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VÄHEMUSRAHVUSTEST VALGAS 1920.-30.
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Tõsi, mida aeg edasi, seda
rohkem muulasi lahkus Valgast.
Üksteise järel suleti õpilaste
vähesuse tõttu vähemusrahvuste
koole; algas muulaste
eestistumine.

14%

Arv 1922.
ja 1934. aasta
rahvaloendusel
Haridusasutused

1%

võimaldas paljudel siin üles
kasvanutel maast-madalast
tutvuda erinevate keelte ja
rahvuskultuuridega. Lisaks
arvukatele segaabieludele oli see
võimalik tänu kokkupuudetele eri
rahvustest lastega.
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Linna IV algkool
Linna Läti
Ühishumanitaargümnaasium (1919-1930)
Valga Läti Eragümnaasium
ja Erareaalkool (1931-39)

Linna V algkool
(1920-38),
I algkooli vene
osakond (1938-40)
Valga Vene
Eraühisgümnaasium
(1919-32)
Valga Vene Õpetajate
Ühing

Juudi lasteaed
(1926-1933)
Valga Juudi
Avalik Algkool
(1926-1939)

Saksa
Eragümnaasium
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Valga Saksa Avalik
Algkool (1927-1933)
Valga Saksa
Õppering
E.E.L.K. Valga
Jaani kogudus
“Musse” selts

E.E.L.K. Valga Jaani
kogudus
Valga Seltskondlik Ühing
(Läti Selts)

Judaistlik kogudus
Valga Sionistide
Organisatsioon
Valga Juudi
Naisselts “Vizo”
Ja paljud teised

Ja mõned teised

JUUDID
Juudi kogukond paistis silma ambitsioonikusega haridus- ja ärialal, aga ka oma
eripäraste kommetega.
Eestis elas 1920.-30. aastatel umbes 4000 juuti,
ja neistki üle poole Tallinnas. Niisiis oli Valga
paarisajaliikmeline juudi kogudus Eesti oludes
küllaltki suur.
Enamus siinsetest juutidest rääkis emakeelena
jidišit. Tegutsesid mitmesugused seltsid,
judaistlik kogudus ning juudi
kultuuromavalitsusele alluv avalik heebreakeelne
algkool (1926-39).

Dr. Samuil Polikovsky.
Valgalased tundsid teda kui head arsti, ent ta oli ka
aktiivne juudi omavalitsus- ja seltsitegelane.

SAKSLASED
Peen, haritud ja jõukas saksa vähemus oli arvuliselt kokku kuivanud ning
oma kunagise mõjuvõimu minetanud.
XX sajandi alguses elas Valgas üle tuhande
sakslase. 1902. aastani oli nende kontrolli all
ka linnavalitsus.
Kui 1939. aastal algas baltisakslaste
organiseeritud lahkumine Eestist, oli neid Valka
jäänud ainult saja ümber.

Saksa “Musse” seltsi maja, nagu see välja
nägi enne ümberehitamist (foto on tehtud
1960. aastaL).
Eesti ajal tegutsesid siin muu hulgas saksa
eragümnaasium ja saksakeelne algkool

POOLAKAD
Tsaariaegsest paarisajaliikmelisest Valga poola kogukonnast jäid järele vaid
riismed.

Poolakate sisseränne oli seotud Valga kujunemisega
tähtsaks raudteesõlmeks. Eesti iseseisvumise järel
lahkus lõviosa neist kodumaale. Kui 1913. aastal loeti
Valgas 337 poolakat, siis 1934. aastal ainult 35.

Kunagist poolakate rohkust Valgas meenutab siiani
nende initsiatiivil tsaariajal rajatud katoliku kirik.

VENELASED
Vene kogukond oli väike ja vaene – ta koosnes peamiselt lihttöölistest ning
pagulastest. Raskustest hoolimata suudeti palju ära teha venekeelse kultuuri- ja
hariduselu alalhoidmiseks.
VALGA LINNA V ALGKOOL (1920-1938)

.

1920.-30. aastatel oli Valgas tagatud tasuta
emakeelne algharidus.
Eestlasest õigeusu preester Johan Melts oli algusest
lõpuni venekeelse Valga V algkooli juhataja (pildil
keskel). Kool asus majas, kus on praegu
kaugõppegümnaasium.
Alguses õppis siin 150 õpilase umber, 1930. aastate
lõpus oli neid järgi jäänud paarkümmend. Seetõttu
reorganiseeriti kool I algkooli vene osakonnaks.

VENE ERAGÜMNAASIUM (1919-1932)

Õpilased ladina keele (?) tunnis.
Kooli viimastel aastatel oli tavaline, et
klassis oli vähe õpilasi. Sulgemise ajaks
1932. aastal oli kogu kooli järgi jäänud
ainult 11 õpilast ja 10 õpetajat!

1919. aastal asutatud kool üritas
muutunud oludes visalt alles
hoida tsaariaegseid
haridustraditsioone.
Kooli tegutsemine oli võimalik
suuresti tänu sellele, et lisaks
venelastele elas Valgas tsaariajal
sisserännanud juute, poolakaid jne.
Nende ja Venemaalt 1920. aastatel
naasnud eestlaste (n.n optantide)
lastel oli lihtsam sisse elada
venekeelsesse kui eestikeelsesse
kultuurikeskkonda.
Vene rahvusest õpilasi oli tavaliselt
alla poole.
1920. aastate teisel poolel hakkas
Valga vene gümnaasium
kiratsema õpilaste arvu
vähenemise ja suurte
majanduslike raskuste tõttu.

Valga vene gümnaasiumi lõpupilt
aastast 1925
Sel aastal ei olnud selle kooli lõpetajate
seas ühtegi venelast. Kooli kauaaegne
direktor Aleksandr Kovaljov oli muide
ukrainlane (istub vasakult kolmandana)

KULTUURI- JA SELTSIELU

Koostöö rahvuskaaslastega
Kiri, mis käsitleb eestivenelaste kalendri
müümist Valgas.
Venelased olid Eestis suurim rahvusvähemus
(90 000 inimest, 8% elanikkonnast). Kõige
rohkem elas neid Petserimaal ning Narva linnas
ja selle lähistel, samuti Peipsi ääres, Tallinnas,
Tartus jne.
Valga oli õigupoolest üks neid linnu, kus vene
kogukond kuigi arvukas ei olnud.

Külakosti toomas
Kohalikud venelased tegelesid isetegevusega
ning korraldasid vene kultuurile pühendatud
piduõhtuid. Suurt tähelepanu pälvisid aga
Valgas läbisõidul viibivate vene
pagulasartistide esinemised.
Pildil: tantsijannade õdede Verjovkinate
esinemine Valgas.

LÄTLASED
Eestla si
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Valga linnas ja ümbruskonnas elas umbes 30 % Eesti Vabariigi lätlastest. Hoolimata LätiValga lähedusest ja hõlpsast piiriületuse võimalusest tegutsesid siin eraldi läti luteri
kogudus, seltsid ja koolid.
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XIX sajandil oli lätlasi
Valgas märgatavalt
rohkem kui eestlasi.
Kuna aga piiritüli ajaks
olid eestlased saavutanud
selge ülekaalu, anti linna
põhiosa Eestile. Seejärel
lahkus üle 2/3 lätlastest
kohe Lätisse, ülejäänud
jäid aga paigale ning
üritasid lätlust ka
muutunud oludes Valgas
elus hoida.

Venela si

Eesti-Valga rahvastik
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HARIDUSELU
Valga lätikeelsed koolid valmistasid oma õpilasi ette eluks Eesti Vabariigis, kuid aitasid ühtlasi säilitada nende läti
identiteeti.
Ometi eelistas üha rohkem Eesti-Valga lätlasi oma võsukesi koolitada Läti-Valgas.
1920.-30. aastatel vähenes läti algkooli õpilaste arv kolm korda, lätikeelsed keskkoolid olid aga sunnitud lõpuks oma
uksed sulgema õpilaste vähesuse tõttu.
Valgas tegutsenud
lätikeelsed koolid 1920.-30.
aastatel
Algkoolid
Valga Linna IV Algkool

.
Valga IV algkooli jõulupidu

Keskkoolid
1919-30 Valga Linna Läti
Ühishumanitaargümnaasium
1931-38 Valga Läti
Eragümnaasium
1934-39 Valga Läti
Erakeskkool/Erareaalkool

Valga läti gümnaasiumi kaunitarid
võimlemistunnis oma eestlasest õpetaja
Gustav Looriga (pilt on tehtud Valge Maja
saalis).

SELTSIELU

See Kesk tänaval asunud hoone oli lätlaste
seltskondliku elu keskuseks Valgas.
Omaaegsed valgalased teadsid seda maja hästi, kuna selle saali
kasutati igasuguste peoõhtute ning kõnekoosolekute pidamiseks. “Läti
seltsi” hoone asus praegusest maavalitsusest veidi kiriku poole teisel
pool tänavat ning hävis Teises maailmasõjas.

Valga luterlikus linnakirikus tegutses eesti
koguduste kõrval saksa-läti Jaani kogudus. 1929.
aastast omariiklusaja lõpuni oli Valga lätlaste kirikuõpetajaks
Edgars Jundzis (1907-84). Koguduse juures tegutses
Naiskomitee, kes korraldas seltskondlikke üritusi ning pidas ülal
ka läti erakeskkoole.

