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427-aastane linn

Valga
Linna Leht

Sirje lööb käed külge, kus vähegi või-
malik aidata nii jõu kui ka nõuga. Kas 
teate, et Sirje on SA Valga Jaani Kiri-
ku Renoveerimise juhatuse esimees ja 
panustanud kiriku kordategemisse nii 
heategevuskontsertide kui ka talgute 
korraldamisega? Tegemist on väga 
algatusvõimelise ja hea veenmisosku-
sega inimesega, kellel on lai tutvus-
ringkond ja kes suudab oma ideede 
ja aktiivsusega nakatada kõiki kõr-
valseisjaid. Sirje ise peab kõige oluli-
semaks inimesi, kellele ta saab loota, 
ja on neile väga tänulik. Eks meie te-
gemistes on ikka lapsepõlve mõjutusi, 
Sirje ise arvab ka, et tema kindlameel-
sus ja toimekus on päritud vanaemalt, 
kes oli kui kodu kindral.

Sirje Päss on hea ema oma tütrele, 
hooliv korteriühistu esimees, kahel 

Dirigent Sirje Päss linnas kui „kodu kindral“

aastal Valgamaa laulupäeva korralda-
ja ...

Veel on ta olnud hulga huvitavate 
ettevõtmiste käimalükkajaks. Tänavu-
ne, juba neljandat korda toimuv Lii-
vimaa Mihklilaat on välja kasvanud 
Sirje ideest hakata korraldama sügiseti 
mihkliturgu ja rahvapidu. Turg on kas-
vanud nende aastatega nii suureks, et 
esmakordselt julgeme seda välja rek-
laamida kõlava nimega — Liivimaa 
Mihklilaat ja pidu.

Väga tore, et meie väikeses Valga 
linnas on nii tegusaid ja aktiivseid ini-
mesi nagu Sirje, kellel on häid ideid ja 
kes julgevad neid välja pakkuda ning 
löövad kaasa nende teostamisel.

Tunnustused:
•	 Eesti	 Kultuurkapitali	 Valgamaa	

ekspertgrupi aastapreemia 2004
•	 Eesti	 Kultuurkapitali	 maakond-

lik kultuuripreemia Valgamaa 
Kultuuripärl 2007

•	 Valga	linna	Kultuuritegija	2009

Kõik teavad ja tunnevad Sirje Pässi kui muusikakooli õpetajat ja Rõõmu koori dirigenti, sügavamal 
uurimisel selgub, et tegemist on väga mitmekülgse inimesega.

Õnnitleme vastsündinuid!

Iga vastsündinu on eriline ja tähelepa-
nu vääriv väike inimene. Valga Linna-
valitsus kingib igale uuele Valga linna 
sündinud kodanikule nimelise hõbelu-
sika. Linnapea kutsub kord kvartalis 
kõik beebid ja nende vanemad vas-
tuvõtule, et tervitada uusi valgalasi 
ja õnnitleda nende vanemaid. Lisaks 
makstakse igale uuele linnakodanikule 
sünnitoetust 127,82 € ja esmasünnita-
jatele kingitakse väärtuslik raamat lap-
se tervisest ja arengust.

Järgmine linnapea vastuvõtt — bee-
bidele, kes on sündinud juunis, juulis 
ja augustis — toimub 23. oktoobril.

Poolaasta jooksul on Valga haiglas 
sündinud 248 last. Eelmise aasta ka-
heksa kuuga võrreldes on sellel aastal 
sündide arv Valga Haiglas tõusnud 187 
võrra.

Augustikuus sündis 45 last, nendest 
16	tütarlast	ja	29	poissi.

Linnaelu

Palju õnne, õpetajad!
Valga linnavolikogu ja linnavalitsus 
õnnitlevad kõiki pedagooge õpeta-
jate päeva puhul!

Linnavalitsus kutsub kõiki linna pedagoo-
ge 5. oktoobril kell 18 kultuuri- ja huviala-
keskusesse õpetajate päevale pühenda-
tud kontsert-aktusele.

Päeva pidulikkust rõhutab linnapea 
Kalev Härgi pöördumine kõnega peda-
googide poole, kontsert ning edasine 
seltskondlik koosviibimine.

Kontserdil esinevad Andres Valkoneni 
loominguga Tõnis Mägi, Ivo Linna, Tuuli 
Taul, Triinu Taul, Raivo Tafenau ansambel, 
Tõrva naiskammerkoor, Olavi Pihlamägi.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuri-
ameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759, 
766 9912.

Selleks, et ühel päeval oleks 24 tunni 
jooksul kogu maailma tähelepanu kesk-
punktis õpetajate töö ja saavutused, 
nende mured ja probleemid, lõi UNESCO 
1994. aastal tähtpäeva „Õpetajate päev“. 
Õpetajate päeva tähistatakse kogu maa-
ilmas 5. oktoobril. Traditsiooni eestveda-
jaks on lisaks UNESCOle õpetajate maail-
maorganisatsioon.

Kirjanduslikud 
salongiõhtud 
kohvikus
Valga Keskraamatukogu korraldab alates 
selle aasta sügisest Nipernaadi kohvikus 
kirjanduslikke salongiõhtuid, mis toimu-
vad neli korda aastas ja on osavõtjatele 
tasuta.

Esimesel kohtumisel oli külas rahva 
poolt hinnatud luuletaja Virve Osila, kes 
luges luulet ja rääkis värvikaid lugusid 
seoses oma loominguga. Kohviku hu-
bane interjöör salongiliku õhkkonnaga 
sobis suurepäraselt taolise ürituse korral-
damiseks. Kõik see tõi kohale väga palju 
huvilisi.

Üritus toimus tänu väga heale koos-
tööle Valga Keskraamatukogu ja kohviku 
Nipernaadi vahel. Direktor Endla Schas-
min on väga tänulik kohviku perenaisele 
ruumide lahke pakkumise eest ning loo-
dab jätkuvale heale koostööle, et pakku-
da kirjandushuvilistele valgalastele kosu-
tavat meelelahutust.

21. kunstikuu tulekul
Juba aastaid kestab Valga linnas kena 
traditsioon korraldada novembris kuns-
tikuud. Toome sära ja valguse pimedasse 
sügisõhtusse — avame 1. novembril kell 
17 kultuuri- ja huvialakeskuses kunstikuu 
koos Eesti linnade küünlanäituse, Valga-
maa kunstnike ühisnäituse ning Tõnis 
Mägi ja Kärt Johansoni kontserdiga.

Iga-aastane kunstikuu pakub põnevat 
igas eas huviliste silmale-kõrvale ja annab 
võimaluse isetegemiseks nii kultuuri- ja 
huvialakeskuses, raamatukogus, muu-
seumis kui ka koolides.

Jälgige reklaami!Valga linnapea Kalev Härk õnnitleb uusi linnakodanikke.

Hele Heletäht
Valga LV avalike suhete spetsialist

Teade

Beebikino
Värskete lapsevanemate rõõmuks jätkub 
meil beebikino traditsioon. Alates ok-
toobrist toimuvad üks kord kuus — pü-
hapäeval kell 10 — beebikino seansid, 
kuhu oodatakse filmihuvilisi koos oma 
pisikeste kaaslastega.

Esimene seanss toimub 2. oktoobril 
kell 10 kultuuri- ja huvialakeskuse kino-
saalis, kus linastub ülimenukas animafilm 
„Autod 2“:

Kinoseanssidel arvestatakse väikelap-
se huvidega, helid on pisut madalamad 
ja valgus mahedam. Maja ees on piisavalt 
ruumi vankrile, mille saab halva ilma kor-
ral ka fuajeesse „parkida“.

Eelkooliealiste laste 
kõnearengust
Valga linna eelkooliealiste laste (3–6-
aastased) kõne- ja eneseväljendusoskusi 
saab kontrollida Valga Linnavalitsuses lo-
gopeed Margit Aigro vastuvõtul, eelneva 
registreerimisega telefonil 508 2927 või 
e-posti teel margit.aigro@valgalv.ee.

Lasteaias käivate laste vanematel ei 
ole vaja muretseda, sest logopeed kont-
rollib ja ravib laste kõnet lasteaedades re-
gulaarselt. Vajadusel koostab raviplaani ja 
võtab ühendust lapsevanemaga.

Palume koduste laste vanematel pöö-
rata tähelepanu lapse kõne arengule ja 
vajadusel pöörduda logopeedi vastu-
võtule. Kindlasti on vajalik kontroll enne 
kooli, sest kõnearendus ja häälikute sead-
mine on pikaajaline protsess.

Haridus
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Kaunilt kirjuks 
muutunud puulehed, 
mis suvel meie sis-
sehingatavat õhku 
heitgaasidest ja tol-
must puhastasid, 
hakkavad paljudes 
kinnistuomanikes sügise saabudes trot-
si tekitama. Hoolas aiapidaja püüab sü-
gisel ära teha ka suure osa aiatöödest: 
juurib välja mittevajalikuks osutunud 
puud-põõsad, eemaldab kuivanud 
oksad, varred jt haljastusjäätmed. Ta-
valiselt tulenebki mure ja pahameel 
okstest-lehtedest vabanemise pärast. 
Olles kinnistuomaniku probleemidega 
piisavalt kursis, pakuksin allpool oma 
kogemuste põhjal ühe arvestatava soo-
vituse. Ehk leiab nii mõnigi aiapidaja 
selle oma jaoks sobiliku olevat?!

Lehtede põletamine linna terri-
tooriumil on keelatud seoses põlemise 
protsessis eralduvate mürgiste ühendi-
tega. Suitsu ja vingugaasiga eralduvad 
ühendid on üheks allergia, astma ja teis-
te hingamisteedehaiguste põhjustajaks. 

Okste põletamiseks tuleb võtta kooskõ-
lastus päästeametilt ja keskkonnakes-
kuselt. Nõusoleku saamiseks peavad 
olema täidetud ka teatud nõuded: piisav 
kaugus hoonetest, ettevalmistatud lõk-
keplats, tuulevaikne ilm jne.

Soovitaksin okstest vabanemiseks 
valmistada nendest multši. Multši on 
võimalik valmistada kas kompostimi-
seks (muljub oksad ära) või valmista-
da „seibid”, mida saab kasutada oma 
aias samade puu- ja põõsaaluste, iluaia 
peenarde jm katmiseks, pärssimaks 
umbrohu kasvu. Multši valmistami-
seks pole tingimata vaja hankida endale 
oksapurustajat, kuid aastatega tasuks 
see käepärane seade ennast aiapidajale 
kindlasti ära. Valga linnas on võimalus 
rentida seadmeid, sh ka multšivalmista-
jat, Kodutehnika kauplusest valgusfoo-
ri juures.

Kauplusest järelpärimise tulemuse-
na selgus, et oksapurustajaid on kahte 
sorti: elektrilised, mis sobivad tavaka-
sutajale, ja bensiini jõul töötavad, mis 
on olemuselt suuremad ja võimsamad. 
Rentida on võimalik ühest tunnist ala-
tes. Näiteks elektrilise okspurusti 1 
tunni rendihind on 1.6 eurot, 1 ööpäeva 
rendihind 11.50 €. Võimsama seadme 
puhul on 1 ööpäeva rendihind 15.35 €. 

Marju Kants
Valga LV linnahooldusameti 
heakorra vanemspetsialist

Kallid kaaslinlased! Peagi möödub meid kosutanud suvi ning saabub sügis oma 
võlude ja „valudega”.

Hr Ilves kohtub Valgas äriklubi liikmetega.

Haridus

Valgamaa Ettevõtluse 
Edendaja 2010 — 17-aastase 
ajalooga Valgamaa Äriklubi
Valga Linnavalitsus jätkab oma lehes traditsiooni, tutvustades lugejatele 
tublisid Valga ettevõtteid ja ettevõtjaid. Seekord teeme teid tuttavaks ühe tubli 
organisatsiooniga, mis võitis käesoleva aasta Valgamaa ettevõtluse auhinna 
konkursil Ettevõtluse Edendaja tiitli. Saage tuttavaks — Valgamaa Äriklubi ning 
tema energiline ja nooruslik eestvedaja Hans Heinjärv!

Valgamaa Äriklubi loomise idee tekkis 
juba	 aastal	 1993	 seoses	 sooviga	 liita	
ettevõtete juhte, arendada juhtidevahe-
list usaldust ja koostööd ning tekitada 
ühtsustunnet. Idee realiseeriti mõtte-
kaaslaste	 toel	 1994.	 aasta	 septembris.	
Käesoleva aasta septembri seisuga 
kuulub	Valgamaa	Äriklubi	ridadesse	49	
aktiivset Valgamaa ettevõtete tippjuhti, 
kellest on moodustatud ka 3-liikmeline 
juhatus eesotsas klubi presidendiga.

Klubi aktiivne tegevus toimub sep-
tembrist maikuuni, iga kuu esimesel 
esmaspäeval leiab aset klubiüritus. 
Valgamaa Äriklubi presidendi Hans 
Heinjärve sõnul on klubi aktiivne te-
gevus pakkunud rahulolu, sest on 
võimaldanud häid kontakte nii klubi 
liikmetega kui ka klubiürituste külalis-
tega. Nimelt on tavaks saanud kutsuda 
klubiüritustele uute teadmiste saamise 
ja kontaktide loomise eesmärgil osa-
lema ka mõni mitmekülgne ja huvi-
pakkuv persoon (alates presidendist ja 
peaministrist kuni kohalike allasutus-
te juhtideni). Näiteks on klubiüritusi 
külastanud Urmas Klaas riigikogust, 
Jaan Reinhold välisministeeriumist, 
Ott Pärna Arengufondist, sommeljee 
Raivo Leesalu. Et klubi tegevustesse 

kuulub ka Valgamaal valminud uute 
objektide külastamine, on oktoobris 
planeeritud põhjalikult tutvuda uue-
nenud Kutseõppekeskusega. Samuti 
tasub mainimist, et klubi liikmed on 
aktiivselt osalenud ka Valgamaa uue 
arengukava ettevalmistamisel.

Meeldejäävamatest üritustest vää-
rivad eraldi äramärkimist Äriklubi 15. 
aastapäeva tähistamine, kuhu olid kut-
sutud ka klubi endised liikmeid ning 
sõsarklubide esindajaid Võrust ja Põl-
vast, riigikogu ja Stenbocki maja kü-
lastus, 2010./ 2011. hooajal toimunud 
2-päevane kommunikatsioonialane 
koolitus, Soomes Kokkolas toimunud 
elamumessi külastamine koos Partner-
luskoguga ning Hiinas toimunud Expo 
maailmanäituse külastamine.

Kui oksahunnik on kokku tassitud ning 
ettevalmistustööd tehtud, siis purusta-
miseks kuluv aeg ei tohiks olla kuigi 
pikk ega protseduur seetõttu ka ku-
lukas. Nii on mõne tunniga võimalik 
vabaneda okstest ilma kibedat suitsu 
õhku paiskamata, saades enesele veel 
väärtuslikku materjali suviste aiatööde 
lihtsustamiseks.

Valga jäätmejaam võtab vastu 
puulehti, aia- ja haljastusjäätmeid 
ning oksi hinnaga 7.67 € 1 tonni jäät-
mete eest. Eespool loetletud jäätmete 
üleandmisel tuleb arvestada, et oksad 
tuleb teistest haljastusjäätmetest eraldi 
üle anda, sest need lähevad edasisele 
töötlemisele (vt eelmist linnalehte).

Kindlasti tuleb hooldada ka kinnis-
tuga piirnevat sadeveekraavi: niita 
hein, riisuda lehed või eemaldada sin-
na sattunud liigne pinnas ummistuste 
vältimiseks. Need kraavid on rajatud 
suurvee või sulavee ärajuhtimiseks, et 
takistada liigse vee sattumist teie kin-
nistule, kus see võiks ohustada teie vara 
ning turvalisust.

Linnahooldusamet on tänulik kõi-
kidele kinnistuomanikele, kes leidsid 
siiski aega ja arusaamist niita maha 
kõrgeks kasvanud hein ka taastamistöid 
ootavate teede ja tänavate kõrvalt.

Äriklubi president Hans Heinjärv 
teenib oma igapäevast leiba maaklerina 
AS-is Pindi Kinnisvara. Lisaks tegeleb 
Hans veel Valga Laskurklubiga ja on 
aktiivne laskesportlane, tema hobiks 
on rinnamärkide kogumine (kogu suu-
rus ca 5000 märki). Loomulikult püüab 
Äriklubi president olla ka tegus vanaisa 
oma lastelastele. Heinjärve sõnul põhi-
neb igapäevane tegevus aja planeerimi-
sel, et vältida asjade kuhjumist. Vahel 
see muidugi hästi ei õnnestu, aga siia-
ni on aktiivne valgamaalane hakkama 
saanud.

Hans Heinjärv kutsub üles kõiki töö-
andjaid aktiivselt osa võtma Valgamaa 
Äriklubi ühisüritustest ning sedakaudu 
kaasa rääkima Valgamaa arendamisel. 
Koduleht: www.ariklubi.riiska.ee

Vene ja eesti noored 
kogesid koostegemisrõõmu
Suve lõpus avanes Valga Vene Gümnaasiumil võimalus korraldada Tõrvas 
Udumäe puhketalus laager „Läbi suhtlemise stressivabaks“, mis toimus 
19.–24. augustini.

Laagri eesmärgiks oli pakku-
da noortele mitmekesiste, 
paindlike ja õppijakesksete 
meetodite kaudu võimalust 
õppida tundma ennast ning 
teisi, pakkuda eesti ja vene 
noortele huvitavat, loovat 
ning arendavat tegevust, 
murda müüt vene ja eesti 
noorte vastastikusest (mit-
te)suhtlemisest, kasvatada noortes väärtushinnanguid ja aidata neil paremini mõista 
multikultuurset ühiskonda. Laagri ülesandeks oli maandada erinevate õpitegevuste, 
õpitubade, väljasõitude ja muude ühistegevuste kaudu noorte stressi. Taotleti õpilas-
tele Eesti kultuuriloo tutvustamist ning vastastikust keelepraktika saamist. Tähtis osa oli 
suhtlemisvõimalusel stressivabades olukordades.

Laagrisse olid kutsutud vene noored Valga Vene Gümnaasiumist ja õpilased Valga 
Põhikoolist, Valga Gümnaasiumist ja Hummuli Põhikoolist. Nende päevade jooksul oli 
laagrilistel võimalus osaleda seikluslikus programmis „Jääda ellu looduses“. Noored said 
praktiseerida erinevate meeskonnatööde käigus eesti keelt ning seeläbi lihvida oma 
keeleoskust.

Kuigi ilmataat meid ei soosinud, toimus põhiosa planeeritud tegevustest ning prog-
rammist siiski värskes õhus. Igal hommikul ja õhtul viisime läbi vestlusringe, kus aruta-
sime päevasündmusi ning muret tekitavaid küsimusi. Eesti kultuurilooga paremaks tut-
vumiseks külastati Põlvamaa Talurahvamuuseumi Karilatsis ning õpilased said Ahja jõel 
praamiga sõites imetleda kaunist Kagu-Eesti loodust. Eriti meeldejäävaks tegi sündmu-
se see, et jõel tabas meid tugev-tugev vihmahoog! Olime küll läbimärjad, aga keegi ei 
kurtnud külma ega märja üle. Laagri naelaks kujunes grilliõhtu, kus oli märgata tõelist 
eesti ja vene noorte sõbrunemist.

See tore ja samas väga vajalik laager toimus tänu Valga Linnavalitsuse poolt kirjuta-
tud projektile, milles esitatud taotluse Haridus- ja Teadusministeerium ka täies mahus 
rahuldas ning vajalik summa eraldati Valga Vene Gümnaasiumile. Tänan südamest Val-
ga Põhikooli õppealajuhatajat Hannely Luik-Stogovit tubli kasvatajatöö eest ning Udu-
mäe puhketalu toimekat pererahvast, kes pakkus laagrilistele majutust, transporti ning 
hoolitses selle eest, et meil kõhud täis oleksid.

Eneli Värnik
Adaptsioonilaagri projektijuht, laagri kasvataja

Keelekümblus lasteaias Pääsuke
Lasteaed Pääsuke vaatab tulevikku, soovides, et lasteaialapsed saaksid eesti 
keele selgeks. Linnavalitsuse eestvedamisel ja koostöös lasteaia pedagoogi-
lise kollektiivi, lastevanemate ja hoolekoguga otsustati laiendada eesti keele 
õppe võimalusi.

Alates käesoleva aasta 1. septembrist töötavad lasteaias kolm rühma osalise keele-
kümbluse metoodika alusel ja samuti jätkab tööd üks rühm täieliku keelekümblusega. 
Keelekümblusmetoodika eesmärgiks on anda lapsele hea eesti keele oskus ja esmased 
kokkupuuted eesti rahvakultuuriga, säilitades lapse emakeele ja kultuuri.

Osalise keelekümbluse puhul toimub õppe-, arendus- ja kasvatustöö alates kolman-
dast eluaastast järgmiselt: pool päeva eesti keeles, pool päeva vene keeles. Lastega te-
gelevad õpetajad saavad regulaarselt täiendkoolitust vastava metoodika osas.

Keelekümblus on üks paremaid metoodikaid, kuidas muukeelsele lapsele eesti keel 
mängulise tegevuse kaudu selgeks õpetada.

Anneli Rants
Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja 

Jaani kiriku Muusikasuvi
Valga Jaani kirik on korraldanud juba neljal aastal muusikasuve kontserte. 
Lõppeval suvel toimus Valga Jaani kiriku Muusikasuvi 2011.

Suvised kontserdid toimuvad paljudes Eestimaa kirikutes, sest just suvi on selleks parim 
aeg: kirikud on soojad ka inimesi liigub rohkem. Väga paljud Eestimaa kirikud on lahti, 
osaledes Teeliste kirikute programmis. Ka meie kirik osales sel aastal Teeliste kirikute 
projektis, sest Valga Jaani kirik on suurepärane kontserdikoht, väga hea akustikaga, 
seda on kinnitanud kõik meie esinejad. Samuti on teada-tuntud meie haruldaselt häs-
ti säilinud ja restaureeritud orel, mis on ehitatud 19. sajandi tuntud Saksa oreliehitaja 
Friedrich Ladegasti (1818–1905) poolt 1867. aastal Weissenfelsis. Valga kirikus toimus 
muusikasuve raames kokku 10 kontserti, neist esimene 9. juunil ja viimane 27. augustil.  
kell 18. Läti Metsatöötajate meeskoori koori Silvicola ja Eesti Metsatöötajate meeskoori 
koori Forestalia ühiskontsert.

Järgmisel aastal on meil kaunis tähtpäev: meie orel, mis on tuntud kodus ja ka vä-
lismaal kui ainus Eestis originaalsel kujul säilinud orel, saab 145-aastaseks! Sel puhul 
pühendame „Valga Jaani kiriku Muusikasuve 2012” nimelt oreli juubelile. Plaanis on 
kutsuda esinema tuntud organiste, sealhulgas Ladegast-kollegium’i president dr Phil 
Alexander Koschel.

Jüri Goltsov
Valga Jaani kiriku organist

Kultuur

Liisi Paabut
Valga LV arenguameti peaspetsialist
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Buratino jätkab 
väljakujunenud traditsioonidega

Meie raamatukogu on leidnud huvitava 
väljundi, tulles oma üritustega igapäe-
vasest keskkonnast välja ja korralda-
des põnevaid ettevõtmisi erinevates 
kohtades. Linnavalitsusel on hea meel 
tõdeda, et meil on selliseid toredaid ja 
tegusaid ettevõtjaid, kes oma igapäeva-
tegevuse kõrval leiavad aega ja tahtmist 
anda oma panus linna kultuurielu mit-
mekesistamiseks.

Alates selle aasta sügisest toimuvad 
kord kvartalis kirjanduslikud salongiõh-
tud ja neljapäeviti huumoriõhtud. Mõt-
teid on veelgi, näiteks on soov alustada 

Valga Lasteaed Buratino meeskond

kultuuri- ja huvialakeskuses kohvik-
klubi laadis üritust, kus peale tantsimise 
saaks kohtuda ka erinevate huvitavate 
inimestega ning koostöös Stuudioga 
Joy tahaks alustada tantsuõhtute sarja, 
et tutvustada erinevaid tantsuliike.

Veel enne selle aasta lõppu on val-
galasi ootamas kolm suurepärast tradit-
sioonilist kultuurisündmust: oktoobri 
alguses toimuv Liivimaa Mihklilaat ja 
pidu, novembris toimuv kunstikuu ja 
detsembris	filmifestival	Valga	Pöff.

Oluline on tuua Valka ka erinevaid 
üle-eestilisi üritusi, olgu see siis Koo-
litants,	 Jazzkaare	 kontserdid	 või	 Pöffi	
filmifestival.	 Samas	 käime	 ka	 ise	 ak-
tiivselt teistel suurüritustel, kus saame 
paremini tutvustada nii Valga linna kui 
ka tervet maakonda.

Merce Mäe
Valga LV haridus- ja kultuuriameti 
kultuurinõunik

Kultuurielust Valga linnas
Suvi on läbi ja sügis kätte jõudnud, uus kultuurihooaeg kogub tuure. Tulemas 
on üritusi, mis on juba traditsiooniks saanud ning rahva poolt hästi vastu 
võetud, aga samas saavad alguse ka täiesti uued ja põnevad ettevõtmised.

Saalihoki — spordiala, mis ei küsi vanust
Saalihoki sai Valgas ametliku alguse aastal 2006, mil harrastajad otsustasid 
asjaga tõsisemalt tegelema hakata. Aastast 2007 on Valgat esindatud ka 
saalihoki Eesti meistrivõistlustel.

Lisaks täiskasvanutele on eraldi treenin-
gugrupid ka noortele. Noorte U15 mees-
kond on osalenud meistrivõistlustel juba 
kaks hooaega.

Mis on saalihoki? Ametlik saalihoki 
on siseruumides mängitav meeskondlik 
sportmäng. Saalihoki mängimisega on 
lihtne algust teha, sest see ei nõua ka kõi-
ge kõrgemal tasemel kallist või keerulist 
varustust. Meie treeningutel saab esmase 
mänguvarustuse kohapealt. Liikumine 
platsil toimub saalihokis joostes ja taktika on sarnane korvpallile.

Saalihoki puhul ei ole tegemist ainult treeningsaalis higistamisega, vaid sportliku 
eluviisiga. Lisaks treeningutele osaletakse aktiivselt Eesti ja ka rahvusvahelistel võist-
lustel ning korraldatakse koos teiste saalihoki klubidega ühistreeninguid ja noortelaag-
reid.

Sellest hooajast on plaanis luua ka uus noorte treeningurühm 8–12-aastastele laste-
le. Poisid ja tüdrukud võivad koos treenida. Lisaks jätkavad treeninguid poisid vanuses 
13 kuni 15 eluaastat ja täiskasvanud alates 16 eluaastast. Vanuse ülempiiri täiskasvanu-
te treeningutel ei ole. Valga Saalihoki Klubi ootab uusi huvilisi igas vanuses. Tule ja võta 
sõber ka kaasa!

Käesoleva aasta 8. oktoobril on plaanis järjekordsed Valga lahtised meistrivõistlused 
saalihokis, kus võtavad omavahel mõõtu nii Läti kui ka Eesti meeskonnad. Üritus toi-
mub Valga spordihallis ja pealtvaatajatele on sissepääs tasuta.

Täpsemat infot treeningute ja ürituste kohta leiab Valga Saalihoki Klubi kodulehelt 
www.valgasaalihoki.ee ja/ või Valga spordihallist.

Margo Pärnaku
Valga Saalihoki klubi treener

Pimedatel sügisõhtutel rõõmustab 
kultuuri- ja huvialakeskus oma huba-
ses majas teatri- ning muusikasõpru rea 
etenduste ja kontsertidega.

Valga tublid mittetulundusühingud 
on astunud suure sammu ja ühistööna 
on toodud lavale juba nii mõnigi muu-
sikal, seda suunda jätkatakse ka nüüd 
ja edaspidi. Kungla muusikalitrupil on 
oktoobris kavas rahva ette tulla uue 
muusikaliga.

Valga linnavalitsuse edasine suund 
kultuurielu korraldamisel on püüd viia 
sündmused iga inimeseni. Harjumuste 
kujundamist tuleb arendada juba lapse-
eas, seetõttu pöörame suurt tähelepanu 
just laste ja noorteürituste korraldami-
sele koostöös linna allasutustega.

Valga Lasteaed Buratino meeskond 
on avastanud lasteaia jaoks hea koos-
töövormi erinevate huvigruppidega: 
perede kaasamine, erinevad koostöö-
partnerid, lasteaiasisene meeskonna 
koostöö.

Koostöö on aastate jooksul sujunud 
suuresti tänu traditsiooniliste kogupe-
repidude organiseerimisele. Kogupe-
repidusid korraldame kaks korda aas-
tas — emade- ja isadepäeva puhul, ent 
peole on oodatud kogu lapse pere koos 
vanaemade ja vanaisadega. Traditsioo-
nilised kogupereüritused toimuvad 
meil Valga Kultuuri- ja Huvialakesku-
se suures saalis. Saal mahutab ligi 500 

inimest, ent viimastel aastatel kipub see 
meie publikule kitsaks jääma. Üritused 
on saavutanud lastevanemate seas suu-
re populaarsuse ja üheks meie lasteaia 
tugevuseks on lapsevanemad rahulolu-
küsitlustes välja toonud toredate kogu-
perepidude toimumise.

Võimaluse korral oleme kaasanud 
erinevaid külalisesinejaid, kes teevad 
ürituse nii laste kui ka meie endi jaoks 
üllatuslikuks. Lasteaia üritustel on osa-
lenud rida Eestis tuntud artiste: Reet 
Linna, Kalmer Tennosaar, Arlet Palmis-
te, Erich Krieger, ansambel „Noorkuu“, 
Ivar Leti tantsutrupp, näitlejad Karol 
Kuntsel ja Ott Aardam, lasteteater „Sõ-
ber“, Margus Põldsepp jne. Kogupere-
peol on osalenud ka lasteaia vilistlased 
ning samuti on peojuhtideks olnud meie 

Ühiskonnaelu

Vanemaealiste tööklubi — võimalus 
50+ inimeste jaoks tööturule naasmiseks
Novembris alustab Valgas tegutsemist vanemaealiste tööklubi, mille loomist toetas ESF, 
kaasfinantseerib Valga linn. Tööklubi luuakse projekti „Vanemaealiste tööturule toomi-
ne sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu“ raames. Projektiga 
soovitakse taastada ja tõsta eneseusku ning motivatsiooni tööturule naasmiseks. Nii rah-
vusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi 50+ 
põlvkonna tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad toimetuleku-
koolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheli-
ne suhtlus, mis aitab taastada töötu enesekindlust ja tööotsingute motivatsiooni.

Tööklubisse on oodatud Valga linna inimesed vanuses 50–74, nii töötud, tööotsijad 
kui ka töötavad inimesed, kes soovivad leida endale sobivamat tööd, ja pensionärid, 
kes soovivad olla aktiivsed ning leida lisasissetuleku allikat. Kokkusaamised toimuvad 
kolme kuu jooksul üks kord nädalas, 4 akadeemilist tundi korraga, kokku 48 tundi. Töö-
klubi tegevuste käigus omandavad projektis osalejad teadmisi ja oskusi toimetuleku, 
enesearengu ja tööotsingu valdkonnas koos praktilise treeninguga. Pakutavad teadmi-
sed ja info ning omandatud praktilised oskused aitavad olla konkurentsivõimelisemad 
tööturul ning tegutseda ühiskonnas efektiivselt. Igale projektis osalejale osutatakse 
tööklubidega paralleelselt individuaalset psühholoogilist ja karjäärinõustamist 10 
tunni ulatuses. Nõustamise käigus valmib igale projektis osalejale individuaalne koo-
litus- ja töökarjääri kava. Kõik projektis osalejad läbivad arvutikoolituse ning eriala-
koolituse vastavalt karjääriplaneerimise kavale. Koolitustel osalemise eest makstakse 
stipendiumi 60.- kr ehk 3,83 € ühe täispika koolituspäeva eest. Arvutikoolitus kestab 20 
tundi. Erialakoolituste kestus on 40 kuni 100 tundi, vastavalt valiktavale erialale: kliendi-
teenindus, lilleseade, hooldusteenindus, puhastusteenindus. Igale sihtrühma liikmele 
pakutakse kuue kuu jooksul tugiisiku/ mentori abi nii töö otsimisel kui ka kohanemi-
sel uue töökohaga. Kõik projekti tegevused on osalejatele tasuta. Tartu- ja Valgamaal 
koordineerib projekti tegevusi MTÜ Elva Koolituskeskus.

Valgas alustava projekti infopäev toimub 25. oktoobril 2011 kell 11.00 Valga-
maa Puuetega Inimeste Kojas (Kungla 15, Valga). Täiendavat informatsiooni saab 
küsida projekti koordinaatorilt Tartumaal: Krista Noorkõiv, e-posti aadress knoorkoiv@
gmail.com või tel 516 7362.

Sport

Spordiklubid
Algaval hooajal tegutseb Valga linnas 21 spordiklubi, nendest 13-s on noor-
te treeningrühmad, 8 klubi toimivad harrastusspordiklubidena.

Treeningrühmades osaleb ligi 500 noort 
sportlast, neid juhendab 20 litsentsee-
ritud treenerit. Spordiklubides saavad 
lapsed harrastada kergejõustikku, võrk-, 
käsipalli-, korv- ja jalgpalli, maadlust, saa-
lihokit, laskmist, lauatennist, malet, poksi, 
tuletõrje- ja motosporti.

Spordiklubidest on lapsevanematel 
võimalus valida laste spordihuvisid arves-
se võttes järgmiste vahel:

Kergejõustik. SK Maret-Sport, klubil 
on kuus treeningrühma vanuses 8–19 
aastat, treeningud toimuvad keskstaa-
dionil, spordihallis ja maastikul. Treenerid 
on Riho Meri, Raimond Luts ja Anneli Taul. 
Kontakt: Riho Meri 5664 0378.

Käsipall. KK Käval, klubil on kolm tree-
ningrühma vanuses 7–16 aastat, treenin-
gud toimuvad spordihallis ja Valga Põhi-
kooli võimlas. Treenerid on Andris Uibo ja 
Ülo Mere. Kontakt: Andris Uibo 526 1352.

Võrkpall. VK Viktooria, klubil on neli 
treeningrühma vanuses 9–19 aastat, tree-
ningud toimuvad Valga Vene Gümnaa-
siumi võimlas ja spordihallis. Treenerid 
on Vassili Dinis, Jana Tensberg. Kontakt: 
Vassili Dinis 503 9028.

Jalgpall. FC Valga Warrior, klubil on 
viis treeningrühma: poisid vanuses 5–19 
ja tüdrukud 12–17 aastat, treeningud 
toimuvad Kungla tn jalgpalliväljakul, 
spordihallis ja Valga Põhikooli võimlas. 
Treenerid on Meelis Kuivits, Margus Kui-
vits, Sergei Ivanov. Kontakt: Meelis Kuivits 
5807 7144.

Korvpall. Valga Korvpallikool, klubil 
on neli treeningrühma vanuses 7–19 aas-
tat, treeningud toimuvad spordihallis ja 
Valga Põhikoolis. Treenerid on Ozell Wel-
ls, Anti Vasar ja Amir Boucenna. Kontakt: 
Anti Vasar 5698 5868.

Maadlus. Valga Spordiklubi, klubil on 
viis treeningrühma vanuses 7–19 aas-
tat, treeningud toimuvad spordihallis 
ja Jaanikese kooli võimlas. Treenerid on 
Evo Saar ja Tõnu Laine. Kontakt: Evo Saar 
510 9941.

Poks. Valga Poksiklubi, klubil on kaks 
treeningrühma vanuses 8–19 aastat, tree-
ningud toimuvad spordihallis. Treenerid 
on Zori Nevetšerija ja Roman Rajevski. 
Kontakt: Ivar Unt 528 4217.

Laskmine. Valga Laskurklubi, klubil 
on kolm treeningrühma vanuses 10–19 
aastat, treeningud toimuvad Valga Äri-
keskuses. Treener on Eduard Sokolovski. 
Kontakt: Eduard Sokolovski 5399 0611.

Saalihoki. Valga Saalihoki klubi, klu-
bil on kaks treeningrühma vanuses 8–19 
aastat, treeningud toimuvad spordihallis. 
Treenerid on Margo Pärnaku ja Maikel Da-
niel. Kontakt: Margo Pärnaku 520 1624.

Lauatennis ja koroona. Valga laua-
tennise ja koroona klubi, klubil on üks 
treeningrühm vanuses 12–19 aastat, tree-
ningud toimuvad spordihallis. Treener 
Dmitri Malõšev. Kontakt: Dmitri Malõšev 
5802 8224.

Male. Valga Maleklubi, klubil on kaks 
treeningrühma vanuses 7–19 aastat, tree-
ningud toimuvad Valga Vene Gümnaa-
siumis. Treener Juri Fomin. Kontakt: Juri 
Fomin 764 3902.

Motosport. Motoklubi K&K, klubil on 
üks treeningrühm vanuses 6–19 aastat, 
treeningud toimuvad Valga linna kros-
sirajal. Treenerid on Veiko Sale ja Martin 
Roos. Kontakt: Veiko Sale 520 1237.

Tuletõrjesport. Valga Noored Tuletal-
lajad, klubil on üks treeningrühm vanuses 
7–19 aastat, treeningud toimuvad spor-
dihallis, keskstaadionil ja Valka staadionil. 
Treener on Alor Kasepõld. Kontakt: Alor 
Kasepõld 517 0447.

Täiskasvanutel ja noortel on võimalus 
sportlikku tegevust leida veel harrastuss-
pordiklubides:

Valga Turniiribridži ja Mälumängu-
klubi, kontakt: Rein Augas 5650 8046.

Valga Petanque’i klubi, kontakt: Tiit 
Kattai 520 2962.

Valga Piljardi klubi, kontakt: Tiit Kat-
tai 520 2962.

Valgamaa Spordiveteranide Selts 
(võrkpall, kergejõustik), kontakt: Tõnu 
Sõrmus 515 2425.

Valga Motoklubi, kontakt: Einar Pe-
terson 503 0157.

Valga Spordiselts Kalev (tervise- 
sport), kontakt: Enn Meriroos 5698 0896.

MTÜ Carma Motoklubi (motosport), 
kontakt: Kristjan Siilak 5809 6966.

Valga Rattaklubi, kontakt: Mario Ost-
nik 5341 1550.

enda lasteaia töötajad, kes ei jää sugugi 
alla eespool nimetatud artistidele.

Ka sel sügisel toimub Valga Kultuu-
ri- ja Huvialakeskuse saalis isadepäe-
vale pühendatud traditsiooniline ko-
guperepidu. Et esimesest suurest peost 
on möödas kümme aastat, soovime 
näidata lastevanematele meie 10-aas-
taseid kogemusi ja arengut. Esitlusele 
tuleb	 videomontaaž,	mis	 toob	 ürituste	
ajaloo kõige ehedamate emotsioonide 
kaudu	 vaatajateni.	 Videomontaažile	
järgneb laste kontsert „Trika-Trei“, mis 
on ühtlasi jätkuks kümme aastat tagasi 
toimunud „Entel-Tentel“-ile. Peojuhi 
osas käivad veel läbirääkimised, kuid 
loodame siingi jätkata järjepidevusega.

Kohtumiseni Buratino isadepäeva-
peol!
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Kultuur

Liivimaa Mihklilaada 
kalapüügivõistluste juhend
Aeg ja koht
•	 1. oktoobril 2011 kell 11–12 Valgas Säde pargis
•	 Võistlustele	registreerimine	toimub	kohapeal	kell	10.30–10.50

Võistlustest osavõtjad
•	 Osalemispiiranguid	ei	ole

Võistluste kodukord
•	 Võistlused	toimuvad	individuaalarvestuses.	
•	 Iga	võistleja	võib	kasutada	ühte	lihtkäsiõnge	(ilma	kettata)	ja	

ühe konksuga. 
•	 Lubatud	on	peibutussööda	kasutamine.	
•	 Iga	võistleja	tohib	õngitseda	ainult	temale	loositud	sektoris.
•	 Paremusjärjestus	selgitatakse	kogutud	punktide	alusel: 

1 püütud kala = 1 punkt; + iga gramm püütud kalade kaalust = 
1 punkt.

•	 Võrdsete	punktide	korral	määrab	paremuse	suurim	püütud	kala.

Autasustamine
•	 Kolme	paremat	autasustatakse	meenetega

Kõik juhendis määratlemata juhtumid lahendab võistluste peakoh-
tunik kohapeal. Info: võistluste peakohtunik Meelis Kattai telefonil 
527 5519

Kultuurisündmused Valgas
September
29.09. kell 11 Raamatukogus tõlkija Anu 
Saluääre loeng põhjamaade nüüdisaegsest 
kirjandusest Valga maakonna raamatukogu-
de töötajatele ja teistele huvilistele.
30.09. Maakondlik infootsingu võistlus 
õpilastele „20 aastat uut Eestit“
30.09. kell 15 Kultuurikeskuses eakate 
päeva tähistamine meeleoluka kontserdiga
30.09. kell 18 Valga Jaani kirikus muusi-
kapäevale pühendatud kontsert. Esinevad 
Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja 
õpetajad.

Oktoober
01.10. kell 20 Valga Rockiklubis esinevad 
ansamblid Retaliatory Measures ja Napo-
leon Skullfukk Soomest, Spasmodic Rootsist 
ning Seven Lies Lätist. Pilet 3,2 €
06.10. kell 16 Muuseumis Aapo Puki näitu-
se „Vaata inimest“ avamine
08.10 Kultuurikeskuses Samira kõhutant-
supäev
10.–14.10. kell 13.10 Raadio Ruut FM kir-
janduslik lõunamäng „Põhjamaade kirjan-
dusklassika“
12.10. kell 10 Kultuurikeskuses Valgamaa 
noortekonverents, mille teema sellel aastal 
on noorte enda pakutud: „Noored ja suh-
ted“
14.10. kell 18 Kultuurikeskuses tantsuõh-
tu salsarütmide saatel
15.10. kell 15 Kultuurikeskuses ansambli 
Oduvantšiki kontsert
17.10. kell 13 Kultuurikeskuses Rakvere 
Teater, „Väike Mukk”. Pilet 5 €
17.10. kell 19 Kultuurikeskuses Rakvere 
Teatri etendus „Nullpunkt”. Osades TÜ Viljan-
di Kultuuriakadeemia tudengid. Sooduspilte 
(õpilased ja pensionärid) 8 €, täispilet 9.50 €
20.10. kell 16 Raamatukogus esitlevad 
raamatut „Mitme tule vahel” selle koostajad 
Lehte Hainsalu ja Rein Järlik
20.10. kell 18 Muusikakoolis Eesti Kontsert 
esitleb: pianist Ralf Taal. Kontserdipilet 3 €, 
sooduspilet õpilastele ja pensionäridele 2 €.
21.10. kell 15 Raamatukogus ettelugemi-
se päeva raames „Ramsiku” koosviibimine — 
klubiliikmed loevad oma lemmikraamatut
21.10. kell 18 Kultuurikeskuses kontsert 
„Armastusega sügisesse”. Sügiskontserdil 
esinevad segakoor Rõõm ja Kungla muusi-
kalitrupi noored kaunite lauludega sügisest 
ja armastusest, millest enamik muusikalidest 
Nipernaadi ja Arukas Blondiin
22.10. Kirjanduslik viktoriin ajalehes „Val-
gamaalane“
25.–30.10. Avatud Noortekeskuses kooli-
vaheaega sisustavad tegevused
26.10. kell 10 Priimetsa terviserajal maa-
kondlik Paintballi võistlus
27.10. kell 15 Raamatukogus koolivaheaja 
filmineljapäev
29.10. kell 15 Kultuurikeskuses ansambel 
Oduvantšiki, sügisball

November
01.11. kell 19 Kultuurikeskuses Tõnis Mäe 
ja Kärt Johansoni kontsert „Jah, ma nägin lu-
mevalgust”. Pilet 9€
02.11. kell 18 Valga Jaani kirikus hingede-
päeva kontsert
03.11. kell 16 Kohvikus Nipernaadi kirjan-
duslik salongiõhtu nelja kirjanikuga
03.11. kell 18 Muusikakoolis Eesti Kontsert 
esitleb: klaveritrio Harry Traksman, Marius 
Andreas Raide ja Marcel Kits. Pilet 3 €, soo-
duspilet õpilastele ja pensionäridele 2 €.
08.11. kell 19 Kultuurikeskuses Vana Bas-
kini Teatri etendus „Jäägu meie vahele“ (ta-
suline)
10.11. kell 11 Kultuurikeskuses teater 
Reky lasteetendus „Sookoll ja sisalik”. Pääs-
med hinnaga 4,5 €, 3 €, 2 €.
10.11. kell 17 Avatud Noortekeskuses 
Mardipidu. Tutvustame rahvatraditsioone
11.11. kell 17 Kultuurikeskuses Kooli-
mood 2011
11.11. kell 20 Kultuurikeskuses Filmitalgu-
te filmi „Täitsa lõpp“ esilinastus (tasuline)
12.11. kell 14 Kultuurikeskuses tsirkus-
eetendus (tasuline)
14.11. kell 19 Kultuurikeskuses Venemaa 
populaarse lauljatari Svetlana Kopõlova 
kontsert Imelugu. Pilet 9 €
18.11. kell 19 Kultuurikeskuses Lenna 
Kuurmaa ja Märt Avandi kontserttuur „Kui 
vari kaob, siis valgus jääb”. Kaastegev puhk-
pillikvintett Reval Wind Ensemble. Pilet 13 €

19.11. kell 16 Kultuurikeskuses kontsert 
„Lummavad tantsud”. Esinevad Eesti ja Läti 
kõhutantsijad.
21.–25.11 Arenguagentuuris teadmiste 
nädal (koolitused, konverentsid)
22.11. kell 10 Kultuurikeskuses kodaniku-
ühiskonna konverents
23.11. kell 18 Muusikakoolis Jelena Ossi-
pova (kitarr) ja Oksana Sinkova (flööt) kont-
sert. Kontsert toimub üleriigilise kitarrifesti-
vali Fiesta da la Guitarra 2011 raames.
25.11. Kodanikupäeva maakondlik veebi-
põhine viktoriin 9.–12. klassi õpilastele
25.11. kell 17 Avatud Noortekeskuses 
kadripidu. Tutvustame rahvatraditsioone
26.11. kell 12 Kultuurikeskuses peotant-
suvõistlused
26.11. kell 16 Kultuurikeskuse esisel süü-
tame tuled linna jõulukuusel
26.11. kell 18 Kultuurikeskuses MTÜ 
Kungla muusikali „Arukas blondiin” esieten-
dus (tasuline)
27.11. kell 12 Kultuurikeskuses esimese 
advendi kontsert.
29.11. kell 13 Kultuurikeskuses Võru 
Linnateatri etendus „Vaibaalused ja Jõulu-
memm“ (tasuline)

Detsember
01.12. kell 16 Avatud noortekeskuses HIV 
vastane päev
01.–04.12. Kultuurikeskuses 15. Pimedate 
Ööde Filmifestivali alafestival „Valga Pöff”. 
Rohkem infot www.valga.ee
04.12. kell 12 Kultuurikeskuses teise ad-
vendi kontsert
07.12. kell 11 Kultuurikeskuses teater Reky 
lasteetendus „Kuidas päkapikust jõulumees 
sai”. Pääsmed hinnaga 4,5 €, 3 €, 2 €.
07.12. kell 18 Kultuurikeskuses huvialarin-
gide jõulukontsert. Esinevad Valga Kultuuri- 
ja Huvialakeskuse huvialaringide lapsed
09.12 kell 13 Raamatukogus maakond-
lik jõululuuletuste lugemise konkurss 1.–4. 
klassi õpilastele
11.12. kell 12 Kultuurikeskuses kolmanda 
advendi kontsert
12.–17.12. Avatud noortekeskus muutub 
Päkapikutareks
13.12. kell 19 Kultuurikeskuses kontsert 
„Sound of Afrika”. Esinejad Senegalist (tasu-
line)
16.12. kell 18 Kultuurikeskuses Valgamaa 
lasterikaste perede jõulupidu
18.12. kell 12 Kultuurikeskuses neljanda 
advendi kontsert. Esinevad Valga Muusika-
kooli õpilased ja õpetajad.
22.12. kell 19 Kultuurikeskuses ansambel 
Noorkuu jõulukontsert. Ansambel tähistab 
jõulude ajal oma 15. tegevusaastat, külalise-
sinejaks Superstaari saatest tuntuks saanud 
Rosanna Lints.
26.12. kell 12 Kultuurikeskuses Arsise kel-
lade ansambli jõulukontsert
29.12. kell 16 Säde pargis koguperepäev 
Võlumets.

Näitused
Kultuuri- ja Huvialakeskus
28.09.–31.10. Tekstiilikunstnik Christi Küti 
näitus Põllerahvas
01.10.–31.10. Metsa aasta fotonäitus Meil 
on elu keset metsa
01.11.–04.12. Kunstikuu Valgamaa kunstni-
ke ühisnäitus
01.11.– 05.11. Eesti linnade küünlanäitus
07.12.2011–29.01.2012 Maie Putki isiku-
näitus

* Kultuurikeskus = Kultuuri- ja Huvialakeskus

Valga Linnavalitsus, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valga Muuseum, 
MTÜd segakoor Rõõm, Valga Käsitöökelder ja Roosi Käsitöö kutsuvad kõiki 
Liivimaa Mihklilaadale ja peole Valga kesklinna 1. oktoobril kell 9.00–16.00
Laat toimub Kesk tänaval ja muuseumi hoovis ning meelela-
hutusprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil:
• 9.00–10.00 Meeleolumuusika
• 10.00–10.15 Päevajuhi TOOMAS PAURI tervitus, päeva-

programmi tutvustus
• 10.15–10.45 Rahvatantsurühm SUDMALINAS Lätist
• 10.45–11.00 Linnapea KALEV HÄRGI tervitus laadalistele
• 11.00–11.50 Esineb KIHNU VIRVE oma pereansambliga
• 11.50–12.00 Päevajuhi ülevaade toimuvast ja kommen-

taarid
• 12.00–13.00 Osavama Mihkli ja Mihklikese väljaselgita-

mine lõbusates võistlustes
• 13.00–13.40 Esineb KIHNU VIRVE oma pereansambliga
• 13.40–13.50 Päevajuhi ülevaade toimuvast ja kommen-

taarid
• 13.50–14.15 Folklooriansambel NABURGI Lätist
• 14.15–14.30 Päevajuhi ülevaade toimuvast ja kommen-

taarid
• 14.30–14.55 Esinevad rahvatantsurühm PILLERIIN 

ja rahvamuusikaansambel JAURAM
• 14.55–15.00 Päevajuhi ülevaade toimuvast ja kommen-

taarid
• 15.00–16.00 Meeleolumuusika ja päeva lõpetamine

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
teatrisaali fuajees
• 10.15–12.00 Koduveinide ja koduleibade degusteeri-

mine, hindamine, autasustamine ja oksjon. Sissepääs 
teatrisaali fuajeesse kohviku Nipernaadi kaudu

ovaalsaalis
• 13.00 Fotonäituse „Meil on elu keset metsa” avamine. 

Sissepääs ovaalsaali kohviku Nipernaadi kaudu

Valga Muuseumis
esisel platsil
• 9.00–15.00 Mõniste muuseumi viljaprogramm: õpitak-

se tundma rukist, nisu, otra, kaera — taimena, terana 
ja jahuna; kuivatatakse ja pekstakse reht, tuulatakse ja 
sarjatakse vilja; jahvatatakse jahvekivil, uhmri ja käsiki-
viga; tehakse viljakohvi, kamakäkke ja kalja; elektriahjus 
valmistatakse kohapeal leiba

• Valgamaa sepa Mart Salumaa sepikoda
• Metsatarga Teemaja Metsamoori energeetilised teed
• 11.00–12.00 Laste asfaldijoonistuste võistlus „Sügis 

korvis”
galeriis ja fuajees
• 10.00–15.00 Õunanäitus “Kae ubinat!”. Kohal on spet-

sialist, kes tutvustab õunasorte. Igaühel on võimalik 

kaasa võtta ja määrata lasta oma tundmatuid aianurgas 
kasvavaid sorte

• 10.00–12.00 Õunakoogikonkurss. Täpsem info telefonil 
766 8861 ning www.valgamuuseum.ee

Säde pargis
tiigiäärsel
•	 10.00–12.00 Kalapüügi meistrivõistlused tiitlile „Liivimaa 

kangem kalamees”
pargialal
•	 10.00–12.00 Rohevahetuse nurgake. Sügiseti kaeva-

takse välja erinevaid püsikuid, aga selle asemel, et need 
kompostihunnikusse visata, too taimed turule! Inimene, 
kellele on just see taim veel puudu, saab selle rohevahe-
tusnurgast.

Valga Keskraamatukogus ja hoovis
•	 10.00–14.00 Raamatukogu võtab vastu ja jagab tasuta 

raamatuid. Võimalus raamatuid ka omavahel vahetada

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ümbrus 
ning Säde park
•	 11.00–14.00 Laste loovustelgis erinevad tegevused 
•	 10.00–15.00 Lastele batuudid, elektriautod, näomaalin-

gud, ponisõit (tasuline)

LISAINFORMATSIOON:
•	 Koduleiva	küpsetamise	ja	koduveinide	konkursile	osale-

miseks registreerida telefonil 5646 7946 
•	 Õunakoogikonkursile	osalemiseks telefonil 766 8861

Laadale ootame müüma aiasaaduste, taime- ja loomakas-
vatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli 
valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmis-
tajaid jne. Oodatud EI ole nn Poola tööstuskauba müüjad! 
Müügiplats tasuta, kauplejatelt ootame kaubavalikust 
annetust suurele loteriile. Kogunenud rahaga toetame Valga 
Jaani kiriku arengut.
•	 Müügikohtade	registreerimine kuni 30. septembrini 

telefonil 766 9970, e-post: info@valgakultuurikeskus.ee
•	 Kauplemisloa	saab	kätte	1. oktoobril (aiasaadused, 

käsitöö, mesi, puidust mööbel jne) alates kl 6.00 Valga 
kultuuri- ja huvialakeskuse valvelauast pärast annetus-
kauba (heategevusliku loterii tarbeks) üleandmist.

NB! Koht näidatakse pärast kauplemisloa kättesaamist.

Lisainformatsioon: Valga Linnavalitsuse kultuurinõunik 
Merce Mäe telefonidel 5345 3457 või 766 9914

Tähelepanu!
Valga Linna Leht postitatakse Teie post-
kasti. Lisaks on vajadusel võimalik saada 
nii eesti- kui ka venekeelset väljaannet 
linnavalitsusest, raekojast, raamatuko-
gust, kultuuri- ja huvialakeskusest ning 
puuetega inimeste kojast.

Kõigil, kellele linnaleht ei ole jõudnud 
postkasti või on postitatud teile mitte so-
bivas keeles leht, palume pöörduda lin-
navalitsuse kantseleisse.

Teade

Liivimaa Mihklilaat ja pidu 2011


