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Robežtirgū atzīmēs Latvijas un Igaunijas 
iestāšanās Eiropas Savienībā 10. gadadienu

Latviešu un igauņu koru dziesmu 
lielkoncerts „Cimzes kods“

12. Lielā labdarības robežtirgus laikā 10. maijā ar interesantām atrakcijām piedalī-
sies Eiropas Komisijas pārstāvji no Latvijas un Igaunijas.

Svinot Jāņa Cimzes — Vidzemes draudzes skolotāju se-
mināra ilggadējā direktora, pirmā latviešu tautas dzies-
mu melodiju krājēja un apdarinātāja, koru mūzikas 
pamatlicēja — 200 gadu jubileju, tiek rīkots latviešu un 
igauņu koru dziesmu lielkoncerts „Cimzes kods“.

Pasākums notiks 31.maijā plkst.19.00 
Valkas brīvdabas estrādē. Koncerta 
programmā igauņu un latviešu koru 
mūzikas klasika.

Klausītāji dzirdēs četrus pirmatska-
ņojumus, kurus speciāli lielkoncertam 
radījuši izcilie latviešu komponis-
ti Raimonds Pauls, Mārtiņš Brauns, 
Selga Mence un igauņu komponists 
Renē Espers. Vārdu autors latviešu 
komponistu radītajam dziesmu ciklam 
„Cimzes stunda“ ir dzejnieks Jānis 
Peters. Apdares saksofoniem veidojusi 
Inga Meijere.

Lielkoncertā piedalīsies bērnu, zēnu 
un jauktie kori no Igaunijas un Latvijas 
(kopskaitā ap 2000 dalībnieku), Igau-
nijas Valsts akadēmiskais vīru koris 
un Bruņoto spēku orķestris, abu valstu 
Nacionālās operas solisti Renē Soms 
un Ilona Bagele, Dziesmu svētku Lie-
lās mūzikas balvas ieguvējs — koris 
„Sõla“, dūdu un bungu grupa „Auļi“ 
un saksofonu kvartets n[ex]t move.

Pasākumā „Cimzes kods“ tiks iz-
mantotas jaunākās tehnoloģijas — 
krāšņas gaismas un ūdens projekcijas. 
Netrūks emociju — katram no koncer-
ta vajadzētu aiziet ar spēcīgu saviļņo-
jumu.

„PHOTO BOX“ fotogrāfēšanās kabīnē 
apmeklētājiem būs iespēja nobildēties 
kādas Eiropā populāras vietas fonā, arī 
uz Valkas/ Valgas robežas! Uz magnē-
tiskās tāfeles Eiropu varēs „salikt pa 
gabaliņiem“. Tirgus atklāšanā runas 
teiks abu valstu pārstāvji no Eiropas 
Komisijas. Viesi tiks iepazīstināti ar 
vairākiem labas pārrobežu sadarbības 
prakses piemēriem Valkā/Valgā, kā arī 
ar problēmām, kas abām pilsētām ko-
pīgi jārisina.

Pirmo reizi Robežtirgus vēsturē 
notiks konkurss gaļas ražotājiem jeb 
„1. Starptautiskais gaļas un desu fes-

tivāls“. Desu un žāvējumu kvalitāti 
vērtēs žūrija, un apmeklētājiem būs ie-
spēja nogaršot ražotāju gardos izstrā-
dājumus. Konkurss norisināsies trīs 
kategorijās, kur atsevišķi tiks vērtēti 
uzņēmumi, kas ražo pārtiku, mājražo-
tāji, kā arī amatieri. Desu un žāvējumu 
konkursā apbalvojumi pasniegti nomi-
nācijās — „Gardākā“ un „Cēlākā“.

Arī šogad apmeklētājus iepriecinās 
daudzveidīga kultūras programma — 
uz skatuves spēlēs ansambļi un vietē-
jie izpildītāji. Būs sporta aktivitātes, 
loterija un roka koncerts. Pasākuma 
vadītāji programmu pieteiks gan lat-

viešu, gan igauņu valodā. Noslēgumā 
būs krāšņa balle ar grupu „Emburgas 
zēni“.

Tirgotāji aicināti pieteikt dalību pa-
sākumā, rakstot uz tūrisma informāci-
jas biroju tib@valka.lv, kā arī zvanot 
+ 6472 5522 un +371 2644 6602. Sa-
vukārt gaļas ražotāji dalību konkursam 
var pieteikt, zvanot 26488684 Sniedzei 
Ragžei vai rakstot uz e-pastu sniedze.
ragze@valka.lv. Rūpniecības preču 
tirgotājiem jāpiesakās pie Valkas tir-
gus vadītājas Skaidrītes Pavlovas, tālr.: 
2687 5515. 

2013./2014. mācību 
gada izlaidumi
Valkas pilsētas skolas
Valkas ģimnāzijā
• 13. jūnijā plkst. 19.00 (9. klase)
• 21. jūnijā plkst. 14.00 (12.a klase)
• 21. jūnijā plkst. 16.00 (12.b klase)
Valkas pamatskolā
• 13. jūnijā plkst. 17.00 (9. klase)
Valkas Mākslas skolā
• 30. maijā plkst. 18.00
J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā
• 17. maijā plkst. 15.00 Bērnu un jau-

niešu centrā „Mice“

Valgas pilsētas skolas
Valgas Pamatskolā
•	 20. jūnijā plkst. 15.00 skolas sporta 

zālē (Kungla iela 16)
Valgas Ģimnāzijā
•	 20. jūnijā plkst. 12.00 Valgas kultūras 

un interešu centrā
Valgas Krievu Ģimnāzijā
• 18. jūnijā plkst. 16.00 (9. klase)
• 20. jūnijā plkst. 16.00 (12. klase)
Valgas Neklātienes ģimnāzijā
• 19. jūnijā plkst. 14.00 (9. un 12. kla-

ses) skolas zālē
Valgas Mūzikas skolā
• 17. maijā plkst. 12.00 (7. klase), kon-

certs — svinīgā sanāksme skolas zālē
• 3. jūnijā plkst. 17.00 mācību gada 

noslēguma koncerts Valgas kultūras 
un interešu centra teātra zālē

Valgas apriņķa profesionālās izglītības 
centrā
•	 20. jūnijā plkst. 12.00 skolas aulā

Valkas Mākslas 
skola gaida topošos 
māksliniekus
Jaunajā mācību sezonā audzēkņu uz-
ņemšana Valkas Mākslas skolā notiks no 
2014. gada 6. maija līdz 7. jūnijam un no 
11. augusta līdz 1. septembrim:

sagatavošanas klasē bērniem līdz 8 •	
gadu vecumam;
pirmajā kursā no 9 gadu vecuma.•	
Savukārt studiju grupā — dažāda ve-

cuma interesenti ar vai bez priekšzinā-
šanām mākslas jomā — uzņemšana no 
16.augusta.

Skolā bērni piedalās zīmēšanas, glez-
nošanas, kompozīcijas un mākslas vēstu-
res mācību stundās. Savukārt plastiku un 
apjoma izjūtu gūst kokgriešanas un kera-
mikas nodarbībās.

Jau vairākus gadus skolā mācās bērni 
gan no Latvijas, gan Igaunijas, arī peda-
gogi ir no abām robežas pusēm.

Izglītība

Linna     Leht

„Cimzes koda“ režisors ir Aivars 
Ikšelis, scenogrāfs — Ivars Noviks, 
video instalācijas — Kristīne Ganiņa, 
mākslinieciskie vadītāji — Jānis 
Petrovskis, Sirje Pass, virsdiriģenti — 
R. Vanags, M. Klišāns, J. Erenštreits, 
G. Ceplenieks, K. Ādamsons, J. Bal-
tiņš, Ā. Šķepasts, I. Umbleja, S. Põld-
saar, R. Laanoja, A. Traks, E. Eljand, 
V. Ilvik, M. Aigro, T. Soba.

Koncerta scenogrāfiskais nofor-
mējums veidots 20. gadsimta sākuma 
konstruktīvismā, kas bija savam lai-
kam revolucionārs mākslas stils. Arī 
J. Cimze un viņa pedagoģiskā darbība 
bija zināmā veidā revolucionāra, vēr-
tējot ar tā laika kultūrizglītības nori-
sēm.

„Cimzes kods“ ir laikmeta sajūta, 
kas mainās līdz ar nākamajām pa-
audzēm, saglabājot koda būtību, lai 
jaunās paaudzes to nestu arī turpmāk 
kā vērtību, tradīciju, vienojošu pašsa-
jūtu. Kods ir piekļuves atslēga infor-
mācijas, piedzīvojumu rituālu un zi-
nāšanu bagātības krātuvei. Tā ir spēja 
pieskarties kordziedāšanas tradīciju 
vērtībām. „Cimzes kods“ ir simbo-
liska atslēga, lai piekļūtu atmiņām, 
zināšanām un pieredzei, kas raksturo 
mūsu vērtumu un patību.

Tiekamies lielkoncertā! 

Valga–Valka
Pilsētas avīze

Dr. Aivars Ikšelis
Režisors
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Izglītība

Paldies, Eiropas Savienība!

Katre Kikkas
Valgas pilsētas domes Attīstības departamenta 
galvenā speciāliste

Aprit jau 10 gadi, kopš esam Eiropas 
Savienībā. Ar ES līdzfinansējumu īste-
noti vairāki projekti.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
un Norvēģijas finanšu instrumenta re-
ģionālās attīstības atbalsta shēmas fi-
nansējums piesaistīts izpētes veikšanai 
un stratēģijas sagatavošanai par Val-
gas reģiona pašvaldību apvienošanu. 
Veikts arī pilotprojekts par atvieglotu 
transporta pakalpojuma nodrošināšanu 
cilvēkiem ar invaliditāti. No šī finanšu 
instrumenta piesaistīti līdzekļi Valkas 
un Valgas kopīgas mākslas vides at-
tīstīšanai — projekta ietvaros renovēta 
Valkas Mākslas skola.

Kopīgas jauno mākslinieku mācību 
vides attīstība turpinājās, īstenojot pro-
jektu „Valkas Mākslas skolas kā kopīga 
pārrobežas kultūrizglītības centra attīs-
tīšana“ Igaunijas — Latvijas program-
mā (4). Jau 2013. gada augusta beigās 
Valkas–Valgas kopīgajā mākslas sko-
lā darbojās 104 audzēkņi no Latvijas 
un 124 audzēkņi no Igaunijas (lielākā 
daļa no tiem studēja uz krievu valodas 
bāzes, mazākā — uz igauņu). Projek-
ta ietvaros notika arī dažādas radošās 
darbnīcas, kurās piedalījās vairāk nekā 
100 dvīņu pilsētu jauniešu.

Projekta „Valkas un Valgas pilsētu 
atraktivitātes uzlabošana“ (Igaunijas – 
Latvijas programma) ietvaros ierīkota 
un uzlabota pārrobežas infrastruktū-
ra: celiņi gājējiem un velosipēdistiem 
Valgā (2), rotaļu un sporta laukumi, 
stāvlaukumi un apgaismojums. Valkā 
projekta ietvaros veikti Sēlijas ielas 
tilta un slūžu rekonstrukcija, Pedeles 
upes labiekārtošanas darbi — ierīkoti 
gājēju un velobraucēju celiņi, veikta 
papildus meliorācija, atsevišķās vietās 
izbūvēta ūdens novadīšanas sistēma, 
ierīkots apgaismojums un izveidota 
skatu platforma Putraskalnā. Valgā uz-
stādītas informatīvas norādes un stends 
Sade parkā pie Nipernādija pieminekļa 
(3). Joprojām pilsētu prezentācijās, uz 
visiem pilsētu reklāmas materiāliem, 
prezentācijās, mājaslapu dizainā u.c, 
daudz izmantota projekta ietvaros iz-
strādātā vizuālā simbolika. To iepazi-
nuši iedzīvotāji un pilsētu viesi. Dvīņu 
pilsētas ieguva arī kopīgus tūrisma un 
reklāmas materiālus: filmu, bukletus, 
kartes, suvenīrus un talismanus Pe-
eter un Pēteri. Papildus tika organizēts 
Valgas–Valkas apmeklētāju centra un 
ledus halles arhitektūras konkurss, iz-
strādāti tehniskie projekti un analīze. 
Lai Valkas kādreizējie militārie bun-
kuri kļūtu par saistošu apmeklējuma 
vietu iedzīvotājiem un tūristiem, tapis 
tehniskais plāns.

Projekta „Ilgtspējīgo un ar zemu 
enerģijas patēriņu ēku un būvju iz-
mantošanas attīstība Igaunijā un Latvi-
jā“ (Igaunijas – Latvijas programma) 
ietvaros sabiedrība informēta par ener-

goefektīviem risinājumiem, apbūves 
principiem, to lietderības koeficien-
tiem. Izstrādāta kopīga instrukcija un 
kritēriji, lai būvētu un renovētu ēkas ar 
zemu enerģijas patēriņu.

Valgas pilsēta bijusi partneris Dien-
vidigaunijas un Ziemeļlatvijas uzņē-
mējdarbības veicināšanas projektā, 
kad vairāki Valkas uzņēmēji piedalījās 
saistošos semināros un apmācībās.

Pateicoties Igaunijas – Latvijas 
programmai, atjaunota Valgas sta-
cijas ēka (1), uzlabojot sabiedriskā 
pakalpojuma kvalitāti. Apmeklētāji 
var izmantot elektronisko sarakstu un 
informācijas stendu par vietējas un 
starptautiskas nozīmes vilcienu un au-
tobusu kustību. Savukārt, Valkas auto-
ostā uzstādīta Valkas–Valgas karte ar 
informāciju par sabiedriskā transporta 
kustības saraksti.

Eiropas Savienības struktūrfondu 
atbalsts, sadarbojoties ar Vides Inves-
tīciju centru, iegūts, lai labiekārtotu 
Pedeles upes uzpludināto dīķi, izvēr-
tētu ietekošā strauta un upes posmu 
stāvokli, noteiktu sakārtošanas iespē-
jas. Tāpat arī tika aizvērts Valgas at-
kritumu poligons un veiktas darbības 
notekūdeņu sekmīgai aizvadīšanai.

Joprojām Valgā norit darbi projektā 
„Ūdens saimniecības infrastruktūras 
attīstīšana“ — vairākos etapos tiek 
uzstādītas ūdens, kanalizācijas un pie-
sārņotā ūdens caurules, kā arī uzbūvē-
ta sūkņu stacija, rekonstruētas ūdens 
attīrīšanas iekārtas. Ielās noris cauruļu 
uzstādīšanas un labošanas darbi, veik-
ta ceļu restaurācija. Pērn tika sakārtota 
Kuperjanovi iela, bet šogad darbi tiks 
beigti Kungla ielā un tās apkārtnē.

Arī Valkas pilsētā un pagastos pro-
jektu ietvaros veikta ūdenssaimnie-
cības sakārtošana, uzlabojot ūdens-
apgādes un notekūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas pakalpojuma sniegšanu 
un paplašinot pieejamību. Tādā veidā 
Valkas novadā samazināts vides un 
ūdenstilpņu piesārņojums, sekmēta re-
sursu racionāla izmantošana.

Eiropas Savienības struktūrfon-
du finansējums novirzīts arī „Vietējai 

sabiedrisko pakalpojumu attīstībai“ 
(KATA), lai pēdējo desmit gadu laikā 
tiktu rekonstruētas vairākas svarīgas 
ēkas Valgas pilsētā: Valgas pirms-
skolas izglītības iestāde „Kaseke“ (5) 
(energoefektivitātes risinājums), Val-
gas biedrība cilvēkiem ar invaliditāti 
un Kungla ielas 16 skolas ēka (6).

Pašlaik Valgas pilsēta ir galvenais 
sadarbības partneris divos lielos pro-
jektos. „Esi aktīvs sportā visās trijās 
valstīs“ („Be good at sport“) Igauni-
jas – Latvijas – Krievijas pārrobežas 
sadarbības programmas ietvaros no-
tiek vairākas starptautiska mēroga sa-
censības jauniešiem futbolā, volejbolā 
un florbolā. Komandas iegūs nepiecie-
šamo inventāru un sporta aprīkojumu, 
tiks izdots kopīgs veselības un spor-
tot prieka veicinošs buklets. Projekta 
partneri ir Valkas novada pašvaldība 
un Novodevjatkinas pašvaldība no 
Krievijas.

Programmā „Jaunatne darbībā“ 
pašlaik realizēts starptautisks sadar-
bības projekts „Dodiet grožus jau-
natnei!“, kur piedalās Valgas, Valkas, 
Tolliste, Hummuli, Karula, Taheva, 
Oru un Sangastes pašvaldības. Mēr-
ķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos 
savas pašvaldības darbībā, lai atrastu 
tieši savai dzīves vietai piemērotāko 
modeli, kā jaunajai paaudzei iesais-
tīties attīstības veicināšanā, viedokļa 
izteikšanā.

Ceram, ka Eiropas Savienības jau-
nais plānošanas periods 2014–2020 
būs vēl rezultatīvāks. Paldies, Eiropas 
Savienība, ka atbalsti Valgas–Valkas 
attīstību! 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014 Valkas novadā
2014. gada 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, ku-
rās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti.
Latvija būs viens vēlēšanu apgabals. Katram vēlētājam jābalso iecirknī, kas iepriekš no-
teikts atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi: pa vienam Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijcie-
ma, Zvārtavas pagastos un divi Valkas pilsētā.

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlē-
šanu programmām, kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselī-
bas stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī.

Izdarīt balsošanas izvēli būs iespēja arī trīs dienas pirms vēlēšanām — no 21. līdz 
23. maijam:

•	 trešdien,	21.	maijā	—	no	pulksten	17.00	līdz	20.00,
•	 ceturtdien,	22.	maijā	—	no	pulksten	9.00	līdz	12.00,
•	 piektdien,	23.	maijā	—	no	pulksten	10.00	līdz	16.00.
Vēlēšanu dienā — 24. maijā — iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vairāk informācijas var gūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
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Pilsētas dzīve

Iegūsti profesiju Valgā!
No 25. jūnija sākas pieteikšanās Valgas profesionālajā izglītības centrā (arod-
skolā). Jau trešo gadu tur iespējams mācīties arī audzēkņiem no Latvijas.
Jaunajā mācību sezonā audzēkņiem no Latvijas piedāvātās programmas ir: mēbeļu 
galdnieks (ar guļbūves ēkas celtnieka moduļiem), drēbnieks un loģistiķis un starptau-
tisko kravu pārvadājumu organizators.

Mēbeļu	galdnieka	un	drēbnieka	profesijas	apgūstamas	3,5	gadu	laikā,	amatu	mācoties	
Valgas arodskolā, bet vidējo izglītību iegūstot Valkas ģimnāzijā pēc vakarskolas program-
mas. Šajās grupās mācības notiek latviešu valodā. Veiksmīgi beidzot mācību kursu, absol-
vents saņem Latvijas vidusskolas beigšanas apliecību un Igaunijas profesionālās izglītības 
apliecību, kura ir spēkā visā Eiropas Savienībā.

Savukārt profesija loģistikas specialitātē apgūstama angļu valodā audzēkņiem, kuriem 
jau ir vidusskolas izglītība. Mācību ilgums šajā specialitātē ir divi gadi, iegūstot Eiropas Sa-
vienības	5.profesionālā	līmeņa	kvalifikāciju.

Topošie mēbeļu galdnieki mācīsies pazīt darbā izmantojamos materiālus un to īpa-
šības, prast lasīt rasējumus un gatavot skices, gūs zināšanas par koksnes zāģēšanas vei-
diem, darba galdiem, ražošanas līnijām un to aprīkojumu, kā arī par kvalitātes prasībām. 
Audzēkņi praktizēs koka konstrukcijas elementu un detaļu pagatavošanu, zāģēšanu uz 
darba galdiem, veidošanu, montāžu un uzstādīšanu.

Topošie drēbnieki gūs prasmes vīriešu, sieviešu un bērnu apģērbu un virsdrēbju iz-
gatavošanā, izprotot tapšanas procesu. Apgūti priekšnosacījumi veiksmīgas apģērbu ra-
žotnes attīstībai. Jaunie drēbnieki veiks arī apģērbu labošanas darbus — pāršūšana un 
modernizēšana.

Loģistika ir resursu plūsmu pozicionēšana laikā un telpā, kā arī piegādātāju ķēdes stra-
tēģiska vadīšana. Darbs var ietvert iepirkumus, ražošanu, sadali, atkritumu apsaimnieko-
šanu, izkraušanu un infotehnoloģiju. Jaunieši gūs arī datoriemaņas, zināšanas ekonomikā, 
grāmatvedībā, tieslietās un citās ar specialitāti saistītās jomās. Audzēkņiem ir iespēja do-
ties praksē uz citām valstīm.

Turklāt visās grupās viens no mācību priekšmetiem būs igauņu valoda, kas paver ie-
spējas darboties Igaunijas darba tirgū.

Arī Latvijas audzēkņiem Valgas arodskolā tiks piemērotas Igaunijas Republikā noteik-
tās sociālās garantijas — stipendija, transporta izdevumu kompensācija, brīvpusdienas.

Nepieciešamie iestāšanās dokumenti: pamatskolas vai vidusskolas beigšanas apliecī-
ba	un	sekmju	izraksts,	4	fotokartītes	(3x4	cm),	pase	vai	ID-karte,	izziņa	par	veselības	stā-
vokli un medicīniskā karte, nepilngadīgajiem vajadzīga vecāku rakstiska piekrišana.

Plašāka informācija:
Valgas profesionālās izglītības centrs:

Tel.	+372	524	6710	—	attīstības	departamenta	vadītājs	Rainer	Kuutma 
(igauniski, angliski, krieviski);

www.vkok.ee (skatīt informāciju latviešu valodā)
Loode	iela	3	(pie	Viljandi	ielas,	autoceļš	6),	Valga

Valkas ģimnāzija
Tel.	6470	7271	—	sekretāre,	2654	0200	—	direktore	Lilita	Kreicberga

valkas.gimnazija@valka.lv, www.valkasgimnazija.lv,
Raiņa iela 28a, Valka
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Cēsu un Paju kauju apaļās gadskārtas parāde notiks 
Valgā un Valkā
Šogad aprit 95 gadi, kopš notikušas Brīvības cīņas — Cēsu kaujas Latvijā un 
Paju — Igaunijā. Kaimiņvalsts prezidents Toomas Hendriks Ilvess, esot arī 
Igaunijas Republikas aizsardzības spēku un zemessardzes („Kaitseliit“) aug-
stākais vadonis, aicinājis kauju godināšanas parādi organizēt 23. jūnijā Valgā 
un Valkā.

Pasākumā piedalīsies Igaunijas un Latvijas zemessardzes vienības, simbolizējot apvieno-
šanos brīvības sargāšanā.

Piemiņas	dienas	svinības	sāksies	23.	jūnijā	plkst.	9.00,	kad	tiks	iedegta	uzvaru	simbo-
lizējoša uguns pie Valgas Brīvības cīņas pieminekļa. Liesma, vadoties pēc tradīcijām, nāk 
no senās uguns un Igaunijas Karavīru Tori piemiņas baznīcas altāruguns karā kritušajiem. 
Seno uguni dienu iepriekš aizdegs jaunsargi „Jaunie Ērgļi“ („Noored Kotkad“). Igaunijā šis 
ir arī Vispārējo Dziesmu svētku gads, tāpēc Uzvaras uguns vēlāk apvienosies arī ar Val-
gā esošo Dziesmu svētku uguni. Senā, karavīru piemiņai veltītā, uzvaru simbolizējošā un 
Dziesmu svētku mūžīgā gaisma saplūdīs vienā veselā pie Brīvības cīņas pieminekļa. Parā-
des laikā Igaunijas Republikas prezidents uguni nodos visiem apriņķiem, lai tā iedegtos 
vasaras saulgriežu — Līgo un Jāņu dienu, gaismās.

Pie Brīvības cīņas pieminekļa ar Uzvaras uguns medaļām tiks apbalvoti šī gada lāpas 
nesēji. Medaļas saņems arī laulātie pāri un dzīvesbiedri, kuri saistīti ar kalpošanu dzim-
tenei — zemessardzes „Kaitseliit“ un „Brīvprātīgas Sieviešu Aizsardzības Organizācijas“ 
dalībnieki.

Pasākumā tradicionāli runu teiks arī Igaunijas premjerministrs Tāvi Reivass.
Cēsu un Paju kauju apaļās gadskārtas piemiņas pasākumi turpināsies ar dievkalpoju-

mu Valgas Jāņa baznīcā plkst. 10.00.
Latvijas un Igaunijas Nacionālo bruņoto spēku militārā parāde sāksies plkst. 11.00 Kesk 

ielā. To pagodinās abu valstu prezidenti Toomas Hendriks Ilvess un Andris Bērziņš.
Parādē	 piedalīsies	 vairāk	 kā	 1300	 cilvēku.	 Kaimiņvalsti	 pārstāvēs	 Igaunijas	 zemes-

sardzes „Kaitseliit“ Valgas un Veru apriņķa, Pelvas, Tartu, Jervas, Sakalas, Tallinas, Harju 
un Alutaguse karadraudzes, „Brīvpratīgā Sieviešu Aizsardzības Organizācija“, Igaunijas 
Jaunsardzes („Kodutütred“) un Jaunsargu („Noored Kotkad“) vienības. Latviju pārstāvēs 
8	dzimtenes	aizsargu	grupas,	kopā	ap	300	cilvēku.	Parādes	rindas	kuplinās	Brīvības	cīņu	
sabiedroto valstu — Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Lielbritānijas — karognesēji. Par svēt-
ku maršu rūpēsies Igaunijas Bruņoto spēku, Policijas un Robežsardzes dienesta, Zemes-
sardzes un Latvijas Bruņoto spēku orķestri. Parādi vadīs Igaunijas Zemessardzes brigādes 
ģenerālis Meelis Kiili, to pieņems Toomas Hendriks Ilvess, vēlāk arī uzrunājot klātesošos. 
Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā debesīs pacelsies NATO iznīcinātāji un Igaunijas Gaisa 
spēku aviācija, veicot parauglidojumu.

Parādes vienības soļos maršrutā Kesk iela – Raja iela – Rīgas iela – Lugažu laukums, 
kurā vienības no jauna stāsies ierindā, veicot paraugsoļošanu. Pēc tam dalībnieki atgriezī-
sies pastāvīgajās uzturēšanās vietās.

Valkas, Valgas iedzīvotāji un viesi aicināti vērot parādi un militāras tehnikas izstādi uz 
Igaunijas — Latvijas robežas Raja un Rīgas ielas krustojumā. Izstāde tiks atklāta parādes 
noslēgumā. Iedzīvotāji varēs arī nobaudīt karavīru zupu.

Par kopīgu Latvijas un Igaunijas Cēsu un Paju kauju gadskārtas atzīmēšanas parādi 
vienojušies abu valstu prezidenti — Andris Bērziņš un Toomas Hendriks Ilvess.

Parāde Valgā notiek jau otro reizi. Iepriekš dzimtenes aizstāvju vienības robežpilsētā 
maršēja 1999. gadā.

Kauju atceres pasākumi Igaunijas Zemessardzes vadībā notiek arī citos Igaunijas ap-
riņķos.

Cēsu un Paju kauju gadadienas abās valstīs ir svētku dienas. Igaunijā Uzvaras dienu 
atzīmē	kopš	1934.	gada	23.	jūnijā.

Cēsu kaujas bija svarīgs Latvijas vēstures pagrieziena punkts, kad 1919. gada jūnijā 
apvienotais latviešu un igauņu karaspēks sakāva vācu landesvēru, kaujās tikko iegūto 
Latvijas neatkarību pirmo reizi aizstāvot arī skolniekiem. Kopā ar igauņu karavīriem pēc 
vairāku dienu smagām kaujām (no 19. līdz 22. jūnijam) tika izcīnīta uzvara, un landesvē-
ra karaspēks bija spiests atkāpties. Ja kaujas pie Cēsīm tiktu zaudētas un Latvijas armija 
sakauta, vāciešiem būtu brīvs ceļš uz Igaunijas iekarošanu. Cēsu kauju atcere — Varoņu 
piemiņas diena — Latvijā atzīmēta 22. jūnija.

Cēsu un Paju kauju apaļās gadskārtas atzīmēšana Valgā ar dažādiem pasākumiem no-
tiks	22.	un	23.	jūnijā.	Interesentiem	lūgums	sekot	līdzi	reklāmai.	Pasākumu	laikā	gaidāmi	
arī satiksmes ierobežojumi, par ko tiks sniegta papildu informācija.

Šobrīd nodarbinām jau 40 darbiniekus. 
Produkciju var iegādāties pilsētā — 
SIA „Servilat“ firmas veikalos Raiņa 
ielā 9 un Raiņa ielā 38.

„Servilat“ mūsdienās ir atpazīstams 
vārds. No rītiem, ejot savās dienas gai-
tās, mums pretī steidz „busiņi“ ar atpa-
zīstamo nosaukumu. Tie piestāj tepat 
Valkā pie veikaliem un dodas visos 
virzienos pa Latviju, kā arī uz Igau-
niju. To redzot, ir prieks, ka Valkā ir 
cilvēki, kas ar savu darbu un stipro gri-
basspēku iet uz priekšu un nepadodas 
par spīti grūtībām.

Uzņēmums ražo plaša sortimenta 
gaļas produkciju: cīsiņus, sardeles, 
vārītas, pusžāvētas desas un auksti 
kūpinātas desas, dažāda veida kuli-
nārijas izstrādājumus un visdažādā-
ko veidu kūpinājumus. Uzņēmums ir 
izveidojis savu firmas produktu līniju 
„Nostaļģija“.

SIA „Servilat“ pastāvēšanas laikā ir 
aktīvi iesaistījies dažādos pasākumos, 
kā arī ir bijis sponsors Valkas novada 
domes, Strenču pilsētas domes, bērnu 
brīvā laika centra „Ligzdiņa“ un Ērgļu 
Profesionālās vidusskolas organizēta-
jos pasākumos.

SIA „Servilat“ katru gadu Liela-
jā labdarības robežtirgū ir sponsori 

7. jūnijā no plkst. 18.00 Valkas brīvdabas estrādē Valkas/
Valgas pilsētas svētku ietvaros notiks Lielā Roka Nakts.
Pasākumā uzstāsies Honeymilk (Zvied-
rija), Nitroforce9 (Somija), Defeatem 
(Igaunija), Revolver (Igaunija), F%ck 
the System (Igaunija), Mary Jane (Lat-
vija), Monro (Latvija). Kā galvenie 
mākslinieki no Igaunijas būs populārā 
grupa Metsatoll, bet no Latvijas leģen-
dārā apvienība Pērkons! Kā pagājušo-
gad, arī šogad pasākumu atklās BJMK 
Rokskolas audzēkņi.

Ne mazāk raibi pārstāvēta būs elek-

Metsatöll un Pērkons tracinās Valkas–Valgas 
publiku Lielajā Roka naktī

Pilsētas dzīve

1999. gads, kad notika pirmā Brīvības cīņas godināšanas parāde. To pieņem 
tālaika Igaunijas prezidents Lennarts Meri.

SIA „Servilat“
SIA „Servilat“ ir uzņēmums, kura ražotne atrodas tepat 
Valkā, Parka ielā-12, un šogad apritēs jau 15 gadi, kopš 
uzņēmums ir uzsācis darbību.

labdarības akcijai desiņu cepšanā, 
kas visus gardēžus vilina ar smeķīgo 
smaržu un aicinājumu izbaudīt krauk-
šķīgas ceptas desiņas garšu. Arī šogad 
aktīvi piedalīsimies 12. robežtirgū, 
kas notiks uz Igaunijas — Latvijas 
robežas.

Uzņēmuma produkcija ir augstu 
novērtēta arī plašākā mērogā, jo aktī-
vi piedalāmies valsts mēroga pasāku-
mos. Pagājuša gadā viesojāmies „Alus 
festivālā“ Rīgā, piedāvājot „Festivāla 
desiņas“. Piedalījāmies doktordesu 
degustācijā ar „Doktordesu belkozi-

na apvalkā“ žurnālā „Dienas Ēdieni“, 
gūstot visaugstāko novērtējumu. Laik-
raksta „MK Latvija“ rīkotajā konkursā 
par gardāko produktu 2.vietu ieguva 
„Klasiskais cūkgaļas šašliks“, bet atzi-
nību — „Alņa a/k desa“.

Arī pašmāju pircēji ir iecienījuši 
auksti kūpinātas dūmdesas, tumšos 
kūpinājumus, kuri tiek žāvēti, kā senos 
laikos, ar alkšņa malku. Produkcijas 
izvēle ir tik plaša, ka jebkurš atradīs 
ko piemērotu savai gaumei un maciņa 
biezumam.

Laipni aicināti firmas veikalos! 

troniskā telts, kurā rosība, paralēli dar-
bībai uz lielās skatuves, notiks visu pa-
sākuma laiku.

Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams 
iegādāties visās Biļešu Servisa ka-
sēs un internetā www.bilesuserviss.lv. 
Pērkot biļetes iepriekš, cena 7 EUR, 
grupu biļetes no 10 cilvēkiem 5 EUR 
no cilvēka, ģimenes biļete (2 pieaugušie 
+ 2 bērni vecumā no 12–17 gadiem ie-
skaitot) 20 EUR, bērniem līdz 12 gadu 

vecumam ieeja bez maksas. Pasākuma 
dienā biļetes cena 10 EUR.

Būs arī telšu pilsētiņa — 1 EUR par 
telts vietu, bet tiem, kuri gribēs pasā-
kuma teritorijā novietot savu auto, par 
stāvvietu būs jāmaksā 4 EUR.

Teritorijā darbosies vairākas ēdinā-
tāju un alus teltis. 

Valkā un Valgā „Twin Towns“ 
ikgadējā sanāksme
2014. gada sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Towns 
ikgadējā sanāksme norisināsies Valkā / Valgā no 5. jūnija 
līdz 9. jūnijam. Sanāksmes tēma „Pārrobežu izglītība, pro-
fesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā papildi-
nājums vispārējai izglītībai“.
Twin Towns apvieno 10 Eiropas Savienības pašvaldības, tā ir iz-
veidojusies 2001.gadā Zviedrijā. Sadraudzības pilsētu tīklojuma 
biedri ir Durbī (Beļģija), Kobilnica un Košcielisko (Polija), Orimatila 
un Ūsikaupunki (Somija), Valga (Igaunija), Osthamara (Zviedrija), 
Vaisenburga — Guncenhauzene (Vācija), Tvrdošina (Slovākija) un 
Valka (Latvija). Katru gadu kāda no pilsētām organizē tematisko 
sanāksmi, kurā tiekas pašvaldību administrācijas pārstāvji un jau-
nieši ar mērķi stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienības dalīb-
valstīm.

Dalību 2014. gada sanāksmē ir apstiprinājušas visas sadarbības 
tīklojuma	 pilsētas.	 Katru	 pašvaldību	 pārstāvēs	 3	 administrācijas	
pārstāvji un 4 jaunieši, kopējais dalībnieku skaits līdz 70 cilvēkiem. 
Projekts tiek līdzfinansēts no programmas „Eiropa pilsoņiem“.

Diskusijas par Latvijas kultūras 
kanonu noslēgsies Valkā
Grāmatu svētki Valkā 9. maijā būs noslēgums vērienīgam projek-
tam, kura mērķis ir veicināt Latvijas kultūras kanona (LKK) atpazīs-
tamību un rosināt diskusijas par kultūras vērtībām.

Pasākumā	Valkas	kultūras	namā	no	plkst.	9.30	līdz	15.00	būs	
apskatāma lielāko izdevēju grāmatu komercizstāde; no plkst. 
10.00 notiks sarunas par LKK literatūras vērtībām; no plkst. 
10.30	būs	 tikšanās	 ar	 rakstnieci	Noru	 Ikstenu;	no	plkst.	 11.20	
sarunas ar rakstnieci Ingunu Baueri; no 12.20 žurnālistes Līgas 
Blauas	stāstījums;	no	plkst.	13.30	Ojāra	Vācieša	dzeju	lasīs	Le-
onarda Ķestere-Kļaviņa, savukārt Riharda Dubras dziesmu ciklu 
ar dzejnieka vārdiem izpildīs vokālā grupa Anima Solla. Valkas 
pamatskolā no plkst. 12.00 būs radošās darbnīcas skolēniem 
„KIKK jeb Kas ir kultūras kanons“ kopā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas konsultatīvā centra pārstāvēm. Bērnu grāmatu au-
tore Luize Pastore runāsies ar jaunāko klašu skolēniem.

LKK ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras 
vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos 
sasniegumus septiņās nozarēs — tautas tradīcijās, vizuālajā 
mākslā, skatuves mākslā, mūzikā, literatūrā, arhitektūrā un 
kino. LKK veido 99 kultūras vērtības, kas raksturo Latviju un ro-
sina piederības izjūtu.

Šajā pavasarī Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar publiska-
jām bibliotēkām Balvos, Mežotnē, Jēkabpilī, Liepājā, Daugavpilī, 
Cēsīs un Madonā rīkoja pasākumu ciklu „Latvijas kultūras kano-
na zīmē“, aicinot piedalīties diskusijās, kuru noslēgums Valkā.

Projekta	gaitā	59	Latvijas	publisko	bibliotēku	krājums	ir	pa-
pildināts ar astoņām grāmatām, kas atspoguļo valsts un tautas 
vērtības. Izveidota ceļojošā izstāde „Latvijas kultūras kanons 
portālā „Zudusī Latvija““. Tās autores ir projekta „Zudusī Latvija“ 
vadītāja Ginta Zalcmane un māksliniece Ilze Ramane.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrija.

Pilsētas dzīve



4 Valga–Valka Linna Leht          Nr. 1 (18)   •   2014. gada maijs

30. maijā plkst. 16.00 Jāņa Cimzes 200. gadskārtai un draudzes sko-
lotāju semināra 175. gadadienai veltītās izstādes „Dziesmai — trejas 
dzīves...“ atklāšana Valkas novadpētniecības muzejā. Izstāde atvērta 
līdz 24. augustam

30. maijā plkst. 19.00•  Igaunijas Akadēmiskā vīru kora koncerts 
Valgas	Jāņa	baznīcā.	Ieeja:	5	€,	biļešu	tirgošana	sāksies	pusstundu	
pirms pasākuma. No biļetēm iegūtie līdzekļi tiks virzīti Valgas Jāņa 
baznīcas renovēšanai
31. maijā plkst. 12.00•  Latviešu tautasdziesmu apdaru konkursa 
„Jaunā dziesmu rota“ II kārta. Izvirzītos konkursa darbus izpildīs 
Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris „Austrums“ (mākslinieciskais va-
dītājs Ārijs Šķepasts), Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris 
„Atzele“ (mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš), Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas kamerkoris „Fortius“ (mākslinieciskā 
vadītāja Māra Marnauza). Konkursa darbus vērtēs LNKC izveidota 
žūrija. Rezultātu paziņošana plkst. 14.00 Valkas pilsētas kultūras 
namā
31. maijā plkst. 19.00•  Latviešu un igauņu koru dziesmu lielkon-
certs „Cimzes kods“ Valkas brīvdabas estrādē. Koncertā uzstāsies 
bērnu, zēnu un jauktie kori no Latvijas un Igaunijas (ap 2000 dalīb-
nieku). Lielkoncertā skanēs četri pirmatskaņojumi, kurus radījuši 
latviešu komponisti: Raimonds Pauls, Mārtiņš Brauns, Selga Mence, 
vārdu autors Jānis Peters un igauņu komponists René Eespere. 
Pirmatskaņojumus izpildīs Igaunijas Valsts akadēmiskais vīru koris, 
Bruņoto spēku orķestris, abu valstu Nacionālās operas solisti René 
Soom un Ilona Bagele. Uzstāsies Latvijas bungu un dūdu grupa 
„Auļi“	un	saksofonu	kvartets	n[ex]t	move.	Pasākumā	„Cimzes	kods“	
tiks izmantotas jaunākās tehnoloģijas — būs krāšņas gaismas un 
ūdens projekcijas. Pēc koncerta zaļumballe ar Puhajarves un Smilte-
nes	pūtēju	orķestriem.	Ieeja	5	€,	pensionāriem	un	skolēniem	līdz	16	
gadiem	—	3	€,	ģimenes	biļete	10	€	(2	pieaugušie	un	2	bērni)
3. jūnijā plkst. 16.00•  Jāņa Cimzes 200. gadskārtai veltītās ceļojošās 
izstādes „Jānis Cimze — Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs“ 
priekšnesumu vakars — izstāde Valgas muzejā. Ceļojošā izstāde 
veltīta J.Cimzem un semināra audzēkņiem. Lekcija un izstāde notiek 
igauņu un latviešu valodās
4. jūnijā plkst. 18.00•  Valgas Pamatskolas Dziesmu un deju svētki

Valkas–Valgas dvīņu pilsētu festivāls „Skanošā Livonija“
Ceturtdien, 5. jūnijā
VALGĀ

05.–08.06.•  TIVOLI ATRAKCIJU PARKS Pärna puiestee 17a laukumā. 
Atrakciju parks no Zviedrijas. Izklaides iespējas visai ģimenei. No ce-
turtdienas	līdz	piektdienai	plkst.	15.00–23.00,	sestdien	un	svētdien	
plkst. 12.00–24.00
plkst. 12.00•  Valgas mēra Kalev Härk svinīgā pieņemšana labākajiem 
absolventiem, pasākums notiek Valgas muzejā (ar ielūgumiem)
plkst. 17.00•  Valgas–Valkas radošo cilvēku tikšanas un izstādes 
atklāšana Valgas kultūras un interešu centrā. Izstāde apskatāma līdz 
24. augustam
plkst. 18.00•  Livonijas Jauniešu orķestra pirmais koncerts Valgas kul-
tūras un interešu centrā. Orķestrī spēlē Valgas, Valkas, Tirvas, Otepes, 
Anstlas, Nõo un Karksi-Nuia mūzikas skolu audzēkņi un skolotāji. 
Diriģents — Vīlandes mūzikas pedagogs Anton Kogan
plkst. 18.00–21.00•  Valgas pilsētas atklātais čempionāts volejbolā 
(4 pret 4) un volejbola kluba „Viktooria“ seriāla I etaps. Pedeles plud-
males volejbola laukumā. Reģistrācija pirms sacensībām, zvanot 
+372	503	9028	vai	rakstot	uz	valgaviktooria@hot.ee. Sacensību dienā 
reģistrēšanās uz vietas līdz plkst. 17.40

Piektdien, 6. jūnijā
VALKĀ

plkst. 20.00•  jautra orientēšanas spēle visai ģimenei „Pazīsti dvīņu 
pilsētas Valku un Valgu“. Sākums pie Rīgas un Raja ielas kādreizējā 
robežpunkta

VALGĀ
plkst. 13.00•  Bērnu ielas futbola turnīrs mākslīgās zāles laukumā pie 
Pedeles upes. Turnīrā pieteikties aicināti 1996. gadā un vēlāk dzimu-
šie	puiši	un	meitenes.	Komandas	lielums	7	spēlētāji,	uz	laukuma	5+1
plkst. 17.00• 	Valga–Valka	430!	Atklāšanā	kopā	ar	Valgas	mēru	Kalev	
Härk un Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu 
Kraukli (ar ielūgumiem)
plkst. 18.00•  Valgas–Valkas koru sadraudzības koncerts Valgas Jāņa 
baznīcā
plkst. 20.00•  Pilsētas dzimšanas dienas svinības Valgas kultūras un 
interešu centra laukumā kopā ar Ivo Linna un Rock-Hotel līdz pus-
naktij.	Ieeja	5	€,	pavisam	maziem	bērniem	par	brīvu

Sestdien, 7. jūnijā
VALKĀ

plkst. 12.00•  Latvijas profe-
sionālās ievirzes mākslas skolu 
audzēkņu vizuālo darbu konkur-
sa „Jāņa Cimzes Dziesmu rota“ 
noslēguma pasākums Valkas 
Mākslas skolā. Konkursa laureātu 
apbalvošana

plkst. 15.00•  Valkas un Valgas 
bērnu koncerts Valkas Lugažu 
laukumā

plkst. 18.00–04.00•  Valkas 
brīvdabas estrādē (Rūjienas iela 
1) Lielā Roka Nakts. Uzstāsies 
rokgrupas: Pērkons (Latvija), 
Honeymilk (Zviedrija), Nitroforce 
9 (Somijas), Mary Jane (Latvija), 
Revolver (Igaunija), Monro (Latvi-
ja), Defeatem (Igaunija), F%ck The 
System (Igaunija), BJMK School 

of Rock (Latvija). Ap pusnakti uz skatuves kāps galvenais māksli-
nieks — Igaunijas folkmetāla grupa Metsatöll. Būs arī elektroniskās 
mūzikas	telts.	Ieeja	7	€

VALGĀ
plkst. 9.00–16.00•  Livonijas gadatirgus Valgas centrā. Gadatirgus ir 
kļuvis par populāru un vērtīgu ikgadēju izklaides pasākumu ar bagā-
tīgu kultūras programmu, pārdošanu un iepirkšanas, loteriju, atrak-
cijām bērniem u.c. Tirgošanās vietu reģistrācija līdz 7.jūnijam, zvanot 
+372	766	9970	vai	rakstot	info@valgakultuurikeskus.ee. Tirgošanas 
vieta reģistrētajiem dalībniekiem ir bez maksas, bet ar nosacījumu, 
tirgotāji ziedo kādu savu preci labdarības loterijai
plkst. 11.00–14.00•  Lietoto grāmatu tirdziņš pagalmā pie Valgas 
centrālās bibliotēkas. Nodod savas izlasītās grāmatas tālākai apritei, 
atnes tās līdz 7. jūnijam uz Valgas centrālo bibliotēku vai paņem tās 
līdzi uz tirdziņu. Interesenti varēs izvēlēties kādu sev tīkamu grāma-
tu un bez maksas paņemt to līdzi
plkst. 12.00–14.00•  Dažādu tautu nacionālo ēdienu virtuve pilsētas 
centrā. Gardēžiem būs iespēja nopirkt dažādu nacionālo kultūru 
pārstāvju gatavotu ēdienu: Gruzijas šašliku, lavašu lezgīnu gaumē, 
uzbeku plovu, Osetijas pīrāgus, Korejas saldumus, baltkrievu kartu-
peļu pankūkas, Moldovas dolmatu un tatāru peremitsu
plkst. 12.00–15.00•  Motociklu triku meistaru sacensības „Valga 
Stunt Ride 2014“ laukumā pie centrālās bibliotēkas. Ekstrēmus brau-
cienus uz motocikliem demonstrēs Igaunijas labākie triku meistari
plkst. 13.30–14.45•  Valgas kultūras un interešu centra laukumā kon-
certs „Dažādas tautas, dažādas kultūras“. Uzstāsies dažādu tautību 
kultūras kolektīvi no Igaunijas
plkst. 14.00•  Lielā Ratu Pastaiga. Pulcēšanas pie Valgas Jāņa baz-
nīcas. Jaunie vecāki ar mazuļiem ratiņos dosies parādē līdz Valkas 
kultūras namam. Jautrajā pastaigā gaidīti Valkas un Valgas vecāki ar 
mazuļiem izrotātos ratiņos. Būs arī balvas
Valgas Ģimnāzijas 95. dzimšanas dienas svinības•  
(plkst.	12.00–23.00	reģistrēšanās	Valgas	Ģimnāzijā) 
Absolventu sporta sacensības Valgas Sporta hallē 
(Kungla	iela	23a)
plkst. 11.00•  handbols
plkst. 12.00•  volejbols
plkst. 13.00•  basketbols
plkst. 13.00•  dievkalpojums un svinīgais koncerts Valgas Jāņa 
baznīcā
plkst. 15.00–18.00• 	iespēja	apmeklēt	Valgas	Ģimnāziju	(Valgas	
Baltā Māja), Valgas Pamatskolu (Kungla iela 16), Valgas Pamatskolu 
(Vabaduse	iela	13)
plkst. 18.00•  svinīgā sanāksme Valgas kultūras un interešu centrā 
(Kesk iela 1)
plkst. 20.00–02.00•  absolventu tikšanās skolas ēkā J.Kuperjanovi 
ielā 10 (Baltās mājas absolventi tiekas skolas ēkā; Sarkanās mājas 
absolventi tiekas pasākuma teltī)
plkst. 21.00–01.00•  dejas skolas aulā, 
uzstāsies grupa Kahtlane Sahin

Svētdien, 8. jūnijā
VALGĀ

plkst. 11.00•  Mopēdu sacensību 1. brau-
ciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c Rimi). 
Ņem	savu	mopēdu	un	droši	nāc	piedalies!
plkst. 11.30•  Brīvās cīņas pludmalē Pedeles 
volejbolā laukumā. Dalībnieku svēršana 
sacensību	dienā	no	plkst.	10.30	līdz	11.00.	
Sacensībās tiek gaidīti visi pilsētas iedzīvo-
tāji un viesi. Nolikums
plkst. 12.00–13.00•  Laivu rallijs Pedeles 
upē. Sacensībās gaidīti visi pilsētas iedzī-
votāji un viesi, kuru vecums ir vismaz 14 
gadi. Vērtēs ne tikai fizisko sagatavotību, 
bet arī izdomu un radošu pieeju tērpu un 
peldierīču sagatavošanā. Nolikums
plkst. 13.00•  Mopēdu sacensību 2. brau-
ciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c Rimi)
plkst. 14.00•  P. Loskutova kauss skriešanā. 
Starts pie t/c Rimi. Pamat distance 10 km, 
skrējiens notiks Valgas un Valkas ielās
plkst. 15.00•  P. Loskutova kauss skriešanā 
bērniem. Starts pie t/c Rimi
Pēc P. Loskutova kaussa pamatskrējiena •	
starta velosipēdu triku meistaru sacensības 
pie t/c Rimi

Trešdien, 11. jūnijā — Valgas pilsētas 430. dzimšanas diena
VALGĀ

plkst. 7.00–12.00•  rīta kafija ar pilsētas vadītājiem Rātsnama priekšā
plkst. 11.00•  Valgas un Valkas bērnu dārzu bērnu kopīgs svētku 
gājiens (Valgas Jāņa baznīca – Kesk iela līdz Valgas kultūras un 
interešu centram). Bērni laidīs gaisa balonus ar laba vēlējumiem, būs 
koncerts un kopīga svētku dienas tortes baudīšana
plkst. 14.00•  kultūrvēsturiska orientēšanās spēle jauniešiem „Dzim-
tās pilsētas kultūrvēsture“. Gaidām komandas ar diviem līdz trim da-
lībniekiem 12–16 gadu vecumā. Komandai jābūt fotoaparātam vai 
mobilajam telefonam, kur iebūvēts fotoaparāts, lai varētu iemūžināt 
kontrolpunktus (tie būs 10). Starts plkst. 14.00 pie Valgas centrālās 
bibliotēkas. Dalībnieki saņems orientēšanās karti un jautājumus. 
Orientēšanas spēles beigas un labāko apbalvošana Valgas bibliotē-
kā. Vērtēts tiks komandas laiks un savāktie kontrolpunkti
plkst. 18.00• 	Valgas	pilsētas	430.	dzimšanas	dienas	koncerts	Valgas	
Jāņa baznīcā. Uzstāsies Valgas mūzikas skolas audzēkņi un absol-
venti, pilsētas kultūras kolektīvi un viesi no Valkas mūzikas skolas. 
Notiks arī Valgas goda pilsoņu apbalvošana

Izstādes:
VALKĀ

No 12. aprīļa līdz 17. maijam•  Latvijas Mākslas akadēmijas studentu 
Artūra Lāča un Kristas Jūlijas Kreišmanes „Vieglas uzvedības izstāde“ 
radošajā	telpā	309.	kabinets	(Valka,	Rūjienas	iela	3E)
No 16. aprīļa līdz 16. maijam•  izcilās mūsdienu gleznotājas Maijas 
Noras Tabakas personālizstāde „Pārsteigums“ Valkas pilsētas kultūras 
nama pelēkajā zālē, pirmā un otrā stāva foajē un mazajā zālē (Emīla 
Dārziņa ielā 8, Valkā)
Līdz 10. maijam•  Valkas novadpētniecības muzejā novada māksli-
nieku	15.	darbu	izstāde	„Uz	viļņa...“	Tā	pulcē	vidēji	30	autorus,	kuru	
vidū ir gan profesionāļi, gan amatieri. Pārstāvēti dažādi tēlotāj-
mākslas žanri, bet visplašāk — glezniecība. Tradicionāli katru gadu 
ir kāds jauns dalībnieks — arī šogad. Izstāde atvērta: pirmdienās — 
piektdienās plkst. 10.00–17.00; sestdienās plkst. 10.00–16.00. Ieejas 
maksa:	0,71	€	(Ls	0,50);	pensionāriem,	studentiem,	skolēniem	0,28	€	
(Ls 0,20)
No 30. maija līdz 24. augustam•  Jāņa Cimzes 200.gadskārtai un 
draudzes	skolotāju	semināra	175.gadadienai	veltītā	izstāde	„Dzies-
mai — trejas dzīves...“ Valkas novadpētniecības muzejā. Atklāšana 
30.	maijā	plkst.	16.00

VALGĀ
05.06.–31.08.•  Valgas un Valkas mākslinieku kopīga izstāde Valgas 
kultūras un interešu centrā
No 03.06.•  Izstāde „Jānis Cimze — Igaunijas un Latvijas skolmeistaru 
skolotājs“ Valgas Muzejā. Jāņa Cimzes ieguldījums Igaunijas un 
Latvijas	kultūrā	un	izglītībā	ir	nenovērtējams.	1839.	gadā	dibinātā	un	
viņa vadītā skolmeistaru semināra absolventi kļuva par Igaunijā un 
Latvijā atzītiem mūziķiem, komponistiem, sabiedrībā pazīstamiem 
cilvēkiem, mācītājiem, rakstniekiem, žurnālistiem u.t.t. Izstāde veltīta 
Jānim Cimzem un semināra audzēkņiem. Tā būs latviešu un igauņu 
valodās. Pēc tam apceļojos arī citus muzejus un mācību iestādes
02.06.–31.08.•  Izstāde „Cimzes semināra audzēkņi un to grāmatas“ 
Valgas centrālajā bibliotēkā
Valgas patriotiskās audzināšanas muzeja (Valgas militārais mu-•	
zejs) pastāvīgā ekspozīcija atvērta: darba dienās plkst. 8.00–16.00, 
sestdienās	plkst.	09.00–15.00.	Izstādē	apskatīta	militārā	tematika,	
patriotiskā audzināšana, valsts aizsardzība un iekšējā drošība
Valgas Jāņa baznīca atvērta ceturtdienās un piektdienās plkst. •	
12.00–16.00,	sestdienās	plkst.	11.00–16.00,	svētdienās	plkst.	9.30–
12.00. Jāņa baznīca atrodas pilsētas centrā. Tā būvēta 1816. gadā 
pēc arhitekta K.Haberlanda projekta, un ir vienīgā baznīca Igaunijā 
ar ovālu pamatu plānu. Interjerā dominē augsta agrā klasicisma stila 
altāra siena ar gleznām. Unikāla ir ne tikai pati baznīca, bet arī baz-
nīcas retās un labskanīgās ērģeles, kuras 1867. gada jūlijā uzbūvēja 
ievērojamais vācu ērģeļmeistars Fridrihs Ladegasts. Tās pasūtītājs 
bija skolmeistars Jānis Cimze

Jāņa Cimzes 200. gadadienas un dvīņu pilsētu Valgas–Valkas 430. dzimšanas dienas svinības


