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428-aastane linn

Nooruslikkust ja elujõudu
on andnud sport
Valga linna selle aasta aukodanik, spordiaktivist ja tunnustatud treener
Ülo Mere on aktiivne ühiskondliku elu tegelane, kes aitab heade nõuannetega
kaasa spordielu korraldamisele ja sütitab treenerina noortes spordihuvi.
Hele Heletäht
Valga LV avalike suhete spetsialist
Tänavu suvel 75. juubelit tähistanud
Ülo Mere on läbi ja lõhki spordimees
ja sportlik mees. Käsipalliklubi Käval
treenerina juhendab ta kolm korda nädalas 3.–4. klassi õpilasi. Ta on juhatuse
liige Valga Spordiseltsis Kalev, Valgamaa Spordiliidus ja Valgamaa Spordiveteranide Seltsis ning aktiivne kergejõustiku kohtunik. Kõige selle kõrval
jätkub tal ka energiat tegelda spordiklubides turniiribridži, mälumängu ja
petankimänguga.
Ülo Mere on tegelenud erinevate
spordialadega, kuid eelkõige on ta tuntud kui käsipallur ja treener. Meelisaladeks on ikka olnud meeskonnamängud:
kõige hingelähedasem käsipall, kuid
kakskümmend aastat on ta põhimängijana oldud nii võrk- kui ka korvpalliplatsil. Tema koostatud on kaks
spordiajaloolist kogumikku: 2009. a
„Valgamaa pallimängude ajaloost" ja
2011. a „Valgamaa Spordiveteranide
Selts 25".
Ülo Mere on olnud aastakümneid
aktiivseks noortespordi eestvedajaks,
kelle käe alt on sirgunud 34 noorte ja
11 täiskasvanute Eesti käsipallikoondise liiget. Tema juhendamisel on Valga
käsipallurid tulnud Eesti täiskasvanute
meistriks 1992. aastal ja 2. kohale 1991.
aastal.
Ühtekokku on Eesti tiitlivõistlustelt
tema juhendatavad noortevõistkonnad
toonud 190 medalit: saavutatud on 41
esimest kohta ja 149 teist-kolmandat
kohta. Mitmel korral on Ülo Mere olnud
Eesti noorte käsipallikoondise treener.
Tema kuus kasvandikku on omandanud
käsipallitreeneri kutse Tartu Ülikoolis.
Kauaaegse spordimehe Ülo Mere
sõnul ei soosi praegune spordiklubide süsteem eriti tippspordi arengut ja
kui ei ole tippusid, siis ei jõua ka sport

Ülo Mere kaasaga.
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Haridus

Õpetajate päev tulekul
Aselinnapea Alar Nääme soovitab kõigil pedagoogidel osaleda õpetajate
päevale pühendatud kontsert-aktusel.
Valga Linnavalitsus kutsub kõigi Valga linna koolide ja lasteaedade töökaid kollektiive
õpetajate päeva tähistavale kontsert-aktusele 5. oktoobril kell 18 kultuuri- ja huvialakeskuses.
Kontserdil kõlab Eesti muusika grand lady Silvi Vraidi ja aasta 2010 jazzmuusiku
Raivo Tafenau ning bändi esituses kava „Hümn armastusele”. Hiilgavas vormis Silvi
Vrait koos suurepärase saateansambliga viib meid armastuse pealinna Pariisi, mille
mõnusat meeleolu aitab kuulajani tuua Raivo Tafenau — seekord mitte saksofoniga,
vaid akordionil. Esitusele tulevad kõige kuulsamad prantsuse šansoonid, nii prantsuse kui ka eesti keeles. Peaaegu kõik eestikeelsed sõnad on lugudele kirjutanud Lauri
Leesi. Kontserdikava kesksel kohal on akordion, milleta ei kujuta vist keegi Seine'i jõe
äärset kuulsat kohvikumelu ettegi, ja loomulikult „Armastus“. Kes oskaks armastust
paremini muusikasse kirjutada kui prantslased! Armastust vajavad kõik!
Aselinnapea Alar Nääme sõnul on pikkade aastate vältel saanud heaks traditsiooniks õpetajate päeval meeles pidada kõikide Valga linnas asuvate koolide ja lasteaedade pedagooge.
Vastuvõtt on kujunenud meeldivaks koosviibimise ja suhtlemise kohaks ning kokkusaamiseks, millest ammutada indu ja jõudu terveks õppeaastaks.

Uus õppeaasta algas kaksiklinnas
põimunud koostöös
Ülo Mere on sündinud 11. juulil 1937. aastal Valgas. 1952. aastal lõpetas Valga
2. seitsmeklassilise kooli, 1955. aastal Tallinna Kehakultuuri Tehnikumi. Aastatel
1955–1957 töötas ta spordiühingu VSÜ Jõud Valga Rajoonikomitee esimehena,
1957–1968 Valga 2. Keskkooli kehalise kasvatuse õpetajana. 1968–1995 töötas
treenerina ja direktorina Valga Laste ja Noorte Spordikoolis ning 1995. aastast
käesoleva ajani on ta treener käsipalliklubis Käval.
1990–1994 Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige ja 1996–2010 Valga linna spordikomisjoni liige.
Tunnustused:
2012 — Valga linna aukodanik
2009 — Valgamaa Kultuurikapitali elutöö preemia
2007 — Valgamaa Teenetemärk
2007 — Eesti Spordiveteranide Liidu teenetemedal
1997 — Valga maavanema tänukiri
Kolmel korral Eesti Käsipalliliidu teeneteplaat

massidesse. Ühelgi treeneril ei ole mõtet alguses kohe tippsportlasi kasvatada, need sirguvad igal alal ise välja.
Treeneril puudub motiiv suunata heade
eeldustega õpilast teisele spordialale,
selle asemel püütakse teda kinni hoida oma klubis. Lisaks peaks rohkem
toetama meeskondlikke alasid, sest
individuaalaladel toimuvad võistlused
tavaliselt üksikute sportlastega ühekahe-päevastena, võistkondlikel aladel

aga kolme-nelja-päevastena ja omad
kulud nõuab kogu meeskonna transportimine. Ka meistriliigasse kuuluvate
klubide rahastamine peaks olema ära
määratud.
Valgas võiks Ülo Mere sõnul kaaluda spordikooli taasloomist. Koolil olid
omad tugevused, treenerid olid tööl põhikohaga ja said oma tööle pühenduda,
kuid praegu peavad klubide treenerid
end jagama põhitöö ja treeneritöö vahel. Tegelikult on Eesti spordis vaja
luua rahastamise süsteem. Ülo Mere
arvates on Valga areng silmnähtav ja
kõik võimalused olemas — kunstikool,
muusikakool, spordirajatised —, ole ainult ise hakkaja!
Ülo Mere on abielus. Tema abikaasa
Heli on tunnustatud Valga linna eelmise
aasta parima pedagoogi elutöö preemiaga. Perest on sirgunud kaks poega,
kes on Valgas lõpetanud nii muusikakui ka spordikooli ja on edukad oma
valitud aladel. Ka mõlemad pojad on
aktiivselt tegelenud spordiga, vanem
poeg on valinud muusiku tee ja noorem
ärimehe ameti.

Kaksiklinnades Valga ja Valka alustati ühiseid õpinguid kahes koolis: Valka Kunstikoolis, kus avati lisaks lätikeelsele õppele kaks eestikeelset õpperühma ja Valgamaa Kutseõppekeskuses, kus alustasid põhikooli baasil
tööd lätikeelne puidutöötlejate ning keskhariduse baasil ingliskeelne logistika ja veokorralduse õpperühm.
Käesolevast õppeaastast
avanes kõigil Valga linna
9–13-aastastel lastel ühise
Valga–Valka koostööprojekti „Art School Walk” raames võimalus õppida eestikeelse õppekava alusel
Valka Kunstikoolis. Nendes
rühmades toimub õppetöö
emakeeles ja eestlastest
õpetajate käe all. Eestikeelses õpperühmas on õppetööd alustanud 23 õpilast
kolme õpetaja juhendamisel: Inari Vähi — kunstikeele alused, puulõige ja voolimine,
Margi Vähi — kompositsioon, ja Ülla Blaasan — joonistamine, maalimine.
Valka Kunstikool alustas 1990. aastast professionaalse suunitlusega kunstiprogrammi visuaalne ja plastiline kunsti õpetamist. 7-klassilises koolis õpib tänavu 20
õpperühmas kokku 203 õpilast, peaaegu pooled neist on Valga linnast. Õpilasi juhendab 11 õpetajat. Kooli lõpetamisel saavad õpilased lõputunnistuse e diplomi, mis
kinnitab vajalikku ettevalmistust edasiõppeks kunstikeskkoolides või kõrgemates
õppeasutustes.
Linnapea Kalev Härki sõnul on kaksiklinna Valga-Valka vaheline koostööleping
võimaldanud siiani Valga linna lastel õppida Valka Kunstikoolis vene- ja lätikeelsetes
õpperühmades. Valga linnavalitsus kindlustab pärast
üheaastase projekti lõppemist eestikeelse kunstihariduse andmise jätkumise Valga linna õpilastele Valkas.
Eelolevast õppeaastast on
Valgamaa Kutseõppekeskuses võimalik omandada lätikeelset kutseharidust puidutöö erialal ning rahvusvahelise logistika ja veokorralduse õppimist, mis näitab, et kaksiklinnas osatakse kasutada
teineteise tugevusi ja võimalusi.
Valka Kunstikool asub aadressil Beverīnas 5,Valka, Läti. Ühendust saab kooli direktori Maruta Stabulniece telefonil +371 6472 4078.
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Valga Gümnaasiumis 25 õpilast rohkem!

Linnaelu

Valgas võideldakse kiusamise vastu
juba lasteaias

Valga linnale ja Valga Gümnaasiumile on käesolev õppeaasta tähenduslik —
ainult gümnaasiumiklassidega tegutsevas koolis alustas õppetööd 156 õpilast,
mis on peaaegu ühe klassi jagu õpilasi rohkem kui eelmisel aastal.
Juba septembri esimesed päevad näitasid, et kool on muutunud akadeemilisemaks — koridorid ja klassiruumid
on tulvil teadmishimulisi ja väljapeetud käitumisega noori, kellesse ka
õpetajad ei saa suhtuda enam kui lastesse.

Gümnaasiumile tõi uus õppeaasta
kaasa muudatusi õppe sisus ja korralduses — õpilased jagunevad kolme
õppesuunda: reaalsuund, humanitaarsuund-, ning majandus- ja IT suund.
Kool valis uute suundade jaoks ligemale 20 kursust. Kolme aasta jooksul

läbivad gümnasistid minimaalselt 96
ainekursust, millest 63 on riiklikult
määratletud. Uute kümnendate klassidega alustasid järgmised klassijuhatajad: Aita Türk, Hille-Made Varul,
Maimu Vismann.
Huvitavat kooliaastat kõigile!

Laat Valga Gümnaasiumi moodi

Lasteaiaeas tavaliselt ei esine lastel süstemaatilist kiusamist, aga üksikuid kiusamisjuhtumeid on, neid tuleb märgata ja varakult ning targalt sekkuda. Ainsa lasteaiana
Valgamaal rakendatakse kiusamisvastast metoodikat Valga linna lasteaias Buratino,
kelle seitsmeliikmeline meeskond sai Eesti Lastekaitseliidu poolt eespool mainitud
metoodikaalase koolituse ja selle elluviimiseks vajalikud õppevahendid. Lasteaia Buratino õpetajate sõnul ei tekita projektiga tegelemine otseselt lisatööd, pigem pakub
häid ideid ja lahendusi, kuidas väärtuskasvatust lasteni viia ning aktiviseerib lapsi
arutlema.
Kiusatakse tegelikult tavaliselt salaja ja õpetaja ei pruugi alati märgata, seepärast
on hea, kui ka lapsed neid olukordi ise oskavad märgata ja kiusatava kaitseks välja
astuvad.
Kui rühmas on vaid ükski laps, kes teisi kiusab, siis ähvardab see käitumismuster
kogu rühma nakatada. Seetõttu ei saa kiusamise puhul rääkida ainult kahest osapoolest — ohvrist ja kiusajast. Kiusamine on rühmakäitumine ja selle vältimiseks ja takistamiseks tuleb tegelda terve rühmaga.
Lasteaias on koos palju lapsi ja kui üks teeb teisele liiga, siis näevad seda enamasti
ka teised, kuid pealtnägijad üldjuhul ei sekku, kartes kaotada populaarsust. Just nende nn vaikivate toetajatega tuleb tegelda, et ei oldaks ükskõiksed.
Lastele õpetatakse mänguliste situatsioonide abil selliseid väärtusi nagu austus,
hoolivus, sallivus, julgus. Väga oluline on tunnete väljendamine, lastega räägitakse,
mis teeb kurvaks, mis rõõmsaks, arutatakse, mis tunne võib olla lapsel, kui keegi kiusab või kui kedagi ei võeta mängu, ei kutsuta sünnipäevale vms.
Kutsun kõiki lasteaedu liituma Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed”, mis nüüdsest laieneb. Liitumisavaldusi saavad Valga ja Valgamaa lasteaiad esitada kuni 12. oktoobrini aadressil: anneli.rants@valgalv.ee
Muidugi mõista ei ole projektis osalemine võluvits, mis kohe kõik probleemid kaotab, tegemist on samm-sammult hoiakute positiivsemaks muutmisega ja empaatiavõime kasvatamisega. Projekt kandub lähiaastatel oma metoodika ja tegevustega
edasi ka põhikoolidesse.

Anneli Rants
Valga LV haridus- ja kultuuriameti juhataja

Lasteaedade remondist
Möödunud suve jooksul toimusid lasteaedades erinevad remondi- ja ehitustööd.
Lasteaias „Walko“ renoveeriti kaks rühmaruumi koos abiruumidega. Remonditi põrandad, seinad ja laed, uuendati kaablid eespool mainitud rühmaruumides, paigutati
uued valgustid. Tööd teostati juunist kuni augusti alguseni .Lasteaia personali sõnul
jäid nad remonditud ruumidega väga rahule. Töid teostas kohalik ettevõte „Voldemar
Ehitus“
Erinevad tegevused toimusid ka lasteaia „Pääsuke“ hoonetes ja krundil. Juunis lõppesid CO₂ programmi raames teostatud fassaaditööd, mille käigus vahetati majal ka
aknad ja uksed.
Lisatööde raames vahetatakse välja, veel oktoobrikuu jooksul, neli välisust, kaks
katuseluuki ja ehitatakse uus vahekorpuse katus. Suvekuudel juuriti välja lasteaia piirdehekk ja rajati uus aed. Käesoleval nädalal alustatakse lasteaia asfaltplatside ja käiguradade remondiga. Asfalt asendatakse tänavakividega ja pannakse uued äärekivid.
Remonditakse ka neli välistreppi, mis praegu on väga viletsas olukorras.
Ka Lasteaias „Buratino“ on tehtud CO₂ programmi raames hulgaliselt lisatöid: vahetatud kolm väiksemat katust Aia tänava poolsel majal, renoveeritud koridori sein,
asendatud kaks välisust ja paigaldatud soojustatud katuseluuk.
Lasteaias „Kaseke“ teostati väiksemaid remonditöid oma eelarve piires.
Kuigi mõned tööd praegu veel jätkuvad, on põhiplaanis kõik lasteaiad algavaks
talvehooajaks valmis.

Urmas Möldre
Valga LV linnamajandusameti juhataja
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Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi arendusjuht
Kooliaasta esimesel tööpäeval oli Valga Gümnaasiumi aulas laadameeleolu.
10. ja 11. klassi õpilased pidid tegema
valiku, milliseid valikaineid nad sel
õppeaastal soovivad õppida. Pakkumises osales 22 üsna eriilmelist kurust. Et
valikuid tegevaid õpilasi oli sel aastal
juba tunduvalt rohkem kui eelmisel sügisel (koguni 5 klassitäit), pidid paljud
õpetajad avama kaks kursust. Kursus
avatakse vähemalt 12 soovija olemasolul. Kolme aasta jooksul peab õpilane
valima peale kohustuslike kursuste ka
vähemalt 13 valikkursust.
Kõige populaarsemaks osutusid
e-kursused, kus õpe toimub veebipõhiselt.
Õpilasega kohutakse silmast silma
ainult ühe korra, et kurust tutvustada.
Taoline õpe on uudne, kuivõrd õpilane
peab oma aega ise planeerima, tegema
iseseisvalt tööd õpetaja poolt koostatud
materjalidega. E-kursused on heaks sissejuhatuseks kõrgkoolis õppimiseks.
Majandus- ja informaatikaõpetaja
Eva Tšepurko pakkus õpilastele laadal
kahte e-kursust. Seekord pakkus õpetaja enda poolt Valga Vene Gümnaasiumis koostatud kursusi: WEB 2.0 rakendused õppetöös ja statistika arvutite
abil. Tema ettekanne võitis kohe õpilaste tähelepanu, sest innovaatiline õpetaja
esitas oma ettekande interaktiivselt, ise
kohal viibimata.
E-õpe ei tunne piire, kursuse võib
valida ka teiseste koolide pakutavate kursuste hulgast. Õpet veebi kaudu
pakuvad gümnaasiumiõpilastele valikainetena ka Tartu Ülikooli Teaduskool
ja Arvutiõpetuse Instituut. Õpilased on

seda pakkumist ka tänaseks juba aktiivselt kasutanud.
E-kursust „Valgamaa — Vana-Liivimaa“ pakkus õpilastele kooli arendusjuht Pille Olesk. Valga linn ja maakond
väärtustab Liivimaa nime. Kursus aitab
mõista Valgamaad kui Liivimaa südant
ajaloo kaudu.
Kiiresti said nimekirjad täis ka riigikaitse kursusele. Kursust juhendab
Meelis Kivi. Juba eelmise aasta laat
näitas, et õpilane tahab rohkem kodanikuõpet saada. Õpilasi meelitab kursusele ka kevadel toimuv laager. Õpilaste
taoline huvi teeb rõõmu, sest meil on
plaanis avada 2014./2015. õppeaastal
koolis riigikaitse suund.
2014./2015. õppeaastaks on koolil
plaanis avada ka kunstisuund, seegi on
õigustatud mõte, sest maalikursuse nimekiri täitus imekiiresti. Kunstiõpetaja
Gerta Vister rääkis nakatavalt, kuidas
sel aastal proovitakse tegelda maalimisega, kasutades uudseid vahendeid.
Maalitakse, kasutades kodukeemiat,
sest 2012./1013. õppeaasta on kuulutatud koolis keema aastaks. Teadaolevalt
pole keegi veel selliste vahenditega
maalimist proovinud. Põnevil on nii
õpetaja kui ka õpilased. Nagu mullugi,
pakkus kunstiõpetaja teiseks kursuseks
kirjakunsti kursust.
Joonestamisõpetaja Elli Palusoo
toonitas oma ettekandes, et ilma tehnilise joonestusoskuseta on paljudel aladel
raske toime tulla.
Toomas Duvini poolt juhitud robootika ja mehhatroonika kursus on õpilaste lemmikuks juba mitu aastat ja seda
nii noormeeste kui ka tütarlaste seas.
Eelmisel õppeaastal käidi vabariiklikel
võistlustel ja koolis toimus robootikateater.

Valga Põhikooli õpetaja Lii Luts
pakkus kahte kursust: rõivaste disain ja
tikandi kujundamine arvutis. Kursused
äratasid tütarlastes elavat huvi.
Füüsika ja filosoofia õpetaja Arnold
Eisler pakkus probleemkäsitlusega
füüsikat ning filosoofia alalt, kuidas
kasutada emotsionaalset tarkust. Neid
aineid valisid eriti agaralt reaalsuuna
õpilased.
Muusikaõpetaja Reet Laanoja pakkus kõne- ja häälekooIi, emakeeleõpetaja Varje Schmidt kursusi meediaõpetusest ja avalikku esinemisoskust.
Emakeeleõpetaja Ene Sõstar pakkus
kursust kõne- ja väitlusoskusest. Need
kursused on eriti olulised humanitaarsuuna õpilastele. Saali pani prantsuse keeles rääkima õpetaja Marta Edite
Ozola. Lisel Helbrodt tutvustas õpilastele, mida hakatakse tegema keskkonna
ja rohelise bioloogia kursusel. See oli
ka laada populaarseim „toode“.
Valga Põhikooli õppejuht Tiiu Püss
pakkus õpilastele võimalust tegelda
rahva- ja seltskonnatantsuga, kehalise
kasvatuse õpetaja Riho Meri kutsus
õpilasi kergejõustikku tegema.
Valga Põhikooli muusikaõpetaja
Siiri Põldsaar soovis noormehi ja neide
lavalaudadele meelitada. Kursusetäis
õpilasi soovis valida ka usundiõpetust,
neid hakkab juhendama kreeka-katoliku kiriku õpetaja Ivo Õunpuu.
Laat läks taas korda. Õpetajad
„müüsid“ aktiivselt ja atraktiivselt oma
kursusi ning õpilased „ostsid“ neid huviga.
Kursuste lõpul oodatakse nii õpilaselt kui ka õpetajalt tagasisidet, et järgmistel aastatel kursuse taset tõsta. Parim
tagasiside on, kui õpilased järgmisel sügisel taas valikkursuseid valivad.
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Valga Gümnaasium osaleb
koostööprojektis Ghana kooliga
Valga Gümnaasium kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku. Eestist
on võrgustikuga liitunud 18 kooli, üle maailma kuulub sellesse võrgustikku
haridusasutusi 179 riigist.
Pille Olesk
Valga Gümnaasiumi infojuht
Sel aastal oli koolide võrgustikus
üle 8500 kooli üle terve maailma.
UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on
teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.
Ühendkoolidel on neli põhilist teemat, mille ümber tegevused on ehitatud: maailma avalupunktid ja ÜRO
roll nende lahendamisel; inimõigused, demokraatia ja sallivus; kultuuridevaheline õppimine ja mõistmine;
keskkond ja jätkusuutlik areng.
Maailmaharidust jagava UNESCO
koolina lõppes Valga Gümnaasiumil tegus aasta. Möödunud aruandeaastasse mahtusid erinevad edukad
kooliprojektid, osavõtt ühendkoolide projektidest, filmiklubi tegevus, dokumentaalfilmide näitamine
ühiskonnaõpetuse ja ajalootundides,
kohtumised külalistega, osavõtmised
rahvusvahelistest koolitustest Slovakkias ning Poolas ja konverentsist
Sloveenias, samuti osavõtt talve- ja
suvekoolidest Eesti erinevais paigus.
Sel kevadel lõppes ka maailmahariduslik rahvusvaheline projekt „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng“.
Projekti lõpukonverentsil Sloveenias
esines ja tutvustas meie kooli tegevusi õppealajuhataja Tiiu Püss.
Kõik aasta jooksul läbi viidud üritused lähtusid aastatuhande arengueesmärkidest, põhimõttega avardada
õpilaste silmaringi. Igal kevadel esitavad ühendkoolid aruande, kus võtavad kokku oma aastase tegevuse ja
seavad suunad uuele aastaringile.
Valga Gümnaasiumi maailmaharidusliku tegevuse i-le pani täpi peale
rahvusvaheline suvekool Võsul, mis
leidis aset juuni lõpupäevadel. Suvekoolist võtsid osa kooli infojuht ja huvijuht ning kolm gümnaasiumiastme
õpilast. Õpilastele ja õpetajatele olid

Pildil: Kongo Presentation J.H.S keskkooli õpilased koolimaja ees.
Foto: erakogu
mõeldud kolme päeva vältel erinevad
tegevused andmaks nõu ja ideid, kuidas oma koolis maailmaharidust jagada ning huvitavaid tegevusi läbi viia.
Suvekooli töökeeleks oli enamasti
inglise keel, sest osalejaid oli ka Ghanast ja Tansaaniast.
Suvekoolis viibinud 12.b klassi
õpilased Maarika Piirimees ja Helis
Kõvask hakkavad sügisest kooli filmiklubi tegevust vedama ja osalevad
ka uue koostööprojekti „Water and
sanitation” juhtrühmas. Uue projekti
partner on Ghana kool Aafrikas, Eestist soovisid osaleda samas projektis
veel EBS-i gümnaasium ja Tsirguliina keskkool. Projekti teeb mõlemale
poolele huvitavaks just kardinaalselt
erinev vee ning kanalisatsiooni olukord ning suhtumine sellesse.
Valga Gümnaasium edastas juba
talvel maailmaharidust jagavale
MTÜ-le Mondo soovi aidata leida
sõpruskool Aafrikas. Eesmärgiks on
rahvuste erinevuste tundmaõppimine
ja tolerantse suhtumise tekitamine
õpilastes. Suhtlemine konkreetse kooliga on harivam, kui üldine jutt ning
filmide vaatamine. Suhtlemise teeb
raskeks Kongo Presentation J.H.S

keskkooliga asjaolu, et sellel koolil
ei ole arvutit ega internetiühendust.
Abiks on kooli ajalooõpetaja Philip
Tengan (osales ka Võsu suvekoolis),
kelle kodus on internetiühendusega
arvuti. Infovahetamisel abistab ka
sügisel Kongo külla vabatahtlikuks
siirduv eestlanna.
Projekt „Water and sanitation”
näeb ette hulga tegevusi: mõlema riigi
koolid räägivad vee ja kanalisatsiooni
teemadel, tutvustavad sõpruskoolide
riike ja tingimusi nendes. Vaadatakse teemakohaseid dokumentaalfilme
ning toimuvad arutelud antud teemadel. Tegevusi jagub nii koolitunniks
kui ka projektiürituste jaoks.
Lõpuks teevad kõik koolid video
vee saamisest, kasutamisest ja puhtusest oma riigis. Projekti tulemusi
tutvustatakse järgmisel kevadel Küprosel toimuval konverentsil.
MTÜ-l Mondo valmis kevadel
maailmaharidust tutvustav põhjalik
õppematerjal gümnaasiumile. Valga
Gümnaasium pakub 2012. aasta sügisest uut valikkursust „Globaliseeruv
maailm“, mis põhineb suures osas aktiivsetel õppemeetoditel.

Talvehooaja soovitused Valga ettevõttelt Reff.ee
saks soovitaks uued rehvid paigutada
sõiduvahendi tagumisele teljele, sest
suurem koormus autol on tavaliselt
esiosas.
Talverehvide kasutamine on Eestis
kohustuslik 1. detsembrist kuni veebruari lõpuni.

Ivo Ukris
Valgas teist aastat tegutsev noor jaekaubandusettevõte Reff.ee on kiirelt
arenenud üle Eesti. Tegemist on internetikeskkonnas rehvide müügiga
tegeleva ettevõttega, mis asub Valgas,
Vabaduse tn 26, Müllersoni Ärimaja
teisel korrusel.
Reff.ee pakub kvaliteetset autokaupa nii sõiduauto, veoauto, traktori
kui ka ekskavaatori omanikele. Meie
kaubasortimendist võib leida üle 25
erineva tuntud rehvitootja.
Meie klienditeenindus on alati kiire
ja kauba tarneajad on lühikesed. Oleme suutnud luua lihtsa kaubanduskeskkonna Internetis, kust iga sõiduki
omanik leiab endale sobilikud rehvid
paari klikivajutusega. Oleme leidnud
endale palju püsikliente Harjumaalt,
Tartumaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Valgamaalt, Ida-Virumaalt ja
isegi Venemaalt.
Sellest aastast teeme koostööd
„Liisi järelmaksu“ teenusega, seega
saab rehvid soetada ka järelmaksuga.
Lisaks pakume rehvivahetust Tallin-

nas, Tartus ja Valgas oma rehvivahetuspartnerite juures.
Ega tali taeva jää!
Talv aga vaikselt läheneb ja praegu on
paras aeg hakata tasapisi talverehvide
peale mõtlema. Heitke pilk oma garaažis olevatele talverehvidele, mustrisügavus peab olema talverehvil vähemalt 3 mm ja suverehvil 1,6 mm.
Vaadake üle rehvistruktuur, et ei
oleks mõlke, muhke jne. Rehvi elueaks peetakse kuni 8 aastat, pärast
seda võib rehv muutuda väga ohtlikuks. Rehvide ladustamisel koos velgedega soovitaks rehvirõhku juurde
lisada 0,5 baari, kuivõrd rehvi seismisel rehvirõhk väheneb. Rehvid peavad olema garaažis paigutatud kuiva,
puhtasse ja päikesevabasse kohta. Li-

Millised talverehvid valida —
kas naast- või lamellrehvid?
See küsimus on alati autojuhtidel aktuaalne. Rehvide valikul tuleks kindlasti mõelda, kus antud sõiduk kõige
rohkem liigub, kas maapiirkonnas,
rohkem maanteel või ainult linnas.
Naastrehvi peavad eestlased jätkuvalt kõige turvalisemaks rehviks,
kuid ei saa mainimata jätta, et viimasel ajal on välja tulnud väga palju häid
lamellrehve, nii Goodyear'ilt kui ka
Bridgestone'ilt. Et vältida närvipinget talverehvide hindade, saadavuse
ja tarnete suhtes, soovitaksin rehvid
soetada juba täna.
Reff.ee soovib omalt poolt meeleolukat rehvide soetamist, ladusat rehvivahetust ja turvalist liiklemist.

Kultuur

November on Valgas värviline
A. H. Tammsaare on öelnud: „Kultuuri ei ole võimalik üle võtta. Võõrsilt
võib ainult ergutust saada, aga rahvas peab oma kultuuri ise looma.”
22 aastat tagasi pandi Valgas alus seni suurimale kultuurisündmusele — Valga kunstikuule. Aastatega on veidi küll muutunud kunstikuu vorm, aga sisu on samaks jäänud.
Seekordne kunstikuu on toimumisjärjekorras juba 22.
Aastate jooksul on rida tegemisi kujunenud traditsiooniks. Heaks näiteks on Valgamaa kunstnike ühisnäitus, kus aasta aastalt soovib osaleda järjest rohkem kunstiharrastajaid.
22. kunstikuu ja Valgamaa kunstnike ühisnäituse avamine toimub 1. novembril.
Linnarahvale pakutakse samal õhtul võimalust nautida Eesti Rahvusmeeskoori kontserti, kunstikuust osavõtjaile on kontsert tasuta.
22. kunstikuu märksõnaks on rahvakunst. Rahvakunst kujutab endast rahva loomingut kogu tema sajanditepikkuse ajaloolise arengu vältel. Rahvakunst on leidnud
väljenduse inimest ümbritsevas lähemas keskkonnas — ehitustes, rõivastes, ehetes,
tööriistades ja tarbeesemetes. Praktiline ja esteetiline eesmärk on rahvakunstis väga
tihedas seoses.
Killukesi meie esivanemate tegemistest plaanime tutvustada rahvusliku käsitöö
õpitubades, kuu teises pooles täitub kultuurikeskus rahvusliku käsitööga. Plaanis on
korraldada kogu maakonna käsitöömeistrite töid koondav näitus, osana sellest tuleks
ka nn vanaema veimevakk. Meeleolu loovad maakonna rahvamuusikud.
Kunstikuu sündmustest ei jää kõrvale ka noored, juba 17 aastat on kunstikuu raames korraldatud koolinoorte moekonkurssi „Koolimood”.
Lisaks veel teatrietendused ja kontserdid igale eale ja maitsele.
Kunstikuu pakub ka toredaid üllatusi ja kohtumisi ning vahvat äratundmisrõõmu!
Kunstikuu on sellel aastal ka veidi juubelihõnguline, nimelt 45 aastat tagasi 5. novembril avati Valga kultuurimaja uus hoone.
Hea kunstisõber, lisa Sinagi oma värvilaik Valga 22. kunstikuusse!

Kaja Sisask
Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus

Käsitöökelder kutsub
Valga Käsitöökelder kutsub kõiki looduse- ja kunstisõpru vaatama enda ümber ilusas
sügiseses looduses ja osa võtma konkursist „Taimest tulnud”.
Kasutada võib kõiki taimseid materjale: puitu, kasetohtu, takku, linast niiti ja nööri,
hundinuia, lehti, kõrkjaid, õlgi, pajuvitsu, juurikaid, käbisid jms.
Tööd palume tuua Käsitöökeldrisse Valgas Kesk tn 8 kuni 05. oktoobrini. Konkursile laekunud töödest teeme 06. oktoobril toimuval Liivimaa Mihklilaadal muuseumi
ees näituse ja anname külastajatele võimaluse välja valida parim töö, mis saab ka auhinnatud. Väikesest üllatusest ei jää ilma üksi näitusele toodud töö tegija.
Kõigi tööde seast valib Käsitöökelder välja parima, mis saadetakse Tallinnasse
lõppkonkursile.

Mai Normann
MTÜ Käsitöökelder

Krokodillide ja reptiilide show

Septembri lõpus on võimalik Valga linnas Tivoli platsil külastada Euroopa suurimat
liikuvat krokodillide ja reptiilide loomaaeda.
Tegu on Krokodillide ja reptiilide show-näitusega, mis jõuab meieni Saksamaalt
Frankfurdist. Näitusel on üle 150 looma: hiidkilpkonnad, alligaatorid, püütonid, leeguanid, maod, tarantlid jne. Näituse uhkuseks on Euroopa pikim võrkpüüton Betty,
kes on üle 6 meetri pikk. Loomaaia omaniku Rene Renzi eesmärk on tuua eksootilised
loomad inimestele lähemale ja tõestada, et tegu ei ole üksnes agressiivsete ja hirmuäratavate olenditega.
Muuhulgas on võimalik krokodilli, albiino püütonit ja teisi loomi oma käega katsuda ja julgematel ka pilti teha. Näitus peatub Tivoli platsil 28.–30. septembrini ja on
avatud tööpäeviti kell 15–20 ja nädalavahetusel kell 12–20.
Piletimüük toimub kohapeal ning lisainfot leiab siit: www.suvetuurid.ee
Pileti hind 9 €, pensionäridele ja lastele (2–14 a) 7 €, perepilet 25 €

Rahvusvaheline saalihokiturniir
Juba kolmandat korda toimuvad
Valga lahtised meistrivõistlused
saalihokis. Võistlustel osalevad
meeskonnad nii Eestist kui ka
Lätist. Kahel eelmisel korral on
võit läinud naabervabariiki.
Tule ja vaata, kas Valga meeskonnal õnnestub seekord meistritiitel võita!
Võistlused toimuvad Valga
spordihallis 13. oktoobril algusega kell 10.00.
Sissepääs on tasuta ja kõik pealtvaatajad on oodatud omadele kaasa elama.
Täpsemat infot leiab Valga Saalihoki klubi kodulehelt: www.valgasaalihoki.ee
Võistlusi toetavad: AS Salome Auto, Valga linn, Greaton OÜ.
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Valga kultuuri- ja spordisündmused
25. septembrist–26. oktoobrini 2012

09.00–16.00 LAAT Kesk tänaval ja muuseumi hoovis
Meelelahutusprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel
platsil
09.00–10.00 Meeleolumuusika
10.00–10.15 KÜLA KARLA tervitus, päevaprogrammi tutvustus
10.15–10.40 Meeleolumuusika
10.40–11.00 Linnapea Kalev Härki tervitus laadalistele
KÜLA KARLA muhedad lood elust enesest
11.00–11.45 Ansambel ZETOD
11.45–12.00 KÜLA KARLA jätkab, laadapäeva ülevaade
12.00–12.30 kultuurikeskuses teatrisaali fuajees koduleiva,
-saia ja -veini oksjon
12.30–13.00 KÜLA KARLA jätkab, laadapäeva ülevaade.
Mustkunstnik laste tsirkusestuudiost Reveranss
13.00–13.40 Ansambel ZETOD
13.40–13.50 KÜLA KARLA jätkab, laadapäeva ülevaade
13.50–14.15 Lüllemäe kultuurikollektiivid
14.15–14.30 Veel kord KÜLA KARLA
14.30–14.55 Lüllemäe kultuurikollektiivid
14.55–15.30 Lõpetuseks KÜLA KARLALT muhedad lood
elust enesest
15.30–16.00 Meeleolumuusika ja päeva lõpetamine
Kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees
10.30–12.00 Koduleiva, -saia ja -veinide degusteerimine,
hindamine
12.00–12.30 Oksjon. Oksjonihaamrit lööb Küla Karla
Näitused:
10.00–16.00 fuajees maalinäitus „Ilmjärve küla, nähtuna
hobikunstniku pilguga”. Näitus on kokku
pandud Ilmjärve külas Alliku talus toimunud
maalilaagris valminud töödest!
ovaalsaalis näitus „Kes on Nipernaadi?” Tööd
on valminud Eesti–Läti projekti „Art School
Walk” raames toimunud noorte kunstilaagris.
Sissepääs kohviku kaudu.
Muuseumi ees
10.00–15.00 Valgamaa sepa Mart Salumaa sepikoda
11.00–14.00 Mõniste muuseumi köiekoda „Köied hällist
hauani“ — erinevate nööride, paelte ja köite
valmistamine.
Õpituba tutvustab erinevaid talus vaja läinud
nööre ning nende valmistamist:
- köie kasutamine talumajapidamises; naistenöörid, meestenöörid
- näpunööride valmistamine — põllepaelad,
sukapaelad, pastlapaelad
- konksunööride valmistamine — õngenöörid,
unnanöörid, seavahr ja teised tugevad nöörid
- köievõrke, kahe-, kolme- ja neljakeerulise köie
valmistamine
- sõlmede sidumise ja kassikanga kudumise
õpituba
Valgamaa sepa Mart Salumaa sepikoda
11.00–15.00 Laste asfaldijoonistused „Sügis korvis ja
purgis”, näomaalingud, konkursi „Taimest
tulnud” (taimsed materjalid) tööde näitus ja
publiku lemmiktöö valimine.
Muuseumis
10.00–14.00 fuajees põnevad hoidised Valgamaa Kutseõppekeskuse kokkadelt. Huvilised saavad hoidiseid maitsta ja lisa oma retseptiraamatusse.
09.30–11.30 muuseumi galeriis köitmise õpituba. Õpitoa
teoreetilises osas räägitakse raamatute ja
ajakirjade restaureerimisest ning köitmise erinevatest etappidest ja meetoditest. Praktilises
osas toimub kopti köites märkmiku valmistamine, mille valmistaja saab endale. Juhendaja
Tiia Pärnik.
Näitused:
10.00–15.00 I korruse galeriides rändnäitus „Filmi kodu”.
Näitus on pühendatud eesti filmi 100. sünnipäevale ning jutustab Valgamaa kinodest.
Saab teada, kus, millistes tingimustes ning
millega on Valgamaal aegade jooksul filme
näidatud.
Eesti Genealoogia Seltsi Valgamaa liikmetelt suguvõsade esitlus-näitus
TÄHELEPANU! 6. oktoobril on Valga Muuseumi
püsiekspositsiooni ning galerii külastamine
kõigile TASUTA.

Säde pargi tiigil
10.00–12.00 Kalapüügi meistrivõistlused tiitlile „Liivimaa
kangem kalamees”
Säde pargis
10.00–12.00 Rohevahetuse nurgake — sügiseti kaevatakse välja erinevaid püsikuid ja selle asemele, et
need kompostihunnikusse visata, too taimed
turule. Inimene, kellel on just see taim veel
puudu, saab selle rohevahetusnurgast
10.00–15.00 Jaaniraotu talu linnud ja loomad
11.00–12.00 Mihklipäeva lõbusad spordimängud kogu
perele
Žonglöörid laste tsirkusestuudiost Reveranss
11.00–14.00 Lindilkõndijad MTÜst Vabadussport. Lindilkõndimine — slackline on puude või postide
(kahe tugiposti) vahele pingule tõmmatud
elastne lint, mille laius on 2,5–5 sentimeetrit. Ta
liigub vabalt jalge all üles, alla ja kõrvale. Huvilistel võimalus õpetust saada ja järele proovida.
12.00–13.30 Kogupere näitemäng „Matsi ja Manni
askeldused Mihklipäeval”. Lastega laulavad ja
mängivad Marko ja Pille Amur
Säde pargis ja kultuuri- ja huvialakeskuse ümbruses
10.00–15.00 Lastele batuudid, sky-jump, karussell, elektriautod, lasterong, ponisõit (tasuline).
Raamatukogu hoovis
10.00–14.00 Raamatukogu võtab vastu ja jagab tasuta
raamatuid. Võimalus raamatuid ka omavahel
vahetada.
LISAINFORMATSIOON:
Koduleiva ja -saia küpsetamise ning koduveinide konkursile
osalemiseks registreerida telefonil 5646 7946.
Laadale ootame müüma aiasaaduste, taimede ja loomade
kasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli
valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid
jne. Ei oota nn Poola tööstuskauba müüjaid! Müügiplats tasuta,
kauplejatelt ootame kaubavalikust annetust suurele loteriile.
Kogunenud rahaga toetame Valga Jaani kiriku arengut.
Müügikohtade registreerimine kuni 05. oktoobrini telefonil
766 9970, e-post: info@valgakultuurikeskus.ee
Kauplemisloa saab kätte 06. oktoobril (aiasaadused, käsitöö,
mesi, puidust mööbel jne.) alates kella 6.00 Valga kultuuri- ja
huvialakeskuse valvelauast pärast annetuskauba (heategevusliku loterii tarbeks) üleandmist.
NB! Koht näidatakse pärast kauplemisloa kättesaamist.

25. september, kl 16 Pedeli virgestusalal 12.
Valga sügisesed tervisetunnid, 4. etapp. Start
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl
16–19
26. september, kl 16 kultuuri- ja huvialakeskuses eakate austamisüritus. Peetakse meeles
juulis, augustis ja septembris sündinud eakaid
Valga linna juubilare (kutsetega)
27. september, kl 14 toimub Puuetega Inimeste Kojas venekeelne loeng nüüdisaegsest
vene kirjandusest. Lektoriks on eesti ajakirjanik, kirjanik ja tõlkija Jelena Skulskaja
28. september, Valga Keskraamatukogus
maakondlik infootsingu võistlus õpilastele:
kl 10–11 — 7.–9. klasside võistkonnad; kl
11.30–12.30 — 10.–12. klasside võistkonnad
alates kl 14:00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses üleeuroopaline Teadlaste öö. Päeva
jooksul viiakse läbi õpitubasid, fotojaht ning
teadusteater. Täpsem info ja päevakava www.
valgakultuurikeskus.ee
28.–30. september R 15–20; L, P 12–20 Tivoli platsil Pärna pst 17a krokodillide ja reptiilide
show-näitus. 4-mastilise telgi alla ja ümber telgi ehitatakse ülihuvitav väljapanek, džungel,
kus lisaks suurele hulgale krokodillidele saab
näha ka teisi erinevaid roomajaid, kilpkonni,
madusid. Pilet 9€, lastepilet 7€ kehtib lastele
vanuseni kuni 14. aastat (k.a) isikut tõendava
dokumendi näitamisel. Pensionäridele 7€, perepilet 25€ (maksimaalselt 5 liiget). Alla 2-aastased lapsed pääsevad loomaaeda tasuta!
29. september, kl 10 spordihallis Valga lahtised meistrivõistlused saalihokis
1. oktoober, kl 18 Valga Jaani kirikus rahvusvahelise muusikapäeva kontsert. Esinevad Valga ja Valka muusikakooli õpilased ja õpetajad
2. oktoober, kell 16 Pedeli virgestusalal 12.
Valga sügisesed tervisetunnid, 5. etapp. Start
Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl
16–19
2. oktoober, kell 19 kultuurikeskuses Pärnu
teatri etendus „Eesti mees ja tema poeg”. Tuntud karikaturisti ja stsenaristi Peep Pedmansoni näidend, mis on kirjutatud nimelt Sepo
Seemanile. Iga mees on poeg ja tavaliselt ka
isa. See on imelihtne ja imeselge. Sellest Sepo
sel ühe-mehe-õhtul räägibki. Inimeselt inimesele. Pilet 10€, sooduspilet (õpilased ja pensionärid) 8€
3. oktoober, kl 15 muuseumis avatakse Eesti
genealoogia Seltsi Valgamaa liikmetelt suguvõsade esitlus-näitus
3. oktoober, kl 17.15 kultuurikeskuses Eesti
Omanike Liidu infopäev „Avatud elektriturg
aastal 2013”
3. oktoober, kl 18 muusikakooli saalis Lembit Saarsalu (saksofonid) ja Leonid Vintskevitš
(klaver, Venemaa). Pilet 3€, sooduspilet (õpilased ja pensionärid) 2€
4. oktoober, kl 11 kultuurikeskuses Peterburi
tsirkus. Esinevad: žonglöör, lõbus kloun, puudlid, ekvilibrist redelil, tuvid, kassid, ekvilibrist
taldrikutega. Pääse ainult 3€
4. oktoober, kl 16 Valga Avatud Noortekeskuses lauatenniseturniir noorematele (7–13)
5. oktoober, kl 18 kultuurikeskuses õpetajate päeva kontsert-aktus. Valga Linnavalitsuse
korraldatud õpetajate päeva tähistamine linna pedagoogidega on saanud pikaajaliseks

ja heaks traditsiooniks. Linnapea Kalev Härk
pöördub kõnega pedagoogide poole. Kontserdiga „Hümn armastusele” esineb Eesti muusika grand lady Silvi Vrait koos aasta 2010 jazzmuusiku Raivo Tafenau bändiga (kutsetega).
6. oktoober, kl 9–16 Valga kesklinnas ja Säde
pargis Liivimaa Mihklilaat ja pidu koos Zetode
ja Küla Karlaga
6. oktoober, kl 13–18 spordihallis Eesti MV
kreeka-rooma maadluses, absoluutses kehakaalus
9. oktoober, kl 16 Pedeli virgestusalal 12. Valga sügisesed tervisetunnid, 6. etapp. Start Pedeli rannamaja juurest. Rada avatud kl 16–19
9. oktoober, kl 19 kultuurikeskuses Vana
Baskini teatri etendus „Minu girlfriend on eestlane”. Osades: Agnes Aaliste, Kärt Reemann,
Mihkel Kabel (Eesti Draamateater) ja Meelis
Põdersoo (VAT-teater). Autor: Gilles Dyrek /tlk
Inge Eller. Pilet 11€, sooduspilet (õpilased ja
pensionärid) 9€
10. oktoober, kl 10 kultuurikeskuses Valgamaa Noortekonverents
11. oktoober, kl 16 Valga Avatud Noortekeskuses lauatenniseturniir vanematele (14–21).
13. oktoober, kl 10 spordihallis Valga lahtised
meistrivõistlused saalihokis
18. oktoober, kl 19 kultuurikeskuses hõimupäevade raames Ungari ansambli Live Act Folk
kontsert, see on 6-liikmelise bändi akustiline
kontsert
19. oktoober, kl 13 kultuurikeskuses Rakvere
teatri lasteetendus „Muumitroll ja sabatäht”.
Muumitrolli osas Kertu Moppel, teistes osades
Liisa Aibel, Helgi Annast, Natali Lohk, Maarika
Mesipuu, Tiina Mälberg, Margus Grosnõi ja
Lauri Kaldoja. Pilet 5€
19. oktoober, kl 16 Valga Avatud Noortekeskuses piljarditurniir
19. oktoober, kl 19 kultuurikeskuses Rakvere
teatri etendus „39 astet”
Mängivad: Liisa Aibel, Velvo Väli, Peeter Rästas,
Üllar Saaremäe. Pilet 10€, sooduspilet (õpilased ja pensionärid) 8€
20. oktoober, kl 10 spordihallis käsipall, Valga
Cup 2012
20. oktoober, kl 12 raamatukogus üle-eestilise võistulugemise maakondlik voor Valgamaa
esindaja väljaselgitamiseks. Osalema oodatakse 4. klasside õpilasi. Võistleja loeb Aino Perviku loomingust 3 minuti pikkuse katkendi
20. oktoober, kl 15 kultuurikeskuses ansambel Oduvantšiki korraldusel sügisball
21. oktoober, kl 9 spordihallis käsipall, Valga
Cup 2012
21. oktoober, kl 16 kultuurikeskuses kontsertkava „Pidutsev hing”. Vene šansoone esitavad Sergei Voronov, Jevgeni Kunevitš ja Sergei
Maasin. Pilet 7€
22.–26. oktoober, kl 13 on Raadios Ruut FM
kirjanduslik lõunamäng eesti kirjandusest.
Küsimused koostab Valga keskraamatukogu.
Auhindadeks on raamatud
23. oktoober: Eesti raamatu päeval on ajalehes „Valgamaalane” traditsiooniline Valga
keskraamatukogu poolt koostatud kirjanduslik viktoriin. Auhindadeks on raamatud
24. oktoober, kl 9.45 kultuurikeskuses doonoripäev
kl 10 Priimetsa terviserajal Valgamaa noorte
seikluspäev „Paintball 2012“. Täpne info alates
oktoobrikuust: www.valgakultuurikeskus.ee
25. oktoober, kl 18 muusikakooli saalis Heino
Eller — 125: Sten Lassmann (klaver) Pilet 3€,
sooduspilet (õpilased ja pensionärid) 2€
26. oktoober, kl 19 kultuurikeskuses humoorikas meeleoluõhtu koos Toomas Anni, Margus Abeli ja tantsutrupiga Zamira. Laudade
ettetellimine koos piletimüügiga Valga kultuuri- ja huvialakeskuse valvelauast telefonil
766 9970. Pilet 4€
26.–28. oktoober kl 10 spordihallis Eesti MV
käsipallis
Näitused
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses:
kuni 27. oktoobrini maalinäitus „Ilmjärve
küla, nähtuna hobikunstniku pilguga”
kuni 27. oktoobrini Eesti–Läti programmi
projektis „Art School Walk” osalejate tööde
näitus „Plenääri — Kes on Nipernaadi?”
Valga muuseumis:
kuni 29. septembrini valik „Looduse Aasta
Foto 2011” tunnustatud töödest
kuni 27. oktoobrini rändnäitus „Filmi kodu”.
Näitus on pühendatud Eesti filmi 100. sünnipäevale ning jutustab Valgamaa kinodest.
Saab teada, kus, millistes tingimustes ning
millega on Valgamaal aegade jooksul filme
näidatud. Pilet 1€, õpilased, pensionärid 0,50€
Valga keskraamatukogus:
kuni 30. septembrini lasteosakonnas raamatunäitus „Aabits — esimene kooliraamat”
1.–31. oktoobrini lasteosakonnas raamatunäitus „Teatmeteosed õpilastele”

