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Uno Heinla on sündinud 21. detsembril 1951. aastal Pärnus, Lõpetas Pärnu I Keskkooli 
1970. aastal. Samal aastal astus Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonda, 
mille lõpetas 1975. aastal teedeinseneri kvalifikatsiooniga.

1975. a oktoobris asus tööle Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse inseneri 
ametikohale. 1980. a veebruarist Valga Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse juhataja. 
1986.–1987. a Valga Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe ase-
täitja. 1987.–1988. a Rajooni Täitevkomitee esimehe asetäitja, seejärel Valga Rajooni 
Täitevkomitee esimees. 1989. a detsembris nimetati ta Valga Maakonna Volikogu otsu-
sega Valga maavanemaks, kus töötas kuni 14. detsembrini 1992. a. 1996–1999. a Valga 
linnapea, seejärel suundus eraettevõtlusse.

Valga Linnavolikogu esimees 1999–2005.

Valga linnavolikogu valis 27. mai is-
tungil nelja esitatud kandidaadi seast 
Valga linna seitsmendaks aukodani-
kuks Uno Heinla. Aukodaniku tiitli 
saajale antakse Valga–Valka linnapäe-
vade ajal, 9. juuni pidulikul kontserdil 
Jaani kirikus üle raemedal ja premeeri-
takse 650 euroga.

Aastaid Valgamaa ja Valga linna 
juhina töötanud Uno Heinla on vaba-
riigi algusaastatel andnud oma panuse 
maakonna ja linna arengusse. Insene-
riharidusega Uno Heinla on töötanud 
erinevatel töökohtadel, alustanud Tartu 
Teede Remondi ja Ehituse Valitsusest, 
sealt tuli Uno Heinla Valga linna. Val-
ga Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse 
juhatajana töötas ta kuus aastat, alates 
1989. aastast juhtis Uno Heinla Valga 
maakonda ja hiljem ka linnavalitsust 
ning linnavolikogu. Aastast 1999 suun-
dus ta eraettevõtlusesse ja on praegugi 
valgalastele tööandjaks.

Tema juhtimise ajal alustati Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuse renovee-
rimist ning Valga Haigla ehitust. Prae-

Valga aukodanikuks valiti Uno Heinla

gu töötab ta As Estreftranservice ja AS 
ERTS Valga Vaba Terminali juhatuse 
liikmena.

2004. aastal autasustati Uno Heinlat 
Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

Valga linna aukodaniku tiitel on 
varasemalt omistatud järgmistele tee-
nekatele valgalastele: Aime Lõhmus, 
Peep Audova, Linda Markus, Vikki 
Pennonen, Juhan Ivan Mannine ja 
Laine Mänd.

Endine Valga maavanem, linnavolikogu esimees 
ja linnapea Uno Heinla nimetati Valga linna 
aukodanikuks.

Linnaelu

Valga linna JAANITULI 
toimub linnapargis 

Valga spordihalli ees 
22. juunil

Tuli süüdatakse kell 21.00. Õhtut sisus-
tavad ansamblid Vanad Viisid Pärnust ja 
Mati Band Tartust. Meeleolu loovad Valga 
linna isetegevuslased. Võimalik osta süüa 
ja juua. Pidu kõigile tasuta!

Võidupüha tähistamiseks ootame 
kõiki valgalasi mälestusüritusele 
Metsa tänava kalmistule 23. juunil 
kell 10.30.
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427-aastane linn

Valga
Linna Leht

Maimu Vismann
Valga Gümnaasiumi huvijuht

Valga Gümnaasiumi laulu- ja tantsupidu
Valga Gümnaasium on kogu Eestis ainulaadne oma pikaajalise laulu- ja tantsupidude traditsiooni poolest, 
mille 1981. a algatasid tantsuõpetajad Maie Riitsalu, Aleks Raja ja lauluõpetaja Ilmar Kõrbe. Sel aastal 
toimus pidu 26. mail.

Valga Gümnaasiumi õpilased on ala-
ti aktiivsed olnud. Juba algusaastatel 
esineti nii rajooni kui ka vabariiklikel 
pidudel. Maie Riitsalu tantsis õpilas-
tega kooli fuajees ning õpetajad, kes 
möödudes vaatama jäid, hakkasid sa-
muti tantsu vastu huvi tundma. Lõpuks 
loodigi õpetajate rahvatantsurühm 
„Rukkilill“, Maie Riitsalu juhendami-
sel. Hiljem hakkasid õpetajad ise oma 
klassi juhendama. Et rühmi tekkis pä-
ris palju, oli võimalik korraldada oma 
kooli laulu- ja tantsupidu.

Kooli laulu- ja tantsupeol oli Ilmar 
Kõrbel juhendada lastekoor, mudilas-
koor, noorte segakoor ja puhkpillior-
kester. Maie Riitsalu tegeles peamiselt 

tantsu-, võimlemis- ja liikumisrühma-
dega, kuid hiljem läks üle rahvatantsu-
le. Aleks Raja juhendada olid rahva-
tantsijad.

Ettevalmistused kooli laulu- ja 
tantsupeo korraldamiseks algavad 
juba sügisel. Kõigepealt küpseb idee, 
mida tahetakse oma kontserdiga öelda 
vaatajatele ja esinejatele endile. See-
järel algab tantsude ja laulude õppi-
mine, mis kestab terve talve. Märtsis 
muutub ettevalmistus pingelisemaks 
ning tantsudele-lauludele antakse vii-
mane lihv. 

2005./2006. õppeaastal pälvis Val-
ga Gümnaasium laulu- ja tantsupeo 
eest haridus- ja teadusministeeriumi 
tunnuskirja „Väärt tegu”.

Valga Gümnaasium on suutnud säi-
litada kooli traditsiooni 30 aastat ning 
just see teebki kooli silmapaistvaks!

Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse 
avalike suhete spetsialist

Heakorrast 
meie linnas
Kaunist ja korrastatud kodust saab 
alguse kaunis linn, kaunid linnad 
imelise looduse rüpes kaunistavad 
ja tutvustavad külalistele meie ko-
dumaad.

Valga linnas on iga aastaga lisandunud 
inimesi, kes on hakanud väärtustama elu-
keskkonda ja elukvaliteeti. Üha rohkem 
on hakatud korrastama kodusid ja kodu-
ümbrust, et veeta oma vaba aega mõnu-
salt pere ja lähedaste keskel või koduõues 
sisukalt tööga ilu luues. Normaalseks 
arenguks vajavad meie lapsedki ilusat ja 
hoolitsetud koduümbrust. Täiskasvanute 
kohus on seda neile pakkuda, olles oma 
käitumise ja tegemistega lastele eesku-
juks, kaasates ka lapsi jõukohastele tege-
vustele. Kodust saadud korraarmastuse 
ja tööharjumuste pagasiga noor püstitab 
enesele kindlasti elus suuremad eesmär-
gid ning otsib ja leiab ka võimalused nen-
de elluviimiseks, kartmata ees seisvaid 
raskusi.

Marju Kants
Valga Linnavalitsuse 

linnahooldusameti 
heakorra vanemspetsialist

Täismahus tekst avaldatud 
Valga kodulehel: www.valgalv.ee/et/ 
Linnakodanikule/Jaatmemajandus
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Tänane Valga. Ja kuidas edasi?

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

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 

Hea valgalane! 
Valga linn on saanud lõpuks 
oma lehe!

Uudised

Head kaaslinlased,
Volikogu on rii-

gikogu minimudel 
kohalikus omavalit-
suses. Ometi ei ni-
hutata Valgas suurt 
raha ja priskeid 
skandaalegi napib. Tasapisi püüab te-
gemistele jalga taha panna opositsioo-
nipingile maabunud Reformierakond. 
Raske on harjuda kaotaja rolliga, kui 
sa pole enam linnas ainuotsustaja. 
Endised koalitsioonikaaslased ei mal-
lanud anda uuele valitsusele 100 päe-
va sisseelamist, vaid juba tuleb vasta-
ta arupärimistele, küsimustele tehtud 
või tegemata ettevõtmistest, mis ena-
masti veel endise linnapea aegadest 
pärit. See on poliitika, mida meeldib 
ka kaksiklinnas mängida. Siluda tu-
leb untsukeeratud konkursitulemusi, 
leitakse kuude kaupa vastamata lin-
naelanike murekirju ja loetakse ellu-
jäämiseks linnakassa kõhnu sente.

Enamikule linnarahvast on linna-
võim linnavalitsuse käes ja linnapea 
olulisim persoon kogukonnas. Üle 
aastakümne kaljukindlana tundunud 
võim on nihkunud sel kevadel uute 
poliitiliste jõudude kätte ja ühtäkki on 
seni väheväärtuslikeks osutunud ideed 
või elanike kauased mured osutunud 
isegi kuulamist väärivaks. Kui vaid 
mõistust jaguks targalt toimetada, 
sest teatavasti liiguvad rahajõed riigis 
pigem võimulolijate lemmikomavalit-
sustesse, nagu ka töökohad riigiame-
tites. Praegune volikogu koosneb 8 
Eesti Keskerakonna, 3 Sotsiaaldemo-
kraatliku Erakonna, 8 Eesti Reformi-
erakonna, 1 Erakonna Isamaa ja Res 
Publica Liit ja 1 valimisliidu Hooliv 
Valga liikmest. 21 volikogu liikmest 
on naisi vaid 7. Volikogust puudutak-
se harva, sest arutlused on sisukad ja 
hääletused pingelised. Mõtted liigu-
vad ja tehtavate tööde hulk kasvab.

Millised on ees 
ootavad arutelud:

Eelmise linnavõimu poolt alga-•	
tatud ja Valga Põhikooli direktori 
ning volikogu liikme Tarmo Posti 
poolt koordineeritud üldharidus-
võrgu arengukava vastuvõtmine. 
Pärast rahvakoosoleku pingelist 
arutelu korrigeeriti järeldusi ja 
arvestati kohalolijate väljaöeldud 
soove. Samas on õhus rida mõt-
teid: kas oskame hoomata, mida 
muudab uus kutseõppekeskus lin-
na hariduselus, kuidas ühitada riigi 
poolt juhitav haridusasutus linna 
õppemaastikuga. Iga muudatus, 
mis puudutab otseselt või kaudselt 
meid kõiki, vajab koostöös sündi-
nud otsuseid ja nüüdisaegset õppe-
keskkonda.
Linna teed ja kõnniteed. Viimastel •	
võib murda nii kontsi kui ka nikas-
tada liigeseid. Tee kirikust Kesk 
tänavat mööda ja piki Vabaduse 
tänavat kuni jaamahooneni võiks 
kujuneda Valga linna peaalleeks. 
Ülimalt oluline on linnatuumiku 
tänavate korrastamine, linnasüda-
me planeering ja parkimise korral-
dus. Linna autostumise ja parkla-
kohtade nappuse tõttu postimaja, 
panga ja kiriku juures on parkimis-
probleemid igapäevaselt tuntavad. 
Rääma on vajunud ja värvist koor-
dumas majad kogu kvartalis kiriku 

Kalev Härk
Valga linnapea

Selle aasta lõpuni on 
kavas välja anda — 
lisaks käesolevale — 
veel kolm numbrit: 
augustis, oktoobris 
ja detsembris ning 
Valga Linna Leht 
jõuab kõigi valgalaste kodudesse. Leht 
jõuab ka meie heade naabrite Hummu-
li, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla 
inimesteni, sest on ju ka nende elu vä-
hem või rohkem Valga linnaga seotud.

Algavatel Valga linna päevadel pa-
kutakse neljal päeval meelelahutust 
ja osalemisrõõmu nii linlastele kui ka 
külalistele lähedalt ja kaugelt. Liivimaa 
laat, Nipernaadi etendus, traditsioonili-
sed rammumehe võistlused, paadiralli 
ja võrride võidusõit, lisaks kümneid 
üritusi igale eale ja maitsele. Selleaas-
taste linnapäevade üritustel on erilise 
tähelepanu all meie linna vanus: jook-
sudistantsi pikkus on 427 meetrit ja 427 
meetrit on ka tantsurivi pikkus. Kutsun 
teid kõiki osalema ja rõõmustama koos 
linnaga!

Kahjuks ei saa me muretult suvele 
vastu minna. Osa muret tahaks, head 
lugejad, teiega jagada.

Meie tänavate olukord on kohutav. 
Valga linnal puudus siiani tänavate 
hoolde kava — töid tehti nn kõhutunde 
järgi. Süsteemitu teehooldus koos aas-
tatepikkuse alarahastamisega on viinud 
linna tänavad sellisesse seisu, et nen-
de sõidukõlblikuks tegemiseks kuluks 
korraga vähemalt Valga linna mitme 
eelarve jagu raha. Asja teeb hullemaks 
asjaolu, et suur osa kesklinna tänavaid 
(J. Kuperjanovi, Kesk, Raja, Vabaduse 
tänava algus, Kungla jpt) vajavad enne 
teekatte parandamist maa-aluste töö-
de lõpetamist veemajanduse projekti 
raames. Kesklinna piirkonnas on ühe 
äpardunud	 ehitusfirma	 tõttu	 panemata	
hulk kilomeetreid vee- ja kanalisatsioo-
nitrasse ning sadevete ärajuhtimistorus-
tikke. Kui AS K&H töödega edasi ei 
lähe ja lepingut täitma ei hakka, tuleb 
AS-i Valga Vesi leping üles öelda ja 
valmistada ette uus hange tööde lõpule-
viimiseks. Kahjuks tähendab see seda, 
et tööd venivad vähemalt aasta, mistõt-
tu pannakse linnaelanike kannatlikkus 
tõsiselt proovile. Linnavalitsus peab 
läbirääkimisi projekti rahastava SA-ga 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, et 
leida kiirem lahendus teede osas, kus 
maa-alused tööd on teostatud, kuid tee-
kate taastamata.

Õnneks on AS-i Amaks poolt läbi 
viidavad Tartu ja Viljandi tänava piir-
konna veemajandusprojekti tööd graa-
fikus.	Teekatte	taastamisega	alustatakse	
kohe, kui lõpetatakse trasside kontroll-
survestamine ja Eesti Energia läbiviida-

vad tööd õhuliinide viimiseks maa alla. 
Juunikuu jooksul tehakse pindamisre-
monti mitmel tänaval ja terve suve löök- 
aukude remonti vastavalt vajadusele. 
Sügiseks valmistame ette Valga lin-
na teehooldekava, et vältida tulevikus 
sellist kaost ja teede sõidukõlbmatuks 
muutumist.

Keerulisem on olukord Kungla tn 
16 õppehoone rekonstrueerimisega, 
kus ehitaja on objektilt lahkunud ja, 
suutmata täita lepinguga võetud kohus-
tusi, alustanud tellija süüdistamisega. 
Vaadates tagasi, kuidas on kogu seda 
rekonstrueerimist ülepea kavandatud 
ja kui lohakalt juhitud, võiks kirjutada 
õpetliku raamatu. Kuigi juba septemb-
ris 2010 juhtis omanikujärelevalve tä-
helepanu, et ehituse edenemisega ei ole 
kõik korras ja jaanuaris tõdeti, et prob-
leemide hulk aina kasvab, ei võtnud 
toonane linnavalitsus midagi ette asjade 
uurimiseks ja kontrolli alla saamiseks. 
Lehe trükkimineku ajal on vaidlused 
ehitajaga pooleli, kuid linnavalitsus on 
võtnud selge kursi asjad klaariks teha 
ja nii kiiresti kui võimalik jätkata õp-
pehoone rekonstrueerimisega — kooli-
maja peab saama korda!

Samas on rõõm, et Valga linna ha-
riduselus keeratakse uus lehekülg. 
Arvud näitavad karmi tõde: viimasel 
neljal aastal on märgatavalt kasva-
nud nende õpilaste arv, kes on läinud 
Valgast mujale gümnaasiumiharidust 
omandama. Uued karmid nõudmised 
gümnaasiumiastmes antavale hari-
dusele esitab järgmisest õppeaastast 
kehtima hakkav põhikooli- ja güm-
naasiumiseadus. Gümnaasiumiealiste 
laste arv on Eestis tervikuna vähene-
nud viimase viie aastaga rohkem kui 
30%. Loodav, nn puhas gümnaasium 
(10.–12. klassid) ja ühendatud juhtimi-
se alla viidud põhikool (jääb paiknema 
nii J. Kuperjanovi t 10 kui ka Kungla 
t 16 õppehoonesse), lõpetab koolide-
vahelise põhjendamatu rivaalitsemi-
se. Tagatakse ühtlane ja õppekavale 
vastav põhiharidus ning taastub Valga 
kuulsus tugeva gümnaasiumilinnana. 
Natuke kahju on, et loodav gümnaa-
sium ei saanud ajaloolisesse, talle kõi-
ge paremini sobivasse hoonesse, kuid 
austame siinkohal lastevanemate ja 
laste soove ning meelevaldselt kooli-
hooneid ümber kolima ei hakka.

Tean, et paljudel meist on laiutava 
töötuse ja käestlastud linna tõttu löönud 
kõikuma usaldus linna- ja riigijuhtimis-
se, kuid head lugejad, tahan teid siiski 
kutsuda üles – ärgem kaotagem lootust! 
Usk oma linna peab taastuma, siis saa-
me ka suurematest raskustest üle ning 
nagu mitmesaja aasta jooksul mitugi 
korda juhtunud — Valga on taastanud 
ka pärast suuri raskusi oma potentsiaali 
Liivimaa keskusena.

Head Valga linna 427. sünnipäeva 
meile kõigile!

Külliki Siilak
Valga Linnavolikogu esimees, 
Keskerakond

ja Selveri vahel. Millised on tõelist 
muinsuskaitseväärtust omavad 
hooned, miks omanikud ei hooli 
oma lagunevatest ja kaela kukkuda 
ähvardavatest hoonetest? Kuulatud 
on muinsuskaitseameti esindajaid 
ja koostöö on tekkinud.
Linnavara inventuur ja otsuste •	
vastuvõtmine — millised hooned-
maad on linnavalitsemiseks vaja-
likud ja millised tuleks müüa-lam-
mutada-rendile anda.
Linnahooldusameti ümberkorral-•	
damine eraõiguslikuks äriühinguks 
vältimaks pilla-palla majandamist 
ja tagamaks linnapildi korrastatuse. 
Linnavalitsus ei saa ega pea olema 
teenuste osutaja, vaid pigem tuleks 
usaldada kohalikke ettevõtjaid ja 
anda teatud valdkonnad nende ma-
jandada (hooldustööd, linnakujun-
dus, linnametsa hooldus jne).
Kas vajaks muutmist linna kultuu-•	
rielu? Kas oleks mõistlik moodus-
tada sihtasutus, kes koondab kul-
tuuriinimesi, tagab nende mõtetele 
ja soovidele toe; kas toetame roh-
keid kultuuriüritusi, kus osalejaid 
napib või pigem 3–4 linna täht- 
üritust, mis tooksid Valga nime pil-
dile ja elanikud osalema? Kultuu-
rielu saab vedada vaid fanaatiline 
kultuurivedur. Ajale jalgu jäänud 
kontserdid jääkülmas kirikus võik-
sid jääda ootama paremaid aegu.
Linna atraktiivsus. Nipernaadi •	
kuju ei paista metsistunud pargist 
välja, Neulandi ausammas kasvab 
puude hämaruses. Ettevõtmised 
on entusiastlikud, kuid mingil 
põhjusel jäänud pooleli. Ka Va-
badussammas ootab taastamist 
ja linnapark kujundamist. Lin-
na Raekoda, mis võiks kujuneda 
linna esindushooneks, on katuse 
läbijooksu tõttu kergelt lookas.
Kuidas toimetada linna spordielu-•	
ga, kus osa tegevusi koordineerib 
SA Valga Sport, osa linna spordi-
nõunik? Kas spordiinimeste ring-
kondade ideel taasluua spordikool 
on jumet; kas linnas on ehk juba 
piisavalt spordiväljakuid, saale; 
ehk vajab hoonete ja rajatiste ka-
sutus pigem head koordinaatorit ja 
mõistlikku majandamist?
Lõpuks ometi õnnestub valmis •	
ehitada Valga haigla hoone ja ku-
jundada tänapäevane tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekandekeskus ühtse ju-
riidilise juhtimise all. Liialt piiritle-
tud on sotsiaalhoolekandeteenuste 
alaliigid, vaid üksikud MTÜ-d 
toimetavad sotsiaalvaldkonnas. 
Tervishoius napib kohalikku per-
sonali. Kas jätkata linnale kuuluva 
perearstikeskuse loomist tagamaks 
üldarstiabi kättesaadavuse linna-
elanikele; kas suudame jõuda nüü-
disaegse taastusravikeskuseni?
Linnavalitsus ja tema hoone tik-•	
suvad 1995. aastast pärit rütmis, 
asendunud on küll ametnikke, kuid 
asjaajamine on jäänud pidama iga-
ühe tarkuse taha. Hallid seinad, 
kitsad koridorid ja suletud uksed, 
sageli on teadmata, mis toimub 
kõrvalukse taga. Vajalik on amet-
nike tööülesannete ülevaatamine, 
koormuste hindamine ja ajakohase 
kliendisõbraliku hoone kujunda-
mine. Asjaajamine eeldab, et lin-
naelaniku kiri leitakse üles ja vas-
tatakse õigel ajal ja ikka lahendust 
pakkudes. Tänane ametnik võiks 
olla vastutulelik, sõbralik, kuid 
eelkõige oma töös pädev.
Kusagil on linna ettevõtjad — tun-•	

nustamata ja omaette toimetavad. 
Mõttetu on nõuda linnavõimult 
töökohtade loomist, pigem peab 
linnavõim leidma koostöövõima-
luse ettevõtjatega toimetamaks ja 
toetamaks teineteist. Mõtteid on 
mõlemal pool, kuid ühiste edasi-
viivate aruteludeni pole veel jõu-
tud. Ilmselgelt on vajalikud mõ-
lemapoolsed motivatsioonisüstid 
linnaelu elavdamiseks.

Võib tunduda, et soove linnaelu eden-
dada jätkub rohkelt. Kindlasti ei jät-
ku selleks ei piisavalt aega ega raha. 
Ometi on mõistlik püüda mõelda kau-
gemale tänasest ja loota, et eestlane 
saab alati hakkama. Armastame liiga 
sageli olla kurvad, et elu ei lähe ehk 
nii nagu loodetud. Samas on meil ra-
hulik väikelinn, mille väärtusi me siin 
igapäevaselt elades ehk ei hoomagi ja 
mida oskame hinnata vaid eemalt vaa-
dates. Tundkem rahulolu, et soovime 
siin elada, siin on meie kogukond, kus 
kõik tunnevad küll kõiki, kuid tänu 
sellele oled ikka hädas aidatud.

Hoidkem kokku ja usaldagem 
üksteist, sest koostegemises ja sõb-
ralikkuses elame kenasti Eestimaal ja 
kaksiklinnas Valgas. Kindlasti on vo-
likogu avatud uutele mõtetele ja kaa-
saaitaja ettevõtmiste edendamisele.

Sündmus

Valga Militaarfestival
Valga Militaarfestival toimub 19.–
20. augustil 2011. Militaarfestivali 
eesmärgiks on laiemalt tutvustada 
Eesti ajalugu läbi sõjaajaloo prisma.

Erineva kultuuritaustaga inimestele 
luuakse võimalus tolerantsiks ja ükstei-
semõistmiseks huvi- ja koostegevuste 
kaudu.

Taasavatakse Valga Vabadussammas. 
Toimub tattoo, kus osalevad mitme riigi 
sõjaväeorkestrid. Jõustruktuurid näitavad 
oma varustust, tehnikat ning võimekust. 
Pealtvaatajad saavad näha eespool nime-
tatud jõustruktuuride demonstratsioon- 
esinemisi.

Eriliseks magnetiks Valga Militaarfes-
tivalil on sõjameeste marss ning näidisla-
hingud. Sõjameeste marsil näevad pealt-
vaatajad sõjameeste riietust, varustust, 
relvi ning kombeid läbi aegade — muist-
sest vabadusvõitlusest kuni II maailmasõ-
jani. Näidislahingutega ajaloost tutvusta-
takse Eesti sõjaajaloo pärandit.

Militaarfestivalil osalevad sõjaajaloo 
klubid paljudest riikidest.
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Haridus

Valga linna 
üldhariduskoolide 
lõpuaktused
Valga Põhikool
17. juuni kell 15 Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses
Valga Gümnaasium
17. juuni kell 12 Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses, 9. klassid
18. juuni kell 12 Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses, 12. klassid
Valga Kaugõppegümnaasium
17. juunil kell 18 Valga Kultuuri- ja Huvi-
alakeskuse ovaalsaalis
Valga Vene Gümnaasium
18. juuni kell 15 kooli aulas, 12. klassid
20. juuni kell 12 kooli aulas, 9. klassid

Mida Juku õppis, 
seda peab Juhan 
kordama
Valgas on juba neli aastat tegut-
senud OÜ Valga Keeleõpe, kus on 
olnud võimalik õppida inglise ja 
soome keelt.

Väga paljud Valga linna ja maakonna loo-
vad ning uuendusmeelsed inimesed on 
seda võimalust kasutanud. 2011. aasta 
sügisest alates saab samas lisaks inglise 
ja soome keelele õppida ka prantsuse ja 
hispaania keelt.

Keeleoskus rikastab inimest ja toob 
suure maailma mitmekesisuse kodule 
lähemale.

Jukust on saanud Juhan. See, mida 
Juku kord õppis, tuleb Juhanil üle korrata. 
Et vahepeal on aga väga palju vett aja-
merre voolanud, siis on maailmaski pal-
ju uut ja huvitavat juhtunud ning Juhan 
peab end ju kõigega kursis hoidma.

Miski ei sünni üleöö! Tule juba sel sügi-
sel õppima OÜ-sse Valga Keeleõpe (Pärna 
pst 13) Lisainfo: Kersti Piir, valgakeeleope@
hot.ee või telefon 5645 5839.

Kersti Piir

Noored otsustama!

Tegusad ning am-
bitsioonikad noored 
on potentsiaalsed 
juhid, kes kujunda-
vad lähitulevikus 
omavalitsust ning 
seisavad Eesti jät-
kusuutlikkuse ning heaolu eest. Valga 
Linnavolikogu andis aprillikuus oma 
heakskiidu noortevolikogu loomiseks.

Noortevolikogu vajalikkus
Käesoleval hetkel puudub noortel 
tõsiseltvõetav ja kogu linna haarav 
väljund oma arvamuse väljaütlemi-
seks, otsuste mõjutamiseks ja prob-
leemidele võimalike lahenduste pak-
kumiseks. Valga linnas on varemgi 
üritatud noortevolikogu luua — noor-
tevolikogu töötas aastatel 2004–2006, 
kuid erinevatel põhjustel kujunes see 
vaid ühekordseks projektiks. Noorte-
volikogu taasloomisega soovime üles 

Selleks, et muuta Valga linna nooresõbralikumaks, 
tuleb noori rohkem kaasata otsustamisprotsessi- 
desse ja anda neile võimalus võtta vastutus.

Anneli Rants
Haridus- ja kultuuriameti juhataja

ehitada järjekindlalt toimiva ühendu-
se, mis omab linnavõimu juures ar-
vestatavat kaalu noorte seisukohtade 
esitamiseks ja kaitsmiseks.

Noortevolikogu töös osaledes õpib 
noor mõistma keerukaid poliitilisi 
protsesse, saab tunda end nii linna-
le kui ka teistele noortele vajaliku 
ja kasulikuna. Selgeks saavad de-
mokraatia aluspõhimõtteid, mis on 
eelduseks nii heale poliitikule kui ka 
ühiskonna käekäigust hoolivale koda-
nikule. Noor omandab kogemusi ja 
saab palju uusi tutvusi, puutub kokku 
erinevate kohaliku elu valdkondade 
probleemidega ning õpib kohuse- ja 
vastutustunnet.

Noorte mõjuvõimu ja osaluse suu-
rendamine Noortevolikogu kaudu on 
oluline järgnevatel põhjustel:

aitab tugevdada eri tausta ja eri •	
rahvusest noorte lõimumist ning 
parandada põlvkondadevahelist 
üksteisemõistmist,
on oluline vahend suurendamaks •	
noorte ühiskonnateadvust ja rolli 
kogukonnas,

õpetab aktiivset osalemist ühis-•	
kondlikus debatis,
annab sisulise tähenduse ühiskon-•	
naõpetuse õpikust ning meediast 
tuttavaks saanud abstraktsetele 
mõistetele ja teooriatele.
Noortevolikogu on aktiivsele noo-

rele ideaalseks võimaluseks ennast 
täiendada ning osaleda kodukoha 
probleemide lahendamisel. Noorte-
volikogust saadud teadmiste, oskuste 
ja kogemuste najal on nende töö tu-
levikus sihipärasem ja efektiivsem. 
Lisaks oskavad noored välja pakku-
da häid ning innovaatilisi lahendusi 
neid puudutavatele kitsaskohtadele 
linnas. Töö Noortevolikogus te-
ravdab sotsiaalset tundlikkust ja on 
isikliku kasu asemel suunatud kogu 
Valga elanikkonna elukeskkonna pa-
randamisele.

Noored saavad kasuliku õppetun-
ni, julguse ja harjumuse oma seisu-
kohti esitada ning ühiskonda mõju-
tada. Linn saab uuenduslikke ideid 
ning aktiivse, ühiskonnast hooliva, 
täisväärtusliku kodanikkonna, linna-
elanikud parema keskkonna ja hooli-
vama järelkasvu.

Noortevolikogu ülesanded
Noortevolikogu põhiülesanneteks on:

demokraatia põhimõtete tutvusta-•	
mine,
kodanikualgatuse julgustamine,•	

noorte kaasamine linnaelu korral-•	
damist puudutavatesse otsustus-
protsessidesse,
aidata korraldada linna noorsoo-•	
tööd ja esindada linna noori erine-
vatel regionaalse, riikliku või rah-
vusvahelise tasandi noorteüritustel 
ning otsustuskogudes,
eakaaslaste huvide kaitsmine ja •	
esindamine.
Noortevolikogu ülesandeks on 

teha koostööd kõigi linnas tegutse-
vate noorteühendustega (õpilasoma-
valitsused, noorkotkad, kodutütred, 
erakondade noortekogud jne), õpi-
lastega, töötavate ja ka organisee-
rumata noortega. Noortevolikogu 
võib kaasa rääkida kõikidel noori 
huvitavatel teemadel, nende ideed 
ja ettepanekud on alati teretulnud. 
Teemadering ei ole piiritletud, kuid 
peamiselt eeldame noori kaasa rää-
kima hariduse, keskkonna, kultuuri, 
spordi, noorsootöö ja linnaplaneerin-
gu valdkonnas.

Linnavolikogu ja linnavalitsus kut-
suvad aktiivseid noori koos koolide 
huvijuhtide ja avatud noortekeskuse 
töötajatega kaasa lööma noortevo-
likogu moodustamisel. Üheskoos 
töötatakse välja volikogu struktuur, 
valimis-, töökorra ja rahastamis- ning 
infoskeem. Noortevolikogu peaks 
tööd alustama hiljemalt 2011. aasta  
novembris.

Suvelugemine
Juba kolmandat aastat järjest on lastel 
võimalus Valga Keskraamatukogus 
osaleda suvises lugemisprogrammis. 
Sel aastal toimub see 15. juunist 13. 
augustini. Oleme välja valinud paar-
kümmend raamatut, mis võiksid hästi 
sobida lugemiseks põhikooliealiste-
le (2.–9. klass) lastele. Iga läbiloetud 
raamatu eest saab laps kleepsu suvelu-
gemiskaardile ja magusa üllatuse. Et 
teada saada, kuidas raamat meeldis ja 
kas see ikka ilusasti läbi sai loetud, kü-
sib raamatukogutöötaja loetud raama-
tu kohta ka mõne küsimuse. Sügisel 
ootab ees tublimaid suvelugejaid, kes 
on teistest rohkem kleepse kogunud, 
kiituseleht ja auhind.

Filmineljapäevad
Jätkame sel suvel, nagu mitmel eel-
nevalgi	 aastal,	 filmineljapäevadega,	
mida lapsed suvel (isegi ilusa ranna-
ilmaga) meelsasti külastama on harju-
nud. Filmide näitamisega alustame 9. 
juunil, algus on alati kell neli. Pärast 
filmivaatamist	on	lastel	võimalus	pan-
na proovile oma nutikus ja lahendada 
mõistatusi. Paremaid mõistatuste ära-
arvajaid premeeritakse.

Veidi erilisem on augustikuu, kui 
raamatukogu on põhjamaise kirjan-
duse tutvustamise „lainel”: laste-
osakonnas on raamatunäitus „Põh-
jamaised muinasjutud, müüdid ja 
legendid”,	 filmineljapäevadel	 näida-
takse H. Cr. Anderseni muinasjuttu-
de	 põhjal	 tehtud	 filme;	 25.	 augustil,	
s.o	 viimasel	 suvisel	 filmineljapäeval	
toimub viktoriin Anderseni loomin-
gu põhjal. Paremad vastajad saavad 
kindlasti auhinna.

Ulvi Lind
Valga Keskraamatukogu 
lasteosakonna juhataja

Pidu koos Karlssoniga.Foto: Silver Lelle

Valga Keskraamatukogu 
ootab suvel lapsi lugema ja lustima
Kuigi suvel on nii palju toredat tegevust õues ja 
rannaski, ootavad raamatukogus tuhanded riiulitel 
seisavad raamatud kannatlikult lugejaid. Lisaks 
lugemisele pakume suvel muudki huvitavat.

Sport

Rattaklubi julgustab 
kaasa lööma
Valga Rattaklubi alustas oma ak-
tiivset tegevust 2010. aasta sügisel, 
kui klubi plaanid aastaks 2011 said 
täpsemalt kokku. Klubi eesmärgiks 
on ühendada rattaspordihuvilisi 
füüsilisi ning juriidilisi isikuid.

Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi 
liikmete ühistest huvidest lähtudes spor-
timiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate 
tingimuste loomine, rattaspordi harras-
tamine ja arendamine tervisespordist 

kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja 
kehalise aktiivsuse tõstmine.

Sel hooajal on plaanis osaleda kõiki-
del Elion Estonian Cup sarja kuuluvatel 
maastikurattamaratonidel, Team Rat-
tapood/ Kalevi Jalgrattakooli mägirat-
takrossisarja osavõistlustel, Klubi Tartu 
Maraton korraldatavatel jalgrattavõist-
lustel, Eesti meistrivõistlustel nii maasti-
kurattakrossis ja maratonis kui ka palju-
del muudel väiksematel võistlustel.

2011. aasta põhieesmärgiks on tege-
lemine klubi järelkasvuga, et kindlustada 
järjepidevus. Selleks on EAS-i Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi toel soetatud 

noortele kasutamiseks jalgrattaid ja kiiv-
reid. Toetajate abiga kaetakse ka noorte 
osalemistasud võistlustel, mis jalgratta-
spordis on üpriski kulukad. Sedakaudu 
on võimalik tulla ja proovida rattasporti 
isegi neil noortel, kel muidu puuduvad 
selleks materiaalsed võimalused.

Praegu on aktiivseid klubi liikmeid 
peaaegu 20. Klubi viib igal nädalal läbi 
ühistreeninguid, mis toimuvad edasi-
jõudnutele teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 18.00. Algajate trennide kohta on 
täpsem info üleval meie kodulehel: 
www.valgarattaklubi.ee. Algajate ühis-
trenni on oodatud kõik, kellel vähegi 

huvi rattasõidu vastu. Kindlasti tuleks 
trenni tulles pähe panna kiiver ja võtta 
kaasa jook ning hea tuju.

Juulikuus on plaanis ka korraldada 
Valga inimestele mõõduvõtmiseks kaks 
üritust: 3. juulil toimuvad Valga Meist-
rivõistlused Jalgrattakrossis, Jaanikese 
metsas; teine üritus on planeeritud eral-
distardist võistlusena ja see leiab aset 
juulikuu igal neljapäeval. Osalema on 
oodatud kõik rattaspordi huvilised, nii 
noored kui ka vanad!

Kohtumiseni rattarajal!

Mario Ostnik

Lühidalt

Soe lõunasöök 
vähekindlustatud 
lastele
Suvel saavad majanduslikes ras-
kustes Valga linna peredest pärit 
lapsed võimaluse tasuta sooja lõu-
nasööki süüa. Teenust rahastab 
Valga Linnavalitsus.

Domus Petri majja oodatakse lapsi, kelle 
pere rahalised raskused ei võimalda kor-
ralikku toidukorda valmistada. Toitlusta-
mine toimub tööpäeviti 6. juunist 2011 
kuni 31. augustini 2011 Valgas, Domus 
Petri majas (Lai tn 5A).

Lapsed on oodatud majja alates kella 
10st, mil saab tegelda erinevate huvite-
gevustega. Toitlustamisega alustatakse 
kell 11.

Palume lapsed lõunasöögi saamiseks 
eelnevalt registreerida Domus Petri ma-
jas, telefonil 766 1820 (E–R kl 8.00–13.00) 
või e-posti aadressil dpk@eelk.ee

Registreerumise järel arvatakse laps 
toidule alates järgmisest päevast.

Suur suvepidu
Ka sel aastal korraldab raamatukogu 
suure suvepeo. Eelmisel aastal lustisid 
lapsed koos Karlssoniga, 10. augustil 
toimuval põhjamaisel muinasjutupeol 
vestab muinasjutte ja mängib lastega 

Eesti Lasteteatri jutuvestja Erki Kaik-
konen. Osalema oodatakse 7–12-aas-
taseid lapsi.

Augustikuu üritusi toetab Põhja-
maade Ministrite Nõukogu infobü-
roo.

Teade

Valga Spordihall on 11. juunist kuni 
10. augustini kollektiivpuhkusel.

Spordihall avatakse ainult planeeritud 
ürituste ajal. Selleks palume kaks nädalat 
enne ürituse toimumist helistada pea- 
administraator Mariina Ahvenainen’ile, 
tel 504 4496, või juhataja Kalev Luts’ule, 
tel 516 2791.
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VALGA 427 & WALCK 725
Juuni on kaksiklinnade Valga ja Valka 
sünnipäevakuu — 427 aastat möödub 
päevast, mil Poola kuningas Stefan Ba-
tory andis linnale linnaõigused. Walki 
mainiti esimest korda 1286. aastal, mil-
lest tänavu möödub 725 aastat

Kuldtoetajad:

Neljapäev, 9. juuni
•	 kell 12 Valga linnapea Kalev Härgi vastu-

võtt parimatele koolilõpetajatele Valga 
raekojas. 1

•	 kell 16 Valga linna kunstnike ühisnäituse 
avamine Valga kultuuri- ja huvialakesku-
ses. 2

•	 kell 18 Pidulik kontsert koos aukodaniku 
tiitli üleandmisega Valga Jaani kirikus. 3  
Esinevad Valga linna kultuurikollektiivid.

•	 kell 23 Valga linnapäevade avapidu! 
DJ’de Paraad! ööklubis Exotica. 14 Pilet 
2 €, südaööni kõigile tasuta.

Reede, 10. juuni
•	 kell 14 Valga linnapea Kalev Härgi ja 

Valka kihelkonna duuma esimehe Karlis 
Albergsi vastuvõtt Valka kultuurimajas. 
19

•	 kell 13–19 Lillepidu „Lillede imeteod” 
Valka kultuurimaja esisel Lugaži väljakul.

•	 kell 13–17 Valga ja Valka elanikud on 
oodatud erinevate kaasavõetud lilledega 
Lugaži väljakule, kus ühise koostöö tu-
lemusena valmib lilledest linna muistne 
nimetus WALCK. 19

•	 kell 17 Valka Kunstikooli ja floristide 
tööde näituse avamine ning kaunimate 
koduaedade autasustamine Valka kul-
tuurimajas. 19

•	 kell 18 Lastekollektiivide kontsert „Lille-
de naeratused” Valka kultuurimaja ees. 
19

•	 kell 18 Valga linna aastapäeva jooks: 
lastele kuni 12 a 427 m ja aastajooks 
(alates 13 a ja vanemad) 2011 m Valga 
keskstaadionil. 4

•	 kell 19–20 Ilusamate Valga ja Valka 
koduaedade külastus. Buss väljub Valka 
kultuurimaja eest 19 kell 19, ühistrans-
pordile registreeruda alates 1. juunist 
telefonil +371 6472 3055.

•	 kell 20 August Gailiti novelliromaani 
põhjal muusikaline etendus „Nipernaadi” 
Valga muuseumi hoovis. 6  Mängivad 
Kungla muusikalitrupp ja segakoor 
Rõõm. Osades: Raido Rätsep, Sirli Pippar, 
Tauri Pai, Piret Tomson, Vjatseslav Lehter, 
Rudo Lilleleht, Kalev Mäekalle, Rainer 

Kuutma, Jüri Kirsimäe, Koidu Lagodjuk, 
Rainis Uibo, Siim Kornel, Rain Tõugjas, 
Maimo Kõiv ja Siiri Põldsaar

•	 kell 22.15 Valka fotostuudio „Reflex” lille-
fotode esitlus Valka kultuurimaja juures. 
19

•	 kell 22.15 Valka fotostuudio „Reflex” 
lillefotode esitlus Valga kultuuri- ja huvi-
alakeskuse juures. 2

•	 kell 22.30 Pidu koos Suloga Voorimehe 
Pubis. 15

•	 kell 23 Öökinos 2-osaline operetifilm 
„Savoy ball” Valga muuseumi hoovis. 6

•	 kell 23 Menubänd PS Troika ööklubis 
Exotica. 14 Pilet 4 €, südaööni kõigile 2 €.

Laupäev, 11. juuni 
Valga linn 427
•	 kell 9–15 Liivimaa laat Kesk tänaval. 

7  Müügikohtade registreerimine kuni 
7. juunini telefonil 766 9970, e-post: 
info@valgakultuurikeskus.ee.

•	 kell 9–15 Valga ja Valka kultuurikollektii-
vide esinemised Valga muuseumi hoovis. 
6

•	 kell 10–15 Erinevad atraktsioonid Valgas 
ja Valkas. 2  6  19 Pilet 2–3 €.

•	 kell 10–14 Neeruti küla Tiigi talu Poni-
maa ponid — ponipaitamine, ponisõit, 
ponijalutamine, ponikammimine ja 
muud tegevused Säde pargis. 10 Sõit 2 €.

•	 kell 11–14 Kasutatud raamatute turg 
Valga keskraamatukogu hoovis. 8

•	 kell 11–13 Lastega laulavad, tantsivad ja 
mängivad Pipi ja Arabella Säde pargis. 10

•	 kell 12–14 Lastele ja noortele erinevad 
tegevused Säde pargis. 10

•	 kell 11–13 Valga–Valka kudumise meist-
rivõistlused Valga/ Valka piiriületuskoha 
Raja tn Valga/ Valka 400. aastapäeva kivi 
juures. 17

•	 kell 13–14 Valga linna 427 meetri pikku-
ne ühekordne tantsijate rida Säde pargi 
kõnniteedel. 10

•	 kell 14–17.30 Rahvusvahelised raievõist-
lused TOP 10 Valga kultuuri- ja huviala-
keskuse esisel platsil. 2

•	 kell 14–17 Rammumehe võistlused 
Valga keskraamatukogu esisel platsil. 9

•	 kell 17–17.30 Orelimuusika pooltund 
Valga Jaani kirikus. 3  Orelil Jüri Goltsov.

•	 kell 18–23 Rahvalik simman. Rahvatant-
surühm Rukkilill 25, Audru Jõelaevan-
duse Punt ja Contra Valga muuseumi 
hoovis. 6

•	 kell 20–21.30 Kontsert Valka isetegevus-
lastelt Valka kultuurimaja esisel platsil. 19

•	 kell 22–23 Tantsuõhtu koos ansambliga 
Valka kultuurimaja esisel platsil. 19

•	 kell 22 Retrodisco Voorimehe Pubis. 15

•	 kell 23 Legendaarne Kuldne Trio ööklu-
bis Exotica. 14 Pilet 4 €, südaööni kõigile 
2 €.

Pühapäev, 12. juuni 
Sportlik pühapäev koos perega
•	 kell 11 Võrride võidusõidu 1. sõit Pedeli 

virgestusalal 1. järve kaldal. 11

•	 kell 12–13 Paadiralli Pedeli jõel. Lubatud 
kõik abimootorita ujuvvahendid, osale-

mine üksi või meeskonnaga. Eelregist-
reerimine e-posti aadressil meelis.kattai@
valgalv.ee või kohapeal kl 10.30–11.30, 
start Ramsi silla juurest. 12

•	 kell 13 Võrride võidusõidu 2. sõit Pedeli 
virgestusalal 1. järve kaldal. 11

•	 kell 15–16 Humoorikad teatevõistlu-
sed täispuhutaval atraktsioonil Pedeli 
virgestusalal 1. järve kaldal. 11 Osa võtma 
ootame etteregistreerunud 6-liikmelisi 
võistkondi, registreerimine kuni 10. 
juunini e-posti aadressil meelis.kattai@
valgalv.ee.

•	 kell 16 Linnapäevade lõpetamine 
rahvuskultuuride kontserdiga „Erinevad 
rahvad, erinevad kultuurid” Valga kultuu-
ri- ja huvialakeskuses. 2

Näitused ja erinevad tegevused
•	 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (Kesk 

tn 1, Valga) 2  kuni 31. augustini Valga 
linna kunstnike ühisnäitus.

•	 SA Valga Isamaalise kasvatuse Püsi-
ekspositsioon (Pikk tn 16A, Valga) 13 
9.–11. juunil püsiekspositsioon avatud 
kell 10–16. 10. juunil kell 11.00–11.45 ja 
14.00–14.45 kõigile pääsmega külas-
tajatele muuseumitunnid „Vana Valga 
tänavad”.

•	 Valga Muuseum (Vabaduse tn 8, Valga) 
5  9.–10. juunil muuseum avatud kell 

11–18; 11. juunil kell 10–15. 11. juunil kell 
11–12 linnaekskursioon „Ajalooline Läti 
Valga”, giid on Valga muuseumi teadur 
Rain Soosaar. Kogunemine kell 11 muu-
seumi hoovis. Muuseumi lahtiolekuaega-
del on galeriis avatud näitus „Meie Valga”.

•	 Valga Jaani kirik (Kesk tn 21, Valga) 
3  Huvilistele avatud 10.–12. juunil 

kell 10–18; 11. juunil kell 17.00–17.30 
orelimuusika pooltund. Orelil koguduse 
organist Jüri Goltsov.

•	 Valga Põhikool — Valga Valge Maja 
(J. Kuperjanovi 10) 16 Maja on vilistlastele 
avatud. Majaekskursioon 11. ja 12. juunil 
kell 10–13.

•	 Valka Kultuurimaja (Dārziņa tn 8, Valka) 
19 9.–12. juunil kell 10–18 Valka Kunsti-
kooli ja floristide tööde näitus.

•	 Valka koduloomuuseum (Rīgas tn 64, 
Valka) 20 9.–10. juunil avatud kell 11–18; 
11.–12. juunil kell 10–16. Ekspositsioon 
„Vidzeme koguduste koolide õpetajate 
seminari ja kasvandike kultuurhariduslik 
tegevus”.

•	 Valka evangeelne luterlik kirik (Rīgas 
tn 64, Valka) 18 Huvilistele avatud 10. 
juunil kell 14–17, 11. juunil kell 11–17.

Hõbetoetajad:

Kultuur VALGA–VALKA LINNAPÄEVAD 
09.06.–12.06.2011

Muusikaline etendus 
Nipernaadi esieten-
dub vabaõhuetendu-
sena 10. juunil 2011. 
aastal Valga-Valka 
linnapäevade tipp-
sündmusena Valga 
Muuseumi sisehoovis just sel kohal, 
kus olevat olnud 100 aastat tagasi ava-
tud Säde teatrimaja lava. Etenduses 
teevad kaasa Kungla muusikalitrupi 
noored ja segakoor Rõõm.

Lavastaja, kostüümikunstnik ning 
laulude autor on Siiri Põldsaar. Tema 
suurim tugi ja abimees aga Rõõmu 
koori dirigent, väsimatu Sirje Päss. La-
val näeme ka kahte Valga linna tuntud 
meest — Rainer Kuutma ja Rudo Lil-
leleht. Mõlemad on aktiivsed ja tegu-
sad nii töö-, kultuuri- kui ka ühiskond-
likus elus. Jääb ainult imestada, kuidas 
nad seda kõike jõuavad.

Valga linna kultuurinõuniku Merce 
Mäega oleme aastaid mõelnud, et Val-
ga linnapäevi võiks kaunistada vaba-
õhuetendus. Sel kevadel, 11. aprillil 
möödus 100 aastat Valga Säde teatri-
hoone avamisest, mis sai võimalikuks 
tänu kohalikele aktivistidele. Kuivõrd 
segakoor Rõõm andis juba aasta taga-
si mõista, et võiks taas kord Kungla 
muusikalitrupiga mõne etenduse lava-
le tuua, siis sellega olid kõik taevamär-
gid ühte meelt: just nüüd peaks midagi 
erakordset juhtuma! Etenduse valikuks 
ei läinud kahte minutitki. Gailit on n-ö 
Valga poiss ning Nipernaadi tegelas-
kujust saanud Valga linna sümbol.

Toomas Nipernaadi on abielus linna-
mees, kelle fantaasia on sedavõrd rikka-
lik, et peab lihtsalt aeg-ajalt sel lennata 
laskma. Tal on ka harukordselt mõistev 
naine, kellega on saadud kokkuleppele, 

Nipernaadi tuleb! Lauldes
Siiri Põldsaar
MTÜ Kungla — muusikalid, legendid

et kui lehed puhkevad, läheb Nipernaa-
di rännakule ning kui lehed koltuvad, 
naaseb ta oma kodu ja pere juurde. Et 
sedavõrd erilisi naisi, kes oma meest 
mõistavad ja on valmis oma hingerahu 
ja turvatunnet ohverdama, esile tuua, 
olen erinevat Gailitile ja ilmselt palju-
dele teistele lavastajatele toonud Niper-
naadi naise tegelaskuju naiskoori laulu 
kaudu läbivaks elemendiks. Nipernaa-
dil lasen paista aga taotluslikult lõpuni 
mõistatusliku mehena. Nii ei saagi pä-
ris hästi aru, kas ta petab ja laseb oma 
fantaasiaga teistel kaasa minna selleks, 
et neid aidata või selleks, et neid oma 
võimusesse saada ja siis uutele vallu-
tusretkedele minna. Alati on ta aga oma 
rännuteed justkui sunnitud jätkama.

Muusikaline etendus „Nipernaadi“ 
koosneb kolmest novellist — „Par-
vepoiss“, „Toomas Nipernaadi“ ja 
„Valged ööd“. Kas leidsid nende no-
vellide tegelaskujud kergemini minu 
peas endale Kungla muusikalitrupist 
või Rõõmu koorist näitleja või elustu-
sid need jutud kergemini, ei mäletagi 
enam, kuid imestama pani see, et poo-
led laulud etenduse jaoks leidsin oma 
tudengiaegsest loomingust ja neis pol-
nud vaja muuta isegi laulusõnu. Teine 
pool lauludest on kirjutatud mitte ai-
nult spetsiaalselt etenduse jaoks, vaid 
ka just nimelt Rõõmu koori ja peatege-
lasi mängivate solistide isiku- ja hää-
leomadusi arvesse võttes.

Muusikalise etendusega Nipernaa-
di soovime, et publik tunneks nähtud 
loos ära iseenda ja inimesele meenuks 
unistused, mille poole pole ta on jul-
genud püüelda. Kui nipernaadilikku 
mõtlematust ja maailmaparandavaid 
soove jaguks pärast etendust kas või 
kolmeks päevaks, siis — oleme juba 
oma ülesande täitnud!

Etenduse lõpulaulu pühendame aga 
Valga linna päevadeks kodukanti taga-
si tulnud inimestele.

Järgmises lehes: Valga Militaarfestivalist • Korvpallikool alustab tegevust • Parkimiskorraldusest • Triatlonist • Valga uuest gümnaasiumist


