	
ovaalsaalis	19. juunil kell 12	 (9.	 ja	12.	
klassid)
Valgamaa	Kutseõppekeskuse	aktus	toi-•	
mub	kooli	aulas	22. juunil kell 12

Teade

Hariduskonverentsi 
eelteade
Uue	kooliaasta	eel,	29.	augustil	korraldab	
Valga	 Linnavalitsus	 hariduskonverentsi	
„Õpetaja	 kui	haridusliider	muutuval	 Eesti	
haridusmaastikul”.	 Konverentsi	 eesmär-
giks	 on	 anda	 pedagoogidele	 ja	 haridus-
juhtidele	ülevaade	Eesti	ümberkorraldata-
vast	hariduselust,	muutustest	ja	nendega	
toimetulekust	 ning	 arutleda	 õpetaja	 kui	
haridusliidri	 rolli	 üle.	 Hariduskonverents	
on	suunatud	Valga	linna	ja	Valga	maakon-
na	 pedagoogidele	 ning	 haridusjuhtidele.	
Konverentsil	esinevad	Haridus-	ja	Teadus-
ministeeriumi	 (HTM)	 nõunik	 Piret	 Sapp,	
HTM-i	üldharidusosakonna	juhataja	 Irene	
Käosaar,	 üldharidusosakonna	 peaekspert	
Tiina	 Peterson,	 professor	 Mart	 Raukas,	
psühholoog-nõustaja	Ülli	Kukumägi,	Jaan	
Poska	Gümnaasiumi	direktor	Helmer	Jõgi.	
Meie	 oma	 koolide	 direktorid	 Raimond	
Luts	 ja	 Tarmo	 Post	 räägivad	 muutustest	
oma	 koolide	 elus.	 Loodetavasti	 saame	
konverentsil	kuulda	ka	professor	Lauristini	
ettekannet.	 Konverentsil	 osalejaid	 ootab	
päeva	lõpus	üllatus.

Valka Rokikool liidab kasiklinnade noori
2011./12.	 õppeaastal	 alustas	 Valkas	 tööd	 BJMK	 (Laste	 ja	
noorte	 muusikaklubi)	 Rokikool,	 mis	 on	 Jelgavas	 asutatud	
Rokikooli	filiaal.	Filiaali	õppetöös	osalaved	noored	Valkast	ja	
Valgast,	nad	saavad	õppida	kitarri,	basskitarri,	vokaali,	löök-
pille,	samuti	käivad	siin	koos	meie	kaksiklinnade	rockbändid.	
Rokikoolis	käivad	oma	oskusi	 täiendamas	ka	täiskasvanud,	
kes	tegelevad	kitarrimänguga.

BJMK	 Rokikool	 on	 ainuke	 akrediteeritud	 kutsekool	 Bal-
timaades,	 kus	 saab	 omandada	 teadmisi	 rokkmuusika	 alal.	
Uute	muusikahuviliste	kasvandike	vastuvõtt	algab	augusti-
kuu	lõpus.

9.	juunil,	Valga–Valka	linnapäevade	raames	toimub	Valga	
Isamaalise	Kasvatuse	Püsiekspositsiooni	militaarlaval	(Pikk	t	16a,	Valga)	koostöös	Valga	Rockiklubiga	BJMK	Roki-
kooli	hooaja	lõpukontsert.	Kontserdi	algus	kell	19.00.

Ernests Lībietis  
BJMK Rokikooli Valka filiaali juhataja

17.–18. augustil 2012. aastal toimub 
Valga linnas Rahvusvaheline Valga Mi-
litaarajaloo Festival — rahvusvaheline 
suurüritus SA Valga Isamaalise Kasva-
tuse Püsiekspositsiooni eestvedamisel.

Festival sai alguse 2009. aastal ning 
toimub juba neljandat korda. Möö-
dunudaastane Rahvusvaheline Valga 
Militaarajaloo Festival valiti Valgamaa 
2011. aasta parimaks sündmuseks ning 
konkursi „Ehe Lõuna-Eesti 2011“ võit-
jaks parima turismisündmuse kategoo-
rias.

Teistest kultuuriüritustest selgelt 
eristuv ettevõtmine pakub kahe päeva 
jooksul reaalseid tegevusi ja põnevust 
kogu perele — militaarlaat, jõustruk-
tuuride esitlused, sõjameeste marss läbi 
linna ja näidislahing II maailmasõja 
ajast, lisaks erinevad kontserdid, näi-
teks Vennaskond, Põldsepp ja Pojad, 
kohalikud kollektiivid jne.

Tänavu ootame festivalile 15 riigi 
esindajaid ligikaudu 40 sõjaajaloo klu-
biga. Sõjameeste laagris on kuni 500 
inimest. Festivali korraldamise ning 
esitlustega on seotud jõustruktuurid, 
koostööpartnerid ning vabatahtlikud 
abilised.

Kohtumiseni Rahvusvahelisel Valga  
Militaarajaloo Festivalil!

Tulge festivalile!

Praegu elame küll kauni ja sooja suve 
ootuse vaimus, aga vaatame veel natu-
ke ettepoole: käesoleva aasta augusti-
kuu toob valgamaalasteni suurepärase 
võimaluse nautida head muusikat vabas 
õhus — Jõekääru Kontsert toimub 
18. augustil algusega kell 20.00 Pedeli 
jõekäärus asuval poolsaarel.

Iga linn ja iga vald püüab leida või-
malusi, huvitavaid elamusi pakkuvaid 
väljundeid, mis rikastaksid kohalik-
ku kultuurielu ning seoks inimesed 
ühte. Head ideed on väärt elluviimist 
ja sisukad traditsioonid on väärt edasi-
arendamist. Valga linna keskmes asuv 
Pedeli jõgi ning selle ümbrus on piisa-
valt atraktiivne ja meeldivat meeleolu 
loov — et seda maksimaalselt kasutada 
mitmesuguste kultuuriürituste korral-
damiseks.

Käesoleva aasta kontsert on esma-
kordne, seetõttu panevad korraldajad 
erilist rõhku selle suurepärasele korda-
minekule. Esimese kontserdi läbivaks 
teemapunktiks on Valgale omane Ni-
pernaadi.

Kaheosalisel kontserdil astuvad üles 
tunnustatud ja tuntud artistid ning muu-
sikakollektiivid — Eesti Kaitseväe Or-
kester, Hannes Kaljujärv, Jaan Willem 
Sibul, Tanja Mihhailova, Mari Liis Aas-
mäe, Uku Suviste, vana hea Propeller 
koos Peeter Volkonskiga jpt. Kõlavad 
ka palad Eesti popklassika varasalvest 
ning erinevatest muusikalidest.

Kontserdi ülesehitusel mängib olu-
list osa päikeseloojang ning kontserdi 
lõpufaasid muudavad eriti võimsaks ja 
meeldejäävaks Alo Mattiiseni isamaa-
lised laulud. Jõekääru Kontsert paneb 
meeliülendava punkti kaks päeva kest-
nud Valga Militaarfestivalile.

Piletite eelmüük Piletilevis alates 
juuni lõpust.

Kohtumiseni Jõekäärus!

Korraldajate nimel, 
Ülle Juht 

513 7185, juht@hot.ee

Jõekääru 
Kontsert — 
suvelõpu 
nostalgia

Kultuur

Metsavendade Liit — 20
06. juunil

kell 10–12 Valga Kultuuri- ja huviala-• 
keskuses	Eesti	Endiste	Metsavendade	
Liidu	 20.	 aastapäevale	 pühendatud	
konverents
kell 12.30 Valga Jaani kirikus• 	mäles-
tusplaadi	 avamine	 hukkunud	 metsa-
vendadele
kell 14 Hargla külas• 	 mälestusplaadi	
avamine	Eesti	ühele	tuntumale	metsa-
vennale	Alfred	Käärmannile

Meelis Kivi
SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsiooni muuseumi juht
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Neljapäev, 7. juuni
•	 07.–10.06.2012 Bengts Tivoli	Pärna	puiestee	17a	platsil.	Lõbustuspark	Rootsist	tuuritab	mööda	Eestimaa	

linnasid	juba	alates	23.	aprillist.	Valgas	pakutakse	viiel	päeval	erinevaid	meelelahutusvõimalusi	kogu	perele:	(18)	
K–N	kell 15–23,	R	kell 15–24,	L–P	kell 12–24

•	 kell 12	Valga	linnapea	Kalev	Härki	vastuvõtt	parimatele	koolilõpetajatele	Valga	Raekojas	(kutsetega)	(1)
•	 kell 17	Valga	linna	loomeinimeste	kohtumine	ja	näituse	avamine	kultuuri-	ja	huvialakeskuses.	Näitus	jääb	ava-

tuks	24.	augustini	(2)
Reede, 8. juuni
•	 kell 8–16	Turg	Valka	turuplatsil	Riia	7a.	Müügikohtade	registreerimine	tel	+371	2687	5515
•	 kell 12	Valga	turismiinfokeskuse	15.	sünnipäeva	tähistamine	(1)
•	 kell 13	Laste	tänavajalgpalli	turniir	Pedeli	äärsel	kunstmuruväljakul.	Turniirile	on	oodatud	1996	ja	hiljem	sündi-

nud	poisid	ja	tüdrukud.	Võistkonna	suurus	7	mängijat,	väljakul	5+1	(15)
•	 kell 17–18.30	Valga	linnapea	Kalev	Härki	ja	Valka	kihelkonna	duuma	esimehe	Karlis	Albergsi	vastuvõtt	kultuuri-	

ja	huvialakeskuses	(kutsetega)	(2)
•	 Valga	linna	sünnipäeva	jooksuvõistlused	keskstaadionil:	(4)	kell 17	aastapäevajooks	lastele,	428	meetrit;	kell 18	

aastajooks	täiskasvanutele,	2012	meetrit
•	 kell 19	Ladegasti	oreli	145.	aastapäeva	kontsert	Valga	Jaani	kirikus.	Esineb	helilooja	ja	organist	Toomas	Trass	

Tallinnast	(3)
•	 kell 20.30	Tänavapidu	„Polkast	rockini”	marsruudil	Kesk	tänav–Vabaduse	tänav–Kungla	tänav	(7)
•	 kell 21–01.30	Vabaõhukontsert	„Rockist	popini”	spordihalli	esisel	platsil.	Eesti	rockiklassikat	esitavad	Valga	linna	

avaliku	elu	tegelased	ja	noored	laulutalendid	koos	Valga	Rockiklubi	nostalgiabändiga.	Aegumatud	Tina	Turneri	
hitid	ja	rockiklassikat	Birgit	Varjuni	esituses.	Tantsuks	mängib	Evald	Raidma	ansambel	Melody	(6)

Laupäev, 9. juuni
•	 kell 9–16	Liivimaa	laat	Valga	kesklinnas.	Laat	on	kujunenud	rahva	seas	tuntuks	ja	hinnatuks	iga-aastaseks	mee-

lelahutusürituseks	oma	rikkaliku	kultuuriprogrammi,	ostu-müügi	lusti,	erinevate	atraktsioonide,	loterii	ja	palju	
muuga.	Müügikohtade	registreerimine	kuni	8.	juunini	telefonil	+371	766	9970,	e-post:	info@valgakultuurikeskus.
ee	Müügiplats	on	kõigile	registreerinutele	tasuta,	kauplejad	annetavad	heategevuslikule	loteriile	midagi	oma	
tootevalikust	(16)

•	 kell 10	Pidulik	linnamarss.	Kolonnis	liiguvad	Kaitseliidu	Valgamaa	Maleva	orkester,	Valga	Üksikkompanii	ning	
noorkotkad	ja	kodutütred,	Päästeameti	Lõuna	Päästekeskus,	Politsei-	ja	Piirivalveameti	Lõuna	prefektuuri	Valga	
politseijaoskond	ja	militaartehnika	marsruudil	Jaama	puiestee–Vabaduse	tänav–Pärna	puiestee–Tartu	tänav–Ra-
ja	tänav	(17)

•	 kell 10.30–14	Päästeameti	Lõuna	Päästekeskuse	kutsemeisterlikkuse	võistlused	ja	päästeautode	vigursõit	Riia	
tänava	ja	Raja	tänava	piiripunkti	juures	ning	Pedeli	jõe	ääres	(12)

•	 kell 10.30–15	Kultuuriprogramm	Valga	ja	Valka	isetegevuskollektiivide	esituses	kultuuri-	ja	huvialakeskuse	esisel	
(2)

•	 kell 11	Valga	linna	428.	sünnipäeva	ja	Valga	muusikakooli	90.	aastapäeva	kontsert	Valga	Jaani	kirikus.	Esinevad	
Valga	muusikakooli	õpilased	ja	vilistlased,	linna	kultuurikollektiivid	ja	külalised	Valka	muusikakoolist.	Antakse	üle	
aukodaniku	tiitel	(3)

•	 kell 11–14	Mitmesugused	tegevused	lastele	ja	noortele	Säde	pargis	ja	raamatukogu	hoovis.	Lastega	tantsib,	
laulab	ja	mängib	Röövlitütar	Ronja.	Huvilistel	on	võimalus	kiikuda	ülevõllikiigel	(kiikinguga),	osaleda	kastitorni	
ronimise	võistlustel,	erinevates	kunstialastes	õpitubades,	lasta	teha	näomaalingut	ja	sõita	ponidega.	Lisaks	jagab	
Eesti	Punase	Risti	Valgamaa	Selts	infomaterjale	(10	ja	8)

•	 kell 11–14	Kasutatud	raamatute	turg	raamatukogu	hoovis.	Anna	kasutatud	raamatud	uuesti	ringlusesse	ja	too	
need	enne	8.	juunit	Valga	Keskraamatukogusse	või	võta	laadale	kaasa.	Turul	saavad	huvilised	valida	ja	sobiva	
raamatu	tasuta	kaasa	võtta	(8)

•	 kell 11–15	Liiklusohutuskatsete	läbiviimiseks	erinevad	stendid	raamatukogu	hoovis.	Kohal	on	erinevad	
liiklusohutusalased	stendid,	kus	saab	katsetada	turvavöö	ja	peatoe	vajalikkust	autos	ning	panna	end	proovile	
alkoprillidega.	Maanteeamet	jagab	infomaterjale	ning	teadmisi	liiklusega	seonduvast	(8)

•	 kell 12–16	Trikimootorratturite	võistlus	„Valga	Stunt	Ride”	keskraamatukogu	esisel	platsil.	Ekstreemsust	pakuvad	
Eesti	paremad	trikimootorratturid	(9)

•	 kell 12.30–16	Meenutuste	kohvik	Valga	Muusikakoolis.	Muusikalised	maiuspalad	muusikakooli	õpilastelt,	õpe-
tajatelt	ja	külalistelt	(5)

•	 kell 13	Jalutuskäik	linnapeadega	mööda	ajaloolist	Valga	linna.	Linna	kujunemisest	ja	arengust	räägivad	esimene	
eestlasest	linnapea	Johannes	Märtson	(Priit	Riemann)	ja	praegune	linnapea	Kalev	Härk.	Osaleda	soovijate	regist-
reerimine	kuni	8.	juunini	Valga	Muuseumi	telefonil	766	8863	(19)

• kell 13–15	Pillilaat	Valga	Muusikakooli	hoovis.	Oodatud	on	kõik	muusikainstrumentide	müüjad	ja	ostjad.	Info	tel	
5683	0005.

•	 kell 14–15	Valka	folklooripäevale	„Kolm	mäekinku”	(Trīs	pakalni)	saabunud	folkloori-ansamblite	kontsert	kultuu-
ri-	ja	huvialakeskuse	esisel	platsil	(2)

•	 kell 17	Valga	Muusikakooli	90.	aastapäeva	kontsert-aktus	kultuuri-	ja	huvialakeskuses	(2)
•	 kell 19–23	Rockkontsert	„sõjamuuseumi”	militaarlaval	(Pikk	tn	16a).	Esinevad	Valka Rockikooli	ja	Valga	linna	

rockbändid	(13)
VALKAS
•	 kell 11	Suur	jalutuskäik	lapsevankritega	„Lapsed	—	meie	kaksiklinnade	tulevik”	Valka	kultuurimaja	esisel	Lugaži	

väljakul.	Osalema	on	oodatud	kõik	kaunistatud	lapsevankritega	noored	lapsevanemad	koos	oma	beebidega,	et	
omavahel	tutvuda	ja	näidata,	et	lapsed	on	meie	kaksiklinna	tulevik

•	 kell 11–15	tegevused	lastele	Lugaži	väljakul.	Täispuhutavad	atraktsioonid	lastele,	lõbus	sumomaadlus,	
atraktsioon	„Gladiaatorid”,	suured	lauamängud,	võimalus	teha	asfaldijoonistusi	ja	osaleda	õpitubades.	Loodus-

kaitseamet	korraldab	nii	suurtele	kui	ka	väikestele	mänge	ja	annab	võimaluse	oma	teadmisi	proovile	panna	
viktoriinides.	Keskkonnainspektorid	tutvustavad	Läti	Looduskaitse	saja-aastast	ajalugu.	Valka	keskraaamatukogu	
lastekirjanduse	osakond	pakub	võimalust	kuulata	unejuttu	—	„Muinasjutt	enne	lõunauinakut”

•	 kell 19	Folklooripäeva	kontsert	„Kolm	mäekinku”	rahvaluule	lugudega	Valka	Kultuurimajas,	kus	osalevad	folkloo-
rikollektiivid	Eestist	ja	Lätist.	Pärast	seda	lustakas	tantsuõhtu	(20)

•	 kell 22–02	Õhtu	jätkub	rokirütmides	koos	ansambliga	„Most	Wanted’’,	rockansambliga	„White	Shade“	(Valmiera)	
ja	DJ	Gustapsi	valitud	muusika	saatel.	Valka	kultuurimaja	esisel	alal

Pühapäev, 10. juuni
•	 kell 11	Võrride	võidusõidu	1.	sõit	Rimi	kaubanduskeskuse	juures.	Otsi	oma	sääreväristaja	või	mopeed	välja	ja	

tule	julgesti	osalema	(11)
•	 kell 12–13	Paadiralli	Pedeli	jõel.	Traditsioonilisele	võistlusele	oodatakse	kõiki	linnakodanikke	ja	linna	külalisi,	kel	

aastaid	vähemalt	14.	Lisaks	heale	füüsilisele	ettevalmistusele	hinnatakse	loovust	kostüümide	ja	ujuvvahendite	
valmistamisel	(12)

•	 kell 13	Võrride	võidusõidu	2.	sõit	Rimi	kaubanduskeskuse	juures	(11)
•	 kell 13–15	õhupüssist	laskmise	võimalus	Pedeli	virgestusala	1.	paisjärve	kaldal	oleval	turvatud	alal	(14)
•	 kell 14	Orienteerumisvõistlus	peredele	„Tunne	kodulinna”	Kaitseliidu	Valgamaa	Maleva	karikale	Pedeli	virgestus-

alal.	Start	ja	finiš	Pedeli	virgestusala	1.	paisjärve	kaldal	(12)
•	 kell 16	Rahvuskultuuride	kontsert	„Erinevad	rahvad,	erinevad	kultuurid”	Kultuuri-	ja	huvialakeskuses.	Esinevad	

erinevate	rahvuste	kultuurikollektiivid	(2)
•	 kell 19	Ladegasti	oreli	145.	aastapäeva	tähistav	kontsert	Valga	Jaani	kirikus.	Esineb	Valga	Jaani	kiriku	organist	

Jüri	Goltsov	(3)
Esmaspäev, 11. juuni
Valga linna 428. sünnipäev!
•	 kell 19	Valga	linna	sünnipäeva	kontsertetendus	„Vaid	ühte	hoides”	
kultuuri-	ja	huvialakeskuses.	Esinevad	Valga	linna	erinevate	kooride	90	lauljat	
ning	muusikalitrupi	Kungla	näitlejad
•	 Valga–Valka	kaksiklinnade	festivali	lõpetamine.	Sünnipäevakringel	kõigi-
le	(2)
Näitused Valgas ja Valkas
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses	Kesk	tn	1,	Valga	(2)
•	 kuni	24.	augustini	Valga	linna	kunstnike	ühisnäitus
Valga muuseum	Vabaduse	tn	8,	Valga	(19)
•	 kuni	30.	juunini	ühisnäitus	„Food	and	Vessel”	on	avatud	muuseumi	
galeriis	30.	juunini.	Näitusel	on	eksponeeritud	Ungari,	Läti	ja	Eesti	keraamika-
tudengite	tööd	teemal	„Toit	ja	Nõu”
Valga keskraamatukogu	Aia	tn	12,	Valga	(8)
•	 kuni	02.	septembrini	näitus	„Valga	linna	ajalugu	kirjasõnas”
Valka keskraamatukogus	Rīgas	ielā	22,	Valka	(21)
•	 Näitus	„Kur	Valka	klusi	snauž	pie	rāmās	Pedeles”	(Ed.	Virza)	Pühendused	
linnale	luules	ja	proosas
Valka kultuurimajas	Em.	Dārziņa	ielā	8,	Valka	(20)
•	 kuni	11.	juunini	väikeses	saalis	—	Jēkabpilsi	pildigalerii	„Manss”	uusima	
kollektsiooni	näitus	—	Uldis	Čamans	„Tukšuma	savādnieks”	(Tühjuse	veidrik).	
2.	korruse	fuajees	—	Läti	tarbekunsti	stuudio	„Saulīte’’	tööde	näitus	„Ceriņos”	
(Sirelis)
Valka kunstikoolis	Beverīnas	ielā	5,	Valka	(22)
•	 Lõpetajate	tööde	näitus
Valka koduloomuuseumis	Rīgas	ielā	64,	Valka	(23)
•	 Püsiekspositsioon	—	kihelkonna	etnograafiline	kollektsioon.	Avatud:	
tööpäevadel	kl	11.00–18.00,	puhkepäevadel	kl	10.00–16.00
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