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430-aastane linn

Valga teatritule hoidja Kungla saab 10!
2014. aasta jõululaupäeval täitub muusikalitrupil mittetulundusühingu
Kungla nime all 10 tegutsemisaastat. MTÜ Kungla peamine eesmärk on
hoida Valga linnas alles ja
edendada teatritegevust.

Robin Hoodi trupp.

Siiri Põldsaar
MTÜ Kungla lavastaja/ juhendaja

Kümne aasta jooksul on selle eesmärgi tuules toodud lavale ligi 30 muusikalist etendust või kontserdikava. Iga
etendusega on saanud noored juurde
lavalist julgust ja eneseväljendamise
oskust. Kõikidel noortel tuleb muusikalitruppi kuuludes laval laulda,
tantsida ja näidelda, kuid ka osaleda
korralduslikus töös. Noored aitavad
kaasa rekvisiitide, lavakujunduse, kostüümide, tehniliste efektide loomisel,
reklaamplakatite kujundamisel, õpivad käsitlema heli- ja valgustehnikat.
Lisaks sellele oleme muusikalid valinud erinevatest aegadest ja kultuuridest. Oma tegelaskuju loomisel õpivad
noored tundma nende kultuuride käitumis- ja riietumisstiile ning ajalugu.
Kõik etenduseks vajaliku valmistame
enamasti ise. Peame oluliseks jätkata
Valga linnas heatasemelise teatritegevusega ning gümnaasiumiastme,
samuti täiskasvanud noortele erilise
meelelahutusvormi ja mitteformaalse
õppe korraldamist.
MTÜ Kungla on kujunenud nii Valga linnas kui ka maakonnas värvikate
ja eriilmeliste sündmuste elluviijaks.
Kungla muusikalitrupp on aga Eestis
ainulaadne, vaid Viimsis tegutseb veel
trupp, mis on loodud üksnes muusikalide lavale toomiseks.
Plaanime tähistada kümne tegevusaasta täitumist koos endiste ja praeguste
liikmetega, heade koosööpartneritega
ning Valga linna kultuurinautlejatega — selleks toome lavale suurejoo-

nelise etenduse „Meid muudab aeg“.
Etendus toimub 27. detsembril kell 18
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Laval kohtuvad muusikalitrupi liikmed ja etendused läbi aegade, saavad
kokku sadakond kümne aasta jooksul
Kungla muusikalitrupis kaasa teinud
noort ja mitte enam nii noort inimest.
Publikuks ootame loomulikult kõiki
Kungla muusikalitrupi liikmeid, aga
ka koostööpartnereid, nagu näiteks
segakoori Rõõm ja truud publikut, kes
meid 10 aasta jooksul on toetanud.

Linnaelu

Palume
avaldada arvamust,
kes on meie
selle aasta paremad
Valga Linnavalitsus kutsub esitama Valga
linna auhinna kandidaate — isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kelle tegevus on jätnud toeka jälje 2014. aastasse
ning on mõjutanud oluliselt Valga linna
arengut. Taotlused tunnustamiseks palume esitada Valga Linnavalitsusele (valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203
Valga) hiljemalt 12. jaanuariks 2015.
Auhinnad antakse üle 19. veebruaril
toimuval EV 97. aastapäeva kontsertaktusel.
Lisainfo avalike suhete spetsialisti telefonil 5347 2255 või www.valga.ee.

Pärast juubelietendust tähistame
taaskohtumist tordi ja nii sõnaliste kui
ka muusikaliste meenutustega vabal
laval. Juubelipeol avame ka uue mälestusteraamatu, kuhu saavad endised
ja praegused muusikalitrupi liikmed,
aga ka publik ja koostööpartnerid oma
mõtteid ja mälestusi jäädvustada. Esimene mälestusteraamat avati Kungla
5 aasta juubelietendusel ja on kaanest
kaaneni täis toredaid kirjutisi.
Lisaks toob Kungla muusikalitrupp
oma juubelihooaja puhul 24. jaanua-

ril lavale lustaka muusikalise etenduse „Robin Hood“. Sel aastal kuulub
Kungla muusikalitruppi rekordiliselt
32 energilist noort.
Kungla 10., juubeliaasta tegevusi
rahastavad siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest,
Valga linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ning
Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Piletimüügist saadud tulu läheb muusikalitrupi tegevuseks väga vajaliku
elektriklaveri soetamiseks.
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Jõulupeod

Lasteaedades ja koolides
Lasteaia Buratino laste jõulupeod:
Esmaspäeval, 15. detsembril
• kell 15.45 Sipsiku rühm
• kell 17.15 Lepatriinu rühm
Teisipäeval, 16. detsembril
• kell 15.45 Karu-Pätu rühm
• kell 17.15 Aabitsa-Mõmmi rühm
Kolmapäeval, 17. detsembril
• kell 15.45 Sajajalgse rühm
• kell 17.15 Pipi rühm
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 15.45 Pöialpoisi ja Pöial-Liisi rühm
• kell 17.00 Krõlli rühm
Lasteaia Kaseke laste jõulupeod:
Esmaspäeval, 15.detsembril
• kell 16.00 Pääsusilma rühm
Teisipäeval, 16. detsembril
• kell 16.30 Rukkilille rühm
Kolmapäeval, 17. detsembril
• kell 16.30 Nurmenuku ja Karikakra
rühm
Reedel, 19. detsembril
• kell 16.30 Kannikese ja Kullerkupu
rühm
Lasteaia Pääsuke laste jõulupeod:
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 10.00 Piilude rühm
Reedel, 19. detsembril
• kell 10.00 Sipelga rühm
Esmaspäeval, 22. detsembril
• kell 16.00 kultuuri- ja huvialakeskuses
(aiarühmad)
Lasteaia Walko laste jõulupeod:
Esmaspäeval, 15. detsembril
• kell 16.00 Tšeburaška rühm
• kell 17.15 Cipollino rühm
Teisipäeval, 16. detsembril
• kell 16.00 Päikesejänku rühm
• kell 17.15 Krõlli rühm
Kolmapäeval, 17. detsembril
• kell 16.00 Naerupalli rühm
• kell 17.15 Väänikute rühm
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 11.00 Mõmmi rühm
• kell 16.00 Tupsude rühm
• kell 17.15 Rüblikute rühm
Valga Põhikooli õpilaste jõulupeod ja
ball:
Teisipäeval, 16. detsembril
• kell 18.00 (7.–9. klassid) jõuluball kultuuri- ja huvialakeskuses
Kolmapäeval, 17. detsembril
• kell 9.00 (3.–4. klassid) jõuluhommik
Kungla tn 16 aulas
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 10.00 (1.–2. klassid) jõulupidu
Vabaduse tn 13 saalis
• kell 15.00 (5.–6. klassid) Kungla tn 16
aulas
Reedel, 19. detsembril
• jõulujumalateenistus Valga Jaani kirikus
Valga Gümnaasiumi õpilaste jõulupidu:
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 18.00–21.30 kooli saalis
Valga Vene Gümnaasiumi õpilaste
jõulupeod:
Kolmapäeval, 17. detsembril
• kell 12.00 (4.–6. klassid)
• kell 17.00 (7.–12. klassid)
Neljapäeval, 18. detsembril
• kell 10.00 (2.–3. klassid)
• kell 12.00 (1. klassid)
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Õppestipendiumi programm sai teoks
Käesoleva aasta Valga linna hariduselu üheks märgiliseks kordaminekuks võib
nimetada Valga Gümnaasiumi stipendiumi programmi loomist õpihimulistele
õpilastele.
Lauri Drubinš
Valga aselinnapea

Jõulurahu eel mõeldes tulevikule
Heade mõtete elluviimiseks on olemas inimesed ja raha. Linna arengule peab mõtlema ette aastaid või isegi aastakümneid. Euroopa Liidu 2014–2020 rahastamisperiood
on lõpuks avamas oma rahakotiraudu ning Valga linngi on oma vajadused läbi mõelnud ja projektide kujul valmis seadnud. Tutvustame mõningaid neist käesolevaski
lehes.
Oleme atra seadnud kaua ja põhjalikult — kaks aastat tagasi võeti vastu linna
arengukava aastateks 2012–2020 ning eelarvestrateegia, mis arvestab vajadusega
planeerida investeeringuvahendeid eelkõige välisabiprojektide kaasrahastamiseks.
Oleme valmis selleks, et Valga gümnaasiumi hoone saaks rekonstrueeritud, linnatuumik Raja–Sepa–Riia tänava kvartalis uue elu, militaarpark atraktiivsemaks meie külalistele, tööstusalad paremini ligipääsetavaks ning Valga haiglast kujuneks piirkonna
oluline tervisekeskus. Lisaks neile on palju häid projekte ette valmistatud või järjekorras ootamas, et luua parem elu- ja ettevõtluskeskkond.
Valga on Euroopa Liidu toel uueks ja paremaks saamiseks valmis. Seetõttu saan
kõigile linlastele ja Valga sõpradele soovida rahulikku saabuvat jõuluaega!

Kalev Härk, Valga linnapea

Kultuur
Tule loo mõnus jõulueelne meeleolu, kauple hea-paremaga
või muuda enda vana kellegi uueks ja panusta heategevusse!

Jõululaat Valga põhikoolis
Valga Põhikoolis toimub 5. detsembril kell 16–19 laat kogu linnarahvale. Oleme laadale kutsunud ja veel kutsumas Valga linnaga ja meie kogukonnaga seotud ettevõtteid ning käsitöölisi, kellel on toodangut, mida müüa või tutvustada. Kõik, keda me
kutsuda ei taipa, on lahkesti oodatud ise ennast osalema pakkuma.
Samas on laadal ka nn taaskasutus päevakorral — toimub esimene juba väikseks
jäänud koolivormi laat ning taaskasutusse minevate spordivahendite/ rõivaste laat.
Taaskasutuse laada kauba võtame pakkujatelt müüki nende soovitud hinnaga, ilma
vahendustasuta. 5. detsember on ka järjekordne koolivormi kättesaamispäev, seega
on lapsevanematel põhjust laadapäeval koolimajja tulla. Taaskasutuskauba soovime
enda kätte saada hiljemalt 3. detsembriks.
Kolmas osa laadast on heategevuslik osa, kus on müügis õpilaste ja õpetajate tehtu, et saada tulu kooli balli korraldusfondi.

Katri Kurg
Valga Põhikooli sekretär, tel 767 9483; 527 2987 või kool@valgapk.edu.ee

Koolinoorte ansamblilaulu päev
10. detsembril algusega kell 13 toimub Valga muusikakooli saalis esmakordne sündmus — Valgamaa koolinoorte ansamblilaulu päev.
See on Valgamaa muusikaõpetajate ainesektsiooni selle aasta põnevaim ettevõtmine, mis on ajendatud õpilaste arvu vähenemisest koolides — koolikoorid kuivavad
kokku ansambliteks. Ansamblilaulu päev loob koolides tegutsevatele laulukollektiividele väljundi ning hoiab mitmehäälse laulu traditsiooni maakonnas alles.
Osalema oodatakse 1. kuni 12. klassi õpilastest koosnevaid 3–15-liikmelisi ansambleid ühe või kahe lauluga, esinemist toetavas esinemisriietuses. Muusikaõpetajad on
kokku leppinud, et tegemist pole konkursi, vaid kontserdiga. Korraldajad tagavad
saatepilliks klaveri ja fonogrammi esitamise võimaluse. Kuivõrd muusikakooli saal ei
ole liiga suur ja akustika on hea, siis mikrofone me kontserdil ei kasuta. Päeva kaunistab ka vürtsikas päevajuht ning hoogne ühislaul. Päeva läbiviimist toetavad Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valga muusikakool, Valga põhikool ning Valga linnavalitsus.
Osaleda soovijatel palume registreeruda 25. novembriks e-posti aadressil siiri@valgapk.edu.ee, märkides ära kooli ja kollektiivi nime, ansambli suuruse, juhendaja nime
ning esitusele tuleva(te) laulu(de) pealkirjad ning autorid.
Loodame, et Valgamaa koolinoorte ansamblilaulu päevast kujuneb välja jätkusuutlik traditsioon.

Haridus

Ajutised ümberkorraldused
Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi õppetöös
Tuleval õppeaastal, 2015/2016 toimuvad Valga Gümnaasiumi õppehoone J. Kuperjanovi tn 10 rekonstrueerimistööd, et 1. septembril 2016 saaks kool alustada tööd
riigigümnaasiumina ajakohastatud õppehoones.
Alates 1. septembrist 2015 korraldatakse nii Valga Gümnaasiumi kui ka Valga Põhikooli algklasside töö ümber järgnevalt:
• Valga Gümnaasium asub täies koosseisus tööle Vabaduse tn 13 koolimajas (põhikooli algklasside maja)
• Valga Põhikooli algklassid (1.–2. klassid) alustavad 1. septembril 2015 õppetööd
koos ülejäänud põhikooli klassidega Kungla tn 16 koolimajas

Kogu protsess sai alguse kohalike
valimiste järgselt, kui uus võimuliit
otsustas ühiselt, et ammu mõeldud õppestipendiumi programm tuleb käima
lükata. See idee lülitati ka koalitsioonilepingusse. Mõeldud, tehtud. Kuid
päris nii kergesti kõik ei kulgenud.
Ei olnud ju varasemalt Valga linnas
õppestipendiumi maksutud, seega ei
olnud olemas statuuti. Küll oli olemas
eesmärk: Valga linn soovib stipendiumiga tunnustada andekaid ja aktiivseid õpilasi väga hea ja hea õppimise,
käitumise ja erakordsete saavutuste
eest, et motiveerida noori tõsisemalt
keskenduma õppetööle ja saavutama
paremaid tulemusi. Arvutasime välja
mõistliku stipendiumifondi suuruse — 10 000 eurot aasta kohta —, mille Valga Linnavolikogu kiitis heaks.
Valga Linnavalitsus võttis enda
ülesandeks koguda informatsiooni teistelt koolidelt, kus stipendiumi
programmid aastaid toiminud, ning
uurimistulemuste põhjal koostada
Valga Gümnaasiumile sobilik statuut.
Märtsikuuks olime kokku saanud esimese projektdokumendi, edastasime
selle Valga Gümnaasiumi hoolekogule tutvumiseks. Saime hoolekogult rea
häid ettepanekuid. Suvevaheaja alguseks oli stipendiumi statuut valmis
ning jäi oodata vaid uue kooliaasta
algust.
Valga Gümnaasiumi õppestipendiumit saavad taotleda kõik õpilased,
täites taotluse, kus on kaks erinevat
kandideerimise kategooriat. Esimene kategooria on mõeldud õpilastele
kelle poolaasta hinneteks on ainult
„5“ ja käitumine „eeskujulik“, neil on
võimalik taotleda kõrgemat stipendiumi — 70 eurot. Kui viite sisse lipsab
mõni neli, siis on võimalik taotleda
teisest kategooriast 50 euro suurust
stipendiumi.
Stipendiumi määrab viieliikmeline
komisjon kaks kord aastas — septembris ja veebruaris ning seda makstakse igakuiselt õppeaasta vältel (9
kuud). Käesoleva aasta septembris
oli stipendiumi võimalik taotleda 11.
klassi ja 12. klassi õpilastel eelmise
õppeaasta tulemuste põhjal. 10. klassi õpilased saavad esimesed taotlused
esitada veebruaris 2015.
Esimene taotlusvoor on möödas
ning antud voorus said komisjoni
heakskiidu 12 edukat õpilast, nende hulgas üks õpilane, kelle eelneva
poolaasta hinneteks olid vaid „5“ ja
käitumine „eeskujulik“.
Valga Linnavalitsus usub siiralt, et
stipendium aitab kaasa õppeedukuse
tõusule ja motiveerib meie gümnaasiumi õpilasi pingutama. Loodame, et

Kommentaarid
Monika Muru, Valga Gümnaasiumi 12.b klass
Ma usun, et stipendium motiveerib noori päris palju, nii neid, kes seda juba saavad kui ka
neid, kes sel poolaastal kahjuks valituks ei osutunud. 50 eurot on gümnaasiumiõpilase jaoks
suur summa ning see muudab meid kindlasti
ka iseseisvamaks, sest nii me sõltume vähem
oma vanematest ja õpime oma rahaga ümber
käima. Ja samuti ma arvan, et see on omaette
hea põhjus põhikoolilõpetajatele, miks tulla
õppima Valga Gümnaasiumisse. Ühesõnaga,
mul on hea meel, et linn sellise otsuse tegi,
aga mul on kahju, et see tehti alles nüüd, mil
meie lend juba kooli lõpetama hakkab.

Jessica Tops, Valga Põhikooli 9.d klass
Mina arvan, et mingil määral mõjutab stipendiumi saamise võimalus kindlasti üheksanda
klassi lõpetaja otsust gümnaasiumi valiku
suhtes. Noorele on tähtis, kui tema saavutusi
märgatakse ning teda tunnustatakse. Rahaline toetus on kindlasti suureks motivatsiooniallikaks edasi püüdlemisel oma unistuste
poole. Arvan, et stipendiumi suurus on piisav
ning üpris suur summa, mis kindlasti meelitab paljusid õpilasi just Valga Gümnaasiumis
edasi õppima.

Anna-Marija Sljusartšuk, Valga Gümnaasiumi 12.b klass
Stipendium keskkooliastmes annab õpilastele juurde iseseisvust ja õpetab tundma seda
tunnet, mida tähendab teenida raha oma
tööga. Kindlasti on see õpimotivaatoriks rahalistes raskustes olevatele noortele nii Valgas kui ka maal. Ühtlasi paneb see pingutama
ka neid gümnasiste, kellel on vajaminevast
keskmisest või 5,0st natuke puudu. Ma olen
ka üks stipendiumi saajatest ja minu arust on
selle suurus piisav. Alati võiks rohkem saada,
kuid mõelda tuleb ka ressursside ja teiste
peale. Kindlasti võib stipendium mõjutada nii
mõnegi põhikooli lõpetaja valikut, sest see on hea nii linnanoore taskurahana kui ka maanoore transpordikulude katmiseks.

Maileen Pillaro, Valga Põhikooli 9.d klass
Leian, et stipendium on suurepärane võimalus
õpilastele lisaraha teenimiseks. See motiveerib pingutama, kuivõrd makstav summa on
ainult iseenda töö ja vaevaga välja teenitud.
Minu kui põhikoolilõpetaja jaoks on võimalus
stipendiumi saada mõjuvaks argumendiks
kooli valiku osas. Arvan, et sama mõtlevad ka
teised põhikoolilõpetajad, kellel ees ootamas
tähtis valik.

stipendiumiprogramm aitab tulevastel
põhikooli lõpetajatel lihtsamini teha
oma koolivalikuid.
Täna on veel vara teha lõplike
kokkuvõtteid stipendiumiprogrammi

plussidest ja miinustest, aga kooliaasta lõppedes saame teha esimesed
analüüsid programmi eesmärkide täitumisest.

Linnaelu

Soovid suveks appi
ÕPILASMALEVLASI?

Palju maksab?
Tööandja, kes malevlasi appi soovib, maksab lastele töötasu
tehtud töö eest. Rühmajuhtide tasu maksab projekt.

Hea ettevõtja, kogukond, omavalitsus, MTÜ!
Oleme organiseerimas 2015. aasta suveks õpilasmalevat. Palun
anna teada, kui Sul tekkis huvi.

Söömine ja majutus?
Söömine ja majutus makstakse kinni projektikuludest. Kui Sul
on võimalus pakkuda nii tööd kui ka majutust/ toitlustamist,
on see parim lahendus.

MIS?
Tegemist on vähemalt 15 aasta vanuste lastega, kes soovivad
teha suvist (hooaja)tööd. Malevlased on ca 10-stes rühmades
ning nendega on kaasas täiskasvanud rühmajuhid.

Mida teha, kui huvi tärkas?
Kirjuta kiri aadressile reinorg@gmail.com
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Heade ideede realiseerimine
muudab Valga uueks ja paremaks
Valga linnapea Kalev Härk: „Valga linn
soovib Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise infrastruktuuriinvesteeringute toetamise meetme

abil luua atraktiivsema linnaruumi ning
parema ettevõtlus- ja külastuskeskkonna. Oleme ette valmistanud kolm suuremat projekti ja nende elluviimisel te-

kib linna uusi paremaid töökohti. Valga
saab uueks ja paremaks kõigile.“ Järgnevalt annab arenguamet lühiülevaate
eespool mainitud projektiideedest.

Tööstus- ja ettevõtlusalade taristu nüüdisajastamine
Tööstus- ja ettevõtlusalade taristu nüüdisajastamine on oluline nii sealsetele
ettevõtjatele kui ka piirkonnas töötavatele inimestele. Tööstus- ja ettevõtlusalade parem ühendatavus aitab ettevõtjatel paremini planeerida kaupade ja
toormete transporti raskeveosena. Ajakohastamisest saavad kasu nii kohalikud ettevõtjad kui ka nendega koostööd
tegevad ettevõtjad, samuti kohalikud ja
toimepiirkonna elanikud. Tänapäevase
infrastruktuuri rajamisel on võimalik
alustada uutel ettevõtetel tegevust Valga linnas. Uute ettevõtete asutamine siia
piirkonda tagab täiendavate töökohtade
lisandumise. Toimiv vabatsoon on üks
võimalus Valga linna majanduskeskkonna edendamiseks, mille kaudu on
võimalik tugevdada linna ettevõtlust,
mis omakorda annab võimaluse luua
juurde uusi töökohti.
Tööstus- ja ettevõtlusalade taristu
nüüdisajastamise projekti raames on
plaanis Saviaugu tänava, Petseri tänava, Kirde tänava (need kõik koos
kergliiklustee ja tänavavalgustusega),

Valga raudteesõlm koos vabatsooniga on oluliseks aluseks tööstusalade
arendamisele ning töökohtade loomisele.
Viadukti–Lõuna–Valli tänava ristmiku,
J. Kuperjanovi tänava ristmiku, Kungla
tänava ristmiku, J. Kuperjanovi tänava
juurdepääsuteede, Transpordi tänava
ristmiku, Rükkeli tänava ristmiku, Rükkeli tänava (lõigus Tööstuse tänav kuni

Kirde tänav) rekonstrueerimine ning
Valga vabatsooni ümberkujundamine
I kontrollitüübi vabatsooniks.
Projekti eeldatav maksumus on
3 000 000 eurot, sh linna omaosalus
1 000 000 eurot.

Militaarteemapargi väljaarendamine
Valga linna elanike ja ka turistide seas
on — seoses igal aastal toimuva Rahvusvahelise Militaarajaloo Festivaliga — saanud üheks lemmikkohaks
Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon. Euroopa ainulaadseim Valga
Militaarteemapark vajab uuenduskuuri,
mille käigus on plaanis varju alla saada
õues olev militaartehnika. Kõrgustesse
pürgib uudsete lahendustega sõjalissportlik takistusriba. Vanast nõukogudeaegsest klubihoonest kujuneb
ainulaadne simulatsioonikeskus kogu
Baltimaades, kust ei puudu 5-D kino,
erinevate relvade simulatsioonitoad,
nelja hävituslennuki simulatsioonjuhtimine suuremalt jaolt pea alaspidi,
Hummeriga keset lahingmöllu, II maailmasõjast pärit tankide kuningas Tiiger
II, tankodroom liikuva tanki ja muu sõjatehnikaga ning palju muud.
Samuti on plaanis taastada Teise
maailmasõja aegsed kaevikud Tõlliste valla territooriumil ning töötatakse

Militaarteemapargi simulatsioonikeskus hakkab pakkuma tõelist
lahinguelamust.
välja komplekssed giidiringid ja militaarsed huvitegevused, mis läbivad lisaks Valga linnale ka Hummuli, Helme
(koostöös Käre MTÜ-ga), Õru ja Tõlliste valda ning arendatakse välja militaarmatkarada marsruudil Valga – Tõl-

liste vald – Hummuli vald – Helme
vald – Põdrala vald – Õru vald ja Valka
SA VIKP baasi tagasi.
Projekti eeldatav maksumus on
1 500 000 eurot, sh linna omaosalus
500 000 eurot.

8. kvartali rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks
Aktiivselt elav ja korrastatud kesklinn
on iga asumi uhkuseks ja visiitkaardiks
ning selleks on plaanis kujundada Valga linnas 8. kvartal avalikuks linnaruumiks ja luua ühendustee Valga ja Valka
kirikute vahel.
Praegused lagunevad tühjad hooned
ning korrastamata linnaruum rikuvad
Valga kesklinna linnapilti. Kesklinnas
on potentsiaali pisiäride, väikepoodide
ja teenindusettevõtete paiknemiseks.
Arhitektide Liidu poolt korraldatud
„Eesti Vabariik 100“ arhitektuuriprogrammi raames viiakse läbi projektikonkurss Valga linna 8. kvartali (Riia, Raja
ja Sepa tänava vaheline ala) rekonstrueerimiseks esinduslikuks linnaruumiks ja sellega taaselustatakse Valga
linna ajalooline linnasüda. 8. kvartali
keskele luuakse uus hubane väljak
ning jalakäijate ühendus Jaani kiriku ja
Sõpruse tänava vahel. Korrastatud ning
taaselavdatud kesklinn mõjutab posi-

Linnaelu

Valgalase sõna maksab — löögem kaasa linna
uue üldplaneeringu koostamises
Valga Linnavolikogu 3. oktoobri 2014. a otsusega nr 44 algatati Valga linnale uue üldplaneeringu koostamine. Üldplaneering on dokument, millega lepitakse kokku Valga
linna ruumilise arengu põhisuunad ja tingimused lähimaks ja kaugemaks tulevikuks.
Ruumilise planeerimise tulemusena valmib tekstist ja joonistest koosnev dokument,
mis tasakaalustatult arvestab linna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise keskkonnaga ning looduskeskkonna arengu pikaajaliste suundumuste ja vajadustega.
Siiani on Valga linna ruumilist arengut suunavate otsuste tegemiseks kasutatud
2007. a kehtestatud Valga linna üldplaneeringut. Kehtiva üldplaneeringu võtmevaldkondadeks on olnud tööstus, teenindus, transiit ja logistika. Seitse aastat tagasi
valminud üldplaneeringuga määrati ulatuslikult vabale maaressursile uusi maakasutuse juhtotstarbeid. Leiti võimalusi elamualade ja tootmis- ning ettevõtlusalade
laiendamiseks. Sellele tuginedes ongi koostatud detailplaneeringud Väike-Laatsi
tööstusala ja Tartu–Transpordi–Rükkeli tänava vahelise ala väljaehitamiseks koos ärija tootmishoonete püstitamisega. Kavandatud tegevuste realiseerimiseks tehakse
koostööd investoritega. Uutest objektidest, mis on kehtiva planeeringu alusel valminud, on märkimisväärsed Valgamaa Kutseõppekeskuse kompleks, kesklinnas ja
linna sissesõiduteede äärses asuvad kaubanduskeskused. Samuti on asutud rajama
kergliiklusteede võrgustikku. Valmis on ehitatud juba 13 km kergliikluseks mõeldud
teid. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste valdkonnas on lõpusirgele jõutud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni väljaehitamise töödega. Nimetatud tööd ja objektid on vaid üks
väike osa kogu linnaruumist, mille osas on seitse aastat tagasi kokku lepitud. Käesoleva aasta märtsikuus toimus üldplaneeringu korraline ülevaatamine. Ülevaatamise
tulemusena jõuti järeldusele, et kehtiv üldplaneering ei ole enam piisavalt ajakohane.
Vahepealsel ajal on muutunud majanduslik ja demograafiline olukord ning on suurenenud nõudmised linnakeskkonnale. Kehtiv Valga linna üldplaneering vajab uuendamist.
Uue üldplaneeringu koostamine ei tähenda muidugi, et asutakse välja mõtlema
täiesti uusi linnaruumilisi lahendusi. Ruumiline planeerimine peab olema järjepidev,
jätkusuutlik ning tasakaalustatult arvestama linnaruumi erinevate keskkondadega.
Arvestades eespool nimetatud põhimõtetega ja lähtudes kehtiva üldplaneeringuga saavutatud arengust, töötatakse uue üldplaneeringu koostamise käigus välja ja
„mängitakse“ läbi erinevad stsenaariumid, mis annavad tulemuseks veel parema linnaruumi. Valga linna üldplaneeringu koostamisel tuuakse uudse teemana sisse linna
ehitusliku keskkonna tihendamine. Linna areng on jõudnud staadiumisse, kus elanike arv on märkimisväärselt vähenenud ja ligikaudu 14% hoonestatud kruntidest on
kasutuseta või alakasutatud. Linn vajab tihendamist, kesklinn taaselustamist ja kasutusest välja langenud maaressurss loodusele tagastamist.
Teine suurem teemavaldkond, mis uue üldplaneeringuga on plaanis kasutusele
võtta on säästliku linnaliikluse edendamine. Eesmärk on parandada juurdepääsetavust töö- ja teenuskohtadele, pöörata rohkem tähelepanu jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste laiendamisele, planeerides ühendusteid linna oluliste sõlmpunktide
vahele. Plaan on parandada ka Valga ja naaberlinna Valka ühendatavust. Uue üldplaneeringu arengustsenaarium saab olema järgnevate aastate strateegiliste otsuste ja
linnaruumiarenguks mõeldud investeeringute aluseks.
Üldplaneeringu koostamine on avalik protsess, see tähendab, et iga asjast huvitatu saab olla kaasatud linna üldplaneeringu koostamisse. Selleks, et kõikide linna
arengust huvitatud valgalaste arvamused oleksid ruumilise arengu kokkuleppe sõlmimisel arvestatud, tuleb endast teada anda. Üldplaneeringu menetluse käigus korraldatakse planeeringumaterjalide avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid. Kõik
üldplaneeringuga seotud materjalid tehakse huvilistele kättesaadavaks Valga linna
kodulehel rubriigis ehitus ja planeerimine. Selleks, et uus Valga linna üldplaneering
saaks kvaliteetne ja sobilik selles linnas elavale inimesele, on väga oluline osaleda
algusest peale planeerimisprotsessis. Igal valgalasel on õigus esitada ettepanekuid
Valga linna ruumiliseks planeerimiseks. Praegu on päevakorral üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamine. Sellega seoses on võimalik kaasa mõelda ja avaldada
arvamust, millist linnaruumi me enda ümber tahame, millised on praegu linnaruumi
märgatavad väärtused või puudused jne. Oma mõtteid ja ettepanekuid saate saata
e-posti aadressile planeering@valgalv.ee. Planeerime üheskoos kompaktsema ja turvalisema Valga linna!
Lenna Hingla

Linnaelu

Valga Jaani kirik
K, 24. detsember
16.00 jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus. Laulab segakoor „Rõõm“
N, 25. detsember
10.00 jumalateenistus. 1. Jõulupüha
15.00 esimese Jõulupüha kontsert koos
Valga Kammerkoori ja solistidega
P, 28. detsember
10.00 armulauaga jumalateenistus
K, 31. detsember
17.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus

Ajalooline linnasüda, Valga ja Valka kirikute vaheline ala peab saama
atraktiivseks nii linnaelanikule, ettevõtjale kui ka turistile.
tiivselt ettevõtlust ja linnakodanike uhkust oma kodulinna üle. Linnasüdame
rekonstrueerimine annab impulsi kogu
linna edasiseks arenguks.

Projekti eeldatav maksumus on
3 000 000 eurot, sh linna omaosalus
1 500 000 eurot.
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Kultuurikalender
November
24. novembril kl 18 Voorimehe Pubis bridžiturniir 16. Valga
Bridžikunn 2014, XIII voor
24. novembril kl 19 kultuurikeskuses Vana Baskini Teatri
etendus „Kanuusõit algajatele“. Mängivad Ene Järvis, Väino
Laes, Agnes Aaliste, Veljo Reinik, Martin Kõiv ja Madis Milling.
Pilet 11 €, sooduspilet 13 €
25. novembril kl 16 kultuurikeskuses Valga linnapea vastuvõtt oktoobris, novembris ja detsembris sündinud eakatele
Valga linna juubilaridele (kutsetega)
26. novembril kl 10 kodanikupäeva maakondlik veebipõhine
viktoriin 9.–12. klasside õpilastele
26. novembril kl 19 spordihallis Balti Korvpalli Liiga: kohtuvad BC Valga Maks&Moorits ja TTÜ
27. novembril kl 18 Valga Bowling Centr’is piljardi seeriavõistlus „Sügis“, XIII etapp
28. novembril kl 11 muuseumis kodu-uurimispäev. Arheoloog Ain Mäesalu peab ettekande teemal, kuidas leida oma kodukandist uusi mälestisi. Helgi Põllo Hiiumaa muuseumist jagab oma muuseumi kogemusi koostööst kodu-uurijatega. Jüri
Metssalu Kirjandusmuuseumist räägib kohapärimuse uurimise
allikatest. Kohale on kutsutud veel teisigi põnevaid esinejaid!
28. novembril kl 18 kultuuri- ja huvialakeskuses „Koolimood
2014“. Selle aasta teema on „Rütm ja harmoonia“. Noorte moeloome võistlus, osalema oodatakse noortegruppe omaloodud
moega. Registreerimine kuni 21.11.2014. Ankeet saata e-postiga: valgaank@gmail.com Info: www.valgakultuurikeskus.ee.
Pilet 2 €
29. novembril kl 9 spordihallis Warrior Cup 2014 meeste jalgpalliturniir
29. novembril kl 18 spordihallis Eesti meistrivõistlused käsipallis, kohtuvad Valga Käval ja HC Kehra/Horizon Pulp&
Paper
30. novembril kl 16 kultuurikeskuse esisel platsil esimese advendi tähistamine koos jõulukuusel tulede süütamisega.
Esinevad sega- ja naisrühm Pilleriin, naisrühm Sõsarad, segarühm Rukkilill ja Valga Põhikooli tantsurühm Kurekell. Valga
linnapea Kalev Härk süütab linna jõulukuusel koos heade soovidega linnarahvale esimese advendi küünla
30. novembril kl 12 Valga Bowling Centr’is Valga meistrivõistlused piljardis, 14.1.
Detsember
01. detsembril kl 18 Läti saatkonnas 16. Valga Bridžikunn
2014, XIV voor
03. detsembril kl 16 muuseumis Laine Vettiku käsitöönäituse avamine
03. detsembril kl 19 kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus „Maalermeister“. Osades: Tarvo Sõmer, Ülle Lichtfeldt,
Liisa Aibel. Pilet 13 €, sooduspilet 11 €
04. detsembril kl 18 Valga Bowling Center’is seeriavõistlus
„Sügis“ XIV voor piljardis
04. detsembril kl 19 kultuurikeskuses Henrik Normann püstijalasoolos „Elu ilma Bentleyata“. Pilet 15 €, sooduspilet
13 €
05. detsembril kl 13 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas maakondlik jõululuuletuste lugemise võistlus algklasside õpilastele
05. detsembril kl 19 VSVS MV nooleviskes
05. detsembril kl 19 spordihallis Eesti Meistriliiga korvpallis, kohtuvad BC Valga Maks&Moorits ja TÜ Rock
06. detsembril kl 9 spordihallis Warrior Cup 2014 jalgpallis,
mängivad A-klass ja madalamad liigad
07. detsembril kl 9 spordihallis Warrior Cup 2014 jalgpallis,
mängivad 2000. a ja hiljem sündinud poisid
07. detsembril kl 10 Valga petanque’i hallis sisereitingu võistlus Valgamaa sise-MV 2013 Trio
07. detsembril kl 12 14. Valga Rahvamatkade seriaali 2. etapp
07. detsembril kl 12 kultuurikeskuses teise advendi kontserdil esinevad laulu- ja tantsuansambel Oduvantšiki koos Südamesõprade Seltsi lauluansambliga
08. detsembril kl 18 Voorimehe Pubis 16. Valga Bridžikunn
2014, XV voor
09. detsembril kl 11 Valga Bowling Center’is Valgamaa Meistrivõistlused koroonas
10. detsembril kl 19 kultuurikeskuses kontsert „Jõulupuudutus“ Maarja-Liis Ilusalt ja Koit Toomelt. Piletiinfo: tavapilet
16 € (alates 10.11.14 hind 20 €), pensionär (dokumendi ettenäitamisel), 7–12-a laps 12 € (alates 10.11.14 hind 15 €)
11. detsembril kl 10 spordihallis Valgamaa koolinoorte MV J-,
A-, B-klassis kergejõustikus
11. detsembril kl 18 Valga Bowling Center’is seeriavõistlus
„Sügis“ XV etapp piljardis
11. detsembril kl 19 spordihallis Eesti Meistrivõistlused käsipallis, kohtuvad Valga Käval ja SK Tapa
12. detsembril kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas taaskasutuse meisterdamisring algklasside õpilastele
12. detsembril kl 19 spordihallis Eesti Meistrivõistlused
korvpallis, kohtuvad BC Valga Maks&Moorits ja TTÜ KK
13. detsembril kl 11 Valka Maleklubis (Seminara 27 a) Valga
linna Meistrivõistlused noortele males
14. detsembril kl 11 Valka Maleklubis (Seminara 27 a) Valga
linna Meistrivõistlused noortele males
14. detsembril kl 12 kultuurikeskuses kolmanda advendi
kontserdil esinevad Valga muusikakooli õpilased ja õpetajad
15. detsembril kl 18 Voorimehe Pubis 16. Valga Bridžikunn
2014, XVI voor

15. detsembril kl 19 kultuurikeskuses Stand-up komöödia
„Ott Sepp tõuseb üles!“. Pilet 15 €, sooduspilet 13 €
18. detsembril kl 18 kultuurikeskuses huvialaringide talvekontsert „Lumi lendab, lumi keeb“
18. detsembril kl 18 Valga Bowling Center’is seeriavõistlus
„Sügis“ XVI etapp piljardis
19. detsembril kl 15 muuseumis esineb Rain Soosaar ettekandega „Valga paljurahvuseline minevik. Mida me sellest
teame ja mida veel ei tea?“
21. detsembril kl 12 Valga Bowling Center’is Jõuluturniir piljardis
21. detsembril kl 12 kultuurikeskuses neljanda advendi
kontserdil „Jõuluõhinapõhine“ esinevad ansambel Spirea,
Valga Gümnaasiumi noortekoor Ehe ja Valga muusikakooli
lauljad
22. detsembril kl 18 Voorimehe Pubis 26. K. Rebase memoriaal turniiribridžis, XVII voor
26. detsembril kl 10 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses 18. RV
Valga Jõulubridž 2014.
26. detsembril kl 14 kultuurikeskuses Arsise kellade ansambli jõulukontsert. Pilet 10 €, sooduspilet 8 €
27. detsembril kl 18 kultuurikeskuses MTÜ Kungla 10. tegevusaastat tähistav kontsert-etendus „Las meid muudab
aeg“. Pilet 4 €
28. detsembril kl 10 Valga Bowling Center’is Aastavahetuse
mitmevõistlus: Petanque, Mölkky, Darts, Koroona
29. detsembril kl 16 noortekeskuse aias kogupereüritus „Võlumets“
29. detsembril kl 18 Voorimehe Pubis 16. M. Kulli paarikas,
2014 a lõpetus
Jaanuar
01. jaanuaril kl 00 Pedeli paisjärve saarelt ilutulestik
02. jaanuaril kl 12 kultuurikeskuses Valga linnajuhtide uue
aasta tervitusvastuvõtt, jõulukaunistuste konkursi paremate tunnustamine
03. jaanuaril kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses MTÜ ansambel
Oduvantšiki korraldatud uue aasta pidu
04. jaanuaril kl 9 spordihallis Warrior Cup 2015 sisejalgpallis
07. jaanuaril kl 15 kultuuri- ja huvialakeskuses kontsert „Vene
jõulud“. Esineb laulu- ja tantsuansambel „Oduvantšiki“
07. jaanuaril kl 16 muuseumis näituse „Valga Muuseum 60
ja 15“ avamine
07. jaanuaril kl 19 spordihallis Balti Liiga korvpallis, kohtuvad BC Valga Maks&Moorits ja Prienai
10. jaanuaril kl 11 spordihallis rahvusvaheline sisekergejõustiku võistlus Valga–Valmiera
10. jaanuaril kl 15 ja 19 kultuuri- ja huvialakeskuses stuudio
Joy talvekontsert „Salapärase täheöö soovid“. Pilet 4 €
11. jaanuaril kl 9 spordihallis Warrior Cup 2015 jalgpallis, mängivad 2005. a sündinud poisid
12. jaanuaril kl 18 Voorimehe pubis 36. Valgamaa MV paaridele turniiribridžis, I voor
14. jaanuaril kl 19 kultuurikeskuses projektiteatri Kell Kümme
etendus „Armastus ei hüüa tulles“. Komöödia noortele kokkusaamisraskustest! Mängivad Priit Pius ja Linda Vaher.
14. jaanuaril kl 19 spordihallis Balti Liiga korvpallis, kohtuvad BC Valga Maks&Moorits ja Valmiera
16. jaanuaril kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas taaskasutuse meisterdamisring algklasside õpilastele
17. jaanuaril kl 13 spordihallis Valga lahtised meistrivõistlused poksis
18. jaanuaril spordihallis Eesti Meistrivõistlused käsipallis,
kohtuvad Valga Käval ja Audentese SK
19. jaanuaril kl 18 Voorimehe pubis 36. Valgamaa MV paaridele turniiribridžis, II voor
22. jaanuaril kl 17 kohvikus Säde kohtumine raamatu „Minu
Brasiilia“ autori Pille Gerholdiga
24. jaanuaril kl 18 kultuurikeskuses Kungla muusikalitrupi
esietendus „Robin Hood“. Lavastajad Siiri Põldsaar ja Tauri
Pai, liikumisõpetaja Monika Muru. Peaosades: Robin Hood –
Hardo Adamson, neitsi Marian Bagel – Mareli Nielson. Pilet 5 €
26. jaanuaril kl 18 Voorimehe pubis 36. Valgamaa MV paaridele turniiribridžis, III voor
27. jaanuaril kl 18 Valga Bowling Center’is VSVS MV koroonas
30. jaanuaril kl 10 Valga Jaani kiriku seinal oleva põhjapoegade mälestustahvli juures Valga vabastamise 96. aastapäeva
tähistamine
30. jaanuaril kl 11 muuseumis ajalookonverents Valga vabastamise 96. aastapäeva ja Valga Muuseumi 60. aastapäeva tähistamisega
31. jaanuaril spordihallis Eesti Meistrivõistlused käsipallis,
kohtuvad Valga Käval ja Aruküla SK
Veebruar
01. veebruaril kl 9 Valga Põhikoolis Warrior Cup 2015 jalgpallis, mängivad 2006. a sündinud poisid
04. veebruaril kl 16 muuseumis näituse „Vene kunstist Eestis XX sajandi algul“ (koostatud MTÜ Vene Muuseum ja Riigiarhiivi kogudest) avamine
06. veebruaril kl 15 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas taaskasutuse meisterdamisring algklasside õpilastele
07. veebruaril kl 12 spordihallis Eesti MV maadluses
08. veebruaril kl 9 Valga Põhikoolis Warrior Cup 2015 jalgpallis, naistele
09. veebruaril kl 18 Voorimehe pubis 29. Valgamaa individuaalsed MV turniiribridžis
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Kino Säde
Valga kino on astunud digiajastusse
ja saanud kinokülastajatelt nimeks
„Säde“. Kino asub Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse (Kesk tn 1) teatrisaalis.
Uus tehnoloogia on toonud kinno uued 3D filmid koos hea kvaliteediga.
Filme näidatakse nüüd sagedamini ja erinevatel päevadel teatrietendustest ja
kontsertidest vabal ajal.
Pilet 4 €, sooduspiletid 1,50–2,50 €. 3D prillid 1,50 €.
Kino kava on leitav aadressil: kino.valga.ee

Kinokava
November
25.11 kell 19

„Dracula: Jutustamata lugu“
Žanr: draama, märul, fantaasia.
Alla 12 a mittesoovitatav

29.11 kell 13, 15, 17 Koguperefilm „Kastitrollid“ (3D)
Žanr: animatsioon.
Alla 6 a mittesoovitav
29.11 kell 19
30.11 kell 13

„Ei. Tohi. Magama. Jääda.“
Žanr: triller, müsteerium.
Alla 12 a keelatud

30.11 kell 18

„Poisipõli“
Žanr: draama.
Alla 12 a mittesoovitatav

Detsember
1. ja 2.12 kell 19

„Tants hauakividel“
Žanr: märul, krimi, müsteerium. Pikkus 1 h 53 min.
Alla 14 a keelatud

5.12 kell 16, 19
6. ja 7.12 kell 19

Koguperefilm „Alexander ja üks kohutav
jube kole väga paha päev“
Žanr: komöödia. Pikkus 1 h 21 min

6.12 kell 15, 17
7.12 kell 15, 17

Koguperefilm „Imetlusväärse noore
T.S. Spiveti erakordne teekond“ (3D)
Žanr: seiklus, fantaasia. Pikkus 1 h 45 min

9.12 kell 19

„Nullpunkt“
Žanr: draama. Pikkus 1h 30 min.
Alla 12 a mittesoovitatav

13.12 kell 13, 16, 19 „Vastikud ülemused 2“
Žanr. komöödia. Pikkus 1 h 48 min.
Alla 12 a keelatud
20.12 kell 13, 15, 17 „Kääbik: Viie väe lahing” (3D)
23.12 kell 13, 15
Žanr: märul, seiklus, müsteerium. Pikkus 1 h 30 min.
Alla 12 a mittesoovitatav
20.12 kell 19

„Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“
Žanr: komöödia, seiklus. Pikkus 1 h 54 min.
Alla 12 a mittesoovitatav

21.12 kell 15, 17
28.12 kell 13
29.12 kell 13, 15

Koguperefilm „Madagaskari pingviinid“ (3D)
Žanr: animatsioon, komöödia, seiklus. Pikkus 1 h 54 min

21. ja 29.12 kell 19

Koguperefilm „Solani ja Ludvigi jõulud“
Žanr: animatsioon. Pikkus 1h 12 min.

26. ja 28.12 kell 19

„Praht“
Žanr: draama. Pikkus 1h 12 min.
Alla 12 a mittesoovitatav

28.12 kell 15, 17
29.12 kell 17

Koguperefilm „Kuidas taltsutada lohet 2“ (3D)
Žanr: animatsioon. Pikkus 1h 41 min.

30.12 kell 15, 17, 19 Koguperefilm „7. pöialpoiss“ (3D)
Žanr: animatsioon. Pikkus 1 h 30 min.

14. veebruaril kl 12 spordihallis Valga lahtised MV maadluses
15. veebruaril kl 13 spordihallis Eesti MV saalihokis, kohtuvad Valga Välk ja Tartu Tornaado
16. veebruaril kl 18 Voorimehe pubis 16. Valga linna lahtised individuaalsed MV turniiribridžis
19. veebruaril kl 19 kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud, Valga Linnavolikogu esimehe Ivar Undi ja Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt-kontsert
20. veebruaril kl 13 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise võistlus 5.–8. klassi õpilastele
24. veebruaril kl 12.30 Metsa tn kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusüritus
24. veebruaril kl 13 militaarteemapark-muuseumi territooriumil (Pikk tn 16a) Eesti
Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud perepäev
Näitused
03.–29. novembrini muuseumis Anna Hõbemäe maalinäitus
03.–31. detsembrini muuseumis Laine Vettiku käsitöönäitus
06. jaanuarist–28. veebruarini kultuurikeskuses Rahvakultuuri Keskuse rändnäitus
„Pärand elab!“
07.–31. jaanuarini 2015 muuseumis näitus „Valga Muuseum 60 ja 15“
04.–28. veebruarini muuseumis näitus „Vene kunst Eestis XX sajandi algul“
(Koostatud MTÜ Vene Muuseumi ja Riigiarhiivi kogudest)

