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431-gadīga pilsēta

Valga–Valka
Linna Leht

Ļoti iespējams, ka toreizējie notiku-
mi risinājās Sepa, Riia un Raja ielu 
apkārtnē. 1783. gadā, kad Valga kļu-
va par Krievijas impērijas apriņķa 
centru, pilsēta sāka strauji attīstīties 
un turpmākajos gados tika uzbūvēta 
apriņķa administratīvā ēka (Riia iela 
5), apriņķa skolas jaunā ēka (Kesk 
iela 22) un apriņķa baznīca — Valgas 
Sv. Jāņa baznīca.

Gadu desmitiem Valgas vēstu-
riskais pilsētas centrs ir palicis bez 
uzmanības un ieguvis ne pārāk glai-
mojošu reputāciju. Padomju laiks un 
tam sekojošās īpašuma tiesību refor-
mas vājās vietas izpostīja vēsturisko 
kvartālu. Tagad ir pienācis laiks Val-
gas vēsturiskās vecpilsētas atmodai. 
Dome ir pēdējos gados uzstādījusi 
sev mērķi atdzīvināt šo kvartālu, 
pārvērst to par mājīgu un reprezen-
tablu centru, pakāpeniski pārņemot 
nekustāmos īpašumus. Ir noritējušas 
sarunas, lai iegūtu nepieciešamās in-
vestīcijas.

Valgas vecpilsētas arhitektūras 
konkursā uzvarēja ideju projekts 
„Tootem“, kuru autori strādā Itāli-
jas arhitektūras birojā „Franchi As-
sociati“. Uz tā pamata tiks sastādīts 
būvprojekts, un lai to īstenotu, paš-
valdība mēģinās iegūt līdzekļus no 
Eiropas Savienības finansētā reģio-
nālās konkurētspējas uzlabošanas 
fondiem. Ja viss noritēs kā plānots, 
Valgas vecpilsēta iegūs jaunu seju ne 
vēlāk kā līdz 2018. gadam, kad Igau-
nija svinēs savas neatkarības 100. 
gadadienu.

Ir teiciens — tas, kurš neatceras 
pagātni, dzīvo bez nākotnes. Tāpēc 
vecpilsētas pamošanās ir daļa no 
Valgas pilsētas labākas nākotnes. 

Kalevs Herks
Valgas pilsētas mērs

Valgas vecpilsētas atmodas laiks
2016. gadā atzīmēsim 750. gadadienu kopš Valgas pilsēta pirmo reizi pieminēta hronikā. Valga ar nosaukumu 
„Walk“ minēta Livonijas ordeņa dokumentos saistībā ar landtāga organizēšanu.

Izlaidumi 2015. gadā Valkas 
novada izglītības iestādēs
•	 24.	maijs,	14.00	—	J.	Cimzes	Valkas	
Mūzikas	skola

•	 27.	maijs	—	Rūķu	skola
•	 28.	maijs,	17.00	—	Pasaciņa	(Zvirbulēni)
•	 28.	maijs	—	Pumpuriņš
•	 29.	maijs,	17.00	—	Pasaciņa	(Bitītes)
•	 29.	maijs	—	Pumpuriņš
•	 29.	maijs,	10.00	—	Kārķu	pirmsskolas	
grupa

•	 30.	maijs,	13.00	—	Valkas	Mākslas	skola
•	 3.	jūnijs	—	Gaismiņa	(baznīcā)
•	 2.	jūnijs,	12.00	—	Kārķu	pamatskola
•	 12.	jūnijs,	16.00	—	Ērģemes	pamatskola
•	 12.	jūnijs,	17.00	—	Valkas	pamatskola
•	 12.	jūnijs,	19.00	—	Ozolu	pamatskola	

(Mierkalna tautas namā)
•	 13.	jūnijs,	17.00	—	Vijciema	pamatskola
•	 13.	jūnijs,	17.00	—	Valkas	ģimnāzija	
(9.	kl.)

•	 20.	jūnijs,	13.00	—	Valkas	ģimnāzija	
(12	a.	kl.)

•	 20.	jūnijs,	15.00	—	Valkas	ģimnāzija	
(12.	b.	kl.)

Valgas Pamatskola
•	 19.	jūnijā	plkst.	15	skolas	sporta	zālē	
(Kungla	ielā	16)

Valgas Ģimnāzija
•	 19.	jūnijā	plkst.	12	Valgas	Kultūras	un	
interešu	centrā

Valgas Krievu Ģimnāzija
•	 20.	jūnijā	plkst.	12	(9.	klase)
•	 20.	jūnijā	plkst.	15	(12.	klase)
Valgas Profesionālās izglītības centrs
•	 19.	jūnijā	plkst.	14	skolas	aulā

Izglītība

Valgas apriņķa deju 
svētki „Deja — dvēseles 
slēptā valoda“

Valgas	apriņķa	deju	svētki	„Deja	—	dvēse-
les	slēptā	valoda“	notiks	šī	gada	23.	maijā	
Otepē	Tehvandi	stadionā.

Deju	svētkos	piedalīsies	76	kolektīvi	ar	
vairāk	nekā	tūkstoti	dalībnieku,	tajā	skai-
tā	33	bērniem	deju	grupas,	31	pieaugušo	
deju	grupa	un	12	vingrotāju	grupas.

Repertuārā	būs	vairākas	Dienvidigau-
nijas	deju	svētku	dejas	un	svētku	izskaņā	
dzirdēsim	melodija	„Svētais	ezers“.	Vingro-
tāji	demonstrēs	Tartu	vingrošanas	svētku	
programmu	„Vingro	un	staro!“.	Anne	Jāk-
sone,	 senioru	 mākslinieciskā	 vadītāja,	
šoreiz	 pati	 radīja	 jaunu	 deju	 senioriem:	
„Dejot	gribu“.

Pilsētas dzīve

Šis	 ideju	 projekts	 apbūra	 žūriju	 ar	 savu	
vienkāršību,	 skaidru	 ideju	un	vietas	 izjū-
tu.	Uzsvars	nav	likts	uz	vērienīgumu,	bet	
ir	 ļoti	 labi	 izprasta	pašreizējā	pilsētas	tel-
pa	un	tās	vajadzības.	Projekts	izceļ	taisni	
starp	divām	pilsētām,	bet	tanī	pašā	laikā	
piesaista	 uzmanību	 centrālajam	 lauku-
mam.	 Projekta	 izstrādātāji	 ņēmuši	 vērā	
vēsturisko	vidi	un	 izmanto	to	—	tas	bija	
viens	no	tikai	dažiem	konkursa	darbiem,	
kuri	novērtēja	vēsturisko	pasta	ēku	kā	vie-
nu	no	pilsētas	identitātes	nesējiem.	Tāpat	
saglabāsies	arī	Riia	9	ēka.	Pēc	žūrijas	do-
mām	 šis	 projekts	 ir	 attīstības	 visspējīgā-
kais	—	pamatā	 ir	konkrēti	 izplānots	 lau-
kums.	Apkārt	šim	laukumam	projekts	var	
turpināties,	tikai	sakārtojot	vecās	ēkas	un	
atdzīvinot	ar	jaunām	funkcijām.	Īstenojot	
šo	projektu,	ir	iespējams,	ka	veidosies	pil-
sētas	telpa,	kuru	iedzīvotāji	un	viesi	gribēs	
apmeklēt	visa	gada	garumā.
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Zināmas visas grupas, kuras uzstāsies rokfestivālā 
„Borderrock“
Vasaras sezonas pirmā rokfestivāla „Borderrock“ jeb „Robežroks“ organizatori 
informē, ka ir zināmas visas grupas, kuras uzstāsies rokfestivālā Valkas brīvda-
bas estrādē 5. un 6. jūnijā.

5.	jūnijā	uz	skatuves	kāps	„Karmafree“,	„B	Optimist“,	„Laika	Suns“,	„Inokentijs	Mārpls“,	Jānis	
Bukums,	„The	Sound	Poets“,	„Vennaskond“	(EST),	„Green	Novice“	un	„Heaven	Grey“.	„309.
kabineta“	teltī	uzstāsies	„Vibe55“,	„NIKLĀVZ“	un	DJ	Gregfull.

Festivāla	2.	dienā	dzirdēsim	„Kolmteist“	(EST),	„The	Factor“,	„Saules	krāsas“,	„Exit“,	„Moun-
tainside“	(LT),	„Defeatem“	(EST),	„Gelousy“,	„Rebel	Riot“,	„Monro“,	„Jumprava“,	„Odd	Hugo“	
(EST),	„PND“,	„All	Day	Long“.	„309.	kabineta“	teltī	spēlēs	„RAGAVA“,	Toms	Grēviņš,	„YURI	TCH“	
un	„PA“.

„Kā	redzams	programmā,	šogad	piedāvājam	maksimāli	daudzveidīgu	mūziku“,	stāsta	
viens	no	pasākuma	organizatoriem	Ernests	Lībietis.	„Domāju,	ka	jebkurš	Latvijas	un	Igau-
nijas	iedzīvotājs	varēs	atrast	festivālā	mūziku,	atbilstošu	savai	gaumei.	Turklāt	festivāls	no-
tiek	Valkas/Valgas	pilsētas	svētku	ietvaros,	kas	ir	vienreizēja	iespēja	apmeklēt	pasaulē	tik	
unikālo	dvīņu	robežpilsētu“.

Jau	zināms,	ka	festivālu	ieskandinās	divi	pasākumi	Rīgā	un	Tallinā.	Koncerts	Tallinā	no-
tiks	30.maijā,	 leģendārajā	Von	Krahl	teātrī,	kur	kādreiz	norisinājās	Operation	B	festivāls.	
Vairāk	informācija	par	abiem	pasākumiem	sekos.

Kā	zināms,	„Borderrock“	jeb	„Robežroks“	ir	vienīgais	festivāls,	ko	kopīgi	organizē	latvieši	
un	igauņi,	faktiski	tas	ir	vienīgais	mūzikas	festivāls,	ko	abas	nācijas	organizē	kopā.

Biļetes	iepriekšpārdošanā	būs	iespējams	iegādāties	visās	Biļešu	Servisa	kasēs	un	inter-
netā	www.bilesuserviss.lv.

Biļetes	cena	abām	festivāla	dienām:	12	EUR	(	iepriekšpārdošanā),	15	EUR	festivāla	die-
nā,	10	EUR	(katram	—	vismaz	10	cilvēku	grupai),	30	EUR	(ģimenes	biļete);	Vienai	festivāla	
dienai:	7	EUR	(iepriekšpārdošanā),	10	EUR	festivāla	dienā,	5	EUR	(katram	—	vismaz	10	cil-
vēku	grupai),	20	EUR	(ģimenes	biļete).	Pensionāriem	5	EUR,	bērniem	līdz	12	gadiem	ieeja	
bezmaksas.	Būs	arī	telšu	pilsētiņa	—	2	EUR	par	telts	vietu,	bet	auto	novietošana	pasākuma	
teritorijā	—	5	EUR.

Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nākamgad Valkā notiks Vispasaules valcēniešu saiets
Pēc 10 gadu pārtraukuma nākamgad oktobrī Valkā vērienīgi notiks Vispasau-
les valcēniešu saiets.

Pēdējoreiz	valcēniešu	saiets	norisinājās	tālajā	2005.	gadā.	Pirmo	saietu	rīkoja	2003.	gadā	
pēc	pašvaldības	vadītāja	Venta	Armanda	Kraukļa	ierosinājuma.

„Pirmie	 pasākumi	 bija	 vairāk	 domāti,	 lai	 uz	Valku	 atbrauktu	 tie	 valcēnieši,	 kuri	 bija	
spiesti	pamest	Latviju	2.	pasaules	kara	beigās“,	pastāstīja	Vents	Armands	Krauklis.	„Mēs,	
protams,	ar	prieku	viņus	gaidīsim,	taču	ir	skaidrs,	ka	laiks	ir	nežēlīgs,	un	tādu	ir	palicis	ļoti	
maz.	Mēs	ļoti	gaidītu	viņu	pēcnācējus	un	tos,	kas	devušies	projām	neatkarības	gados,	un	
tādu	ir	ārkārtīgi	daudz.	Jo	katrs	no	viņiem	ir	Valkas	daļa,	lai	arī	atrodas	kaut	kur	citur“.

Plānots,	ka	nākamgad	valcēnieši	no	visiem	pasaules	kontinentiem	tiksies	2.–3.	oktob-
rī,	kad	pilsētā	plaši	atzīmēs	arī	Valkas	ģimnāzijas	95.	gadu	jubileju.	„Mēs	vēlamies	gan	at-
jaunot	kontaktus,	gan	ļaut	viņiem	satikties	un	apskatīties,	kas	Valkā	ir	noticis	un	kā	Valka	
attīstās	un,	protams,	arī	dzirdēt	viņu	ierosinājumus,	varbūt	veidot	kādu	kopīgu	projektu“,	
cerīgs	ir	domes	priekšsēdētājs.

2.	oktobrī	ģimnāzijas	kolektīvs	pateiksies	visiem,	kuri	palīdzējuši	mācību	iestādei	lai-
ku	griežos.	Naktī	notiks	lāpu	gājiens	no	ģimnāzijas	uz	Lugažu	ev.lut.	baznīcu,	pieminot	
ģimnāzistus,	kuri	uzdrīkstējās	pretoties	padomju	iekārtai.	1940.	gada	1.	septembrī,	spī-
tējot	aizliegumam	trīs	zēni	devās	uz	Lugažu	baznīcu,	lai	svētītu	jauno	mācību	gadu.	„Mēs	
demonstratīvi	nolikām	savas	skolas	cepures	rindā	uz	palodzes	un	piedalījāmies	dievkal-
pojumā“,	atmiņās	rakstījis	valcēnietis	no	Lielbritānijas	Imants	Valters	Bērziņš.	Šogad	pēc	
vairākiem	gadiem	absolventu	galvas	atkal	rotās	vēsturiskās	ģimnāzijas	cepurītes.

3.	oktobrī	pilsētā	norisināsies	1.	Pasaules	valcēniešu	forums,	Semināra	ielas	svētki,	sa-
vukārt	vakarpusē	izskanēs	krāšņs	koncerts	„Valcēnieši	Valkai“	un,	protams,	balle.

„Katrā	ziņā,	pirmkārt,	tie	 ir	svētki,	otrkārt	tas	 ir	kopīgs	patīkams	darbs.	Un,	protams,	
ģimnāzija	ir	vienojošs	faktors,	jo	lielākā	daļa	šo	valcēniešu	ir	mācījušies	ģimnāzijā	vai	to	ab-
solvējuši	un	tās	būtībā	ir	divas	nesaraujami	saistītas	lietas	—	Valkas	ģimnāzijas	audzēkņu	
salidojums	un	Vispasaules	valcēniešu	saiets“,	atklāj	Valkas	novada	domes	priekšsēdētājs	
Vents	Armands	Krauklis.

Kustība zīmējumā
2015	gada	24.	aprīlī	noslēdzās	Latvijas	mākslas	skolu	audzēkņu	konkurss	,	“Kustība	zīmē-
jumā”,	kurā	 	ar	spēkiem	mērojās	101	Latvijas	mākslas	skola,	kopumā	—	458	dalībnieki.	
Valkas	mākslas	skolu	I	vecuma	grupā	pārstāvēja	Ralfs	Stūris	(skolotāja	Gunda	Sīmane),	II	
vecuma	grupā	Aleksandra	Jansone	(skolotāja	Daiga	Soloveiko),	Triin	Tammes	(skolotājs	
Juris	Freimanis).	III	vecuma	grupā	piedalījās	Sanda	Līva	Artemjeva	un	Anete	Pärn	(skolo-
tājs	Juris	Freimanis).	Īpaši	priecājamies	par	Triin	Tammes	panākumiem.	Meitenes	veikums	
izpelnījās	žūrijas	atzinības	rakstu,	kurš	ļauj	dalībniecei	ieņemt	vietu	konkursa	labāko	vidū.	
Pateicamies	kolēģiem	Valkas	un	Valgas	skolās	un	priecājamies	par	mūsu	kopējo	audzēk-
ņu	panākumiem.

Pilsētas dzīve

Valgas Ģimnāzija gaida jauniešus rudenī 
uz iekšējās aizsardzības pirmsapmācībām

Pille Olesk
Valgas Ģimnāzijas attistības vadītāja

Kursu mērķis ir dot audzēkņiem zi-
nāšanas un prasmes, kas ir vajadzīgas 
sabiedriskās kārtības un valsts robežas 
sargāšanai, ugunsdzēšanai un glābšanas 
operācijai, ieņēmumu dienesta ierēdņa, 
muitas un cietuma darbībai. Jauniešus, 
kuri ir izvēlējušies šo virzienu, varēs 
piedalīties nākamo gadu laikā Iekšējās 
aizsardzības akadēmijas piedāvātajos 
kursos, kas tiks nodrošināti sadarbībā 
ar Iekšējās aizsardzības akadēmiju.

10. klasē būs divi glābšanas kur-
si, 11. klasē divi robežsardzes kursi 
un  pirmās palīdzības kursi. 12. klasē 
notiks divi policijas darbu iepazīstino-
ši kursi. Audzēkņi iegūs papildus trim 
galvenajiem virzieniem pārskatu arī 
par ieņēmumu dienesta ierēdņa, muitas 
darbinieku un cietuma personāla darbu, 

humanitārajām tiesībām, medicīnu, cil-
vēktiesībām utt.

10. un 11. klases mācību gada beigās 
audzēkņiem notiks dažas dienas gara 
mācību nometne — Iekšējās aizsardzī-
bas akadēmijas Väike-Mārja glābšanas 
skolā un Iekšējās aizsardzības akadēmi-
jas policijas un robežsardzes koledžas 
Paikuse skolā. Nometnē nostiprinās 
gada laikā iemācītās kursu program-
mu tēmas. Audzēkņi apciemos mācību 
poligonus, dzēsīs uguni, glābs upurus, 
meklēs pazudušās mantas un cilvēkus.

Mācību gada laikā notiks arī dažādas 
mācību vizītes uz dažādām iestādēm un 
skolām. 2015. gada rudenī ir plānota 
mācību ekskursija uz Tallinu. Starp 
citu, jaunieši apmeklēs arī sprāgstvielu 
neitralizēšanas grupu un iepazīsies ar 
viņu darbu.

Visi, kuri ir izgājuši pirmsapmācību, 
iegūs attiecīgu liecību. Sekmīgākajiem 

audzēkņiem būs priekšroka, lai tiktu 
Iekšējās aizsardzības akadēmijā.

Jau vairākus gadus Valgas Ģimnā-
zijas visiem 10. klases skolēniem ir 
iespēja mācīties valsts aizsardzību. Mā-
cību gads beidzās ar nometni. Šajā gadā 
nometne notika no 15. līdz 17. aprīlim 
Metsniku miestā.

Valsts aizsardzības priekšmeta sko-
lotājs un Valgas Militārās tematikas 
parka vadītājs Mēlis Kivi: „Pamatojo-
ties uz savu pieredzi šajā jomā, es sa-
protu, ka valsts aizsardzības un iekšējās 
drošības virziena izvēle ir piemērota 
un vajadzīga katram jaunietim un tā ir 
arī ļoti perspektīva, ņemot vērā šī brīža 
valsts aizsardzības situāciju. Šajā jomā 
vajag bieži jaunus darbiniekus, tāpēc 
jaunā paaudze ir ļoti svarīga mums un 
izvēlētais virziens dod drošības sajūtu, 
ka iegūsi labu profesiju un stabilu darba 
vietu un sociālās garantijas.“ 

Valgas Ģimnāzijā no 1. septembra uzsāks iekšējās aizsardzības pirmsapmācību, 
t.i. iekšējās aizsardzības akadēmijā piedāvātās specialitātes pirmsapmācību, ko 
Valgas Ģimnāzijā mācīs pa mācību kursiem valsts aizsardzības un iekšējās drošī-
bas virzienā.

Ernest Libietis

Konkursa uzvarētāja uzņēmums Keil 
MA OÜ (Valgas uzņēmums). Viņi pa-
pildināja kravas mašīnas MAN TGM 
15.250 šasiju ar hidraulisko pacēlāju 
ATLAS un 350 litru ietilpīgi greiferu 
Kinshofer, kā arī mazāku Vācu uz-
ņēmumā ražotu greiferu un koksnes 
šķirotāju. Pašizgāzēja kaste un atbalsti 
izgatavoti un uzstādīti Igaunijā.

Arī agrāk pilsētai bija līdzīga mašī-
na, bet jaunā ir jaudīgāka un ergono-
miskāka. Tajā var iekraut apmēram trīs 

Arno Uprus
Valgas pilsētas labiekārtošanas uzņēmuma vadītājs

Pilsēta ieguvusi jaunu daudzfunkcionālu auto
Valsts iepirkuma rezultātā maijā Valgas pilsētas labiekārtošanas uzņēmums saņēma 
jaunu, daudzfunkcionālu atkritumu kravas auto, ar iekrāvēju un pašizgāzēju.

Mums visiem zināms, ka skolas jubile-
jas pasākumi iekļausies Valkas pilsētas 
vispasaules valcēniešu salidojuma ie-
tvaros.

Gatavošanās jubilejai notiek spraigi 
un nopietni, skolotāji strādā dažādās 
grupās, lai iespējami labāk sagaidītu 
savus bijušos kolēģus un audzēkņus, 
lai visi kopā mēs varētu pasmaidīt par 
atkal satikšanos, kavēties jaukās un dār-
gās atmiņās, kā arī mazliet pastrādāt, 
plānojot skolas simtgades pasākumu 
pēc pieciem gadiem.

Valkas Novada Vēstīs rubrikā „Val-
kas ģimnāzijai 95“ gada garumā rakstī-
sim par skolas cilvēkiem kādreiz un ta-
gad, un par to, kā konkrēti gatavojamies 
jubilejai.

Mazam ieskatam, kā mēs šobrīd re-
dzam skolas salidojuma darba plānoju-
mu:

Valkas ģimnāzijas salidojuma pasā-
kumu ieceres 2015. gada 2., 3. oktobrī

2. oktobris — piektdiena
1. Skolas aktu zālē svētku pasākums 

Andriga Lozda
Valkas ģimnāzijas direktores vietniece

Valkas ģimnāzijai 95

skolēniem un skolotājiem, arī bijuša-
jiem VĢ skolotājiem

2. Krēslas laikā: Īpašs gājiens, kurā 
piedalās skolēni un skolas absolventi, 
dievkalpojums baznīcā

3. Skolas dārzā — mūzikas vakars
3. oktobris — sestdiena
1. No pusdienas laika — absolventu 

Valkas ģimnāzijas jaunais veidols — kopš 2014.gada oktobra.

reģistrēšanās un pulcēšanās skolā
2. Pēcpusdienā — koncerts Valkas 

kultūras namā 
3. Tikšanās klasēs, balle

Ja Jums ir kāda jauka ideja skolas sali-
dojumam, mēs ļoti priecāsimies, tāpēc 
rakstiet: valkas.gimnazija@valka.lv 

reizes vairāk, kas ir ļoti nozīmīgi pilsē-
tas parkiem — jo retāk tajos iebraukt 
pēc zariem un atkritumiem, jo labāk.  
Arī hidraulikai ir lielāka celtspēja un 
plašāks darba rādiuss.

Svarīga ir arī kravas mašīnas vadī-
tāja drošība un darba apstākļu uzlabo-
šana: kabīnē ir kondicionēts gaiss, tā 
ir aprīkota ar daudziem un dažādiem 
spoguļiem, darba zonas redzamību ga-
rantē liels skaits signāluguņu, papildus 
daudz precīzākam iekrāvējiem ar radio 
vadāmību var apstādināt vai iedarbināt 
kravas automašīnas motoru. Pacēlāja 
daudzie sensori nepieļauj nepareizas 
metodes: pārslodzi, atbalstu nenostip-
rināšanu un tamlīdzīgi.

Jaunā tehnika palīdz uzlabot un pa-
plašināt pilsētas labiekārtošanas dar-
bus. 

Šogad Valkas ģimnāzijai — atkal jubileja, kā pēdējos gados ierasts, svinēsim to 
rudenī, šoreiz 2. un 3. oktobrī.
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„Moon“ apavos — 
gracioza un skaista stāja un gaita

Apķērīgā Tīna Rēmus zābakus sāka 
taisīt jau padomju laikā, kad veika-
los nekā prātīga nebija. No ādas at-
griezumiem viņa sev izgatavoja ērtas 
un oriģinālas čības. Tad, 1992. gadā, 
viņa izveidoja uzņēmumu „Moon“, 
kas sāka gatavot apavu virskārtas.

„Moon“ vadītāju un darbinieku 
kaislīgā lojalitāte skaistumam, prak-
tiskumam un kvalitātei ir padarījusi 
rūpnīcu par pieprasītu un augsti vērtē-
tu partneri Ziemeļvalstu zīmolu īpaš-
niekiem. Tās 70 darbinieki ir augsti 
kvalificēti speciālisti — visi ir sava 
amata meistari.

„Moon“ ļaus jums iegūt skaistu 
gaitu un graciozus deju soļus!“ saka 
Tīna Rēmus par produktu kvalitāti. 
Uzņēmums ražo bērnu, sieviešu un 
vīriešu apavus sākot no sandalēm līdz 

ziemas zābakiem. Kvalitatīvo apavu 
ražotne spēj izgatavot jebkuru modeli 
izmēros no 20 līdz 50. Tagad, kad jau 
daudzus gadus ir ražoti ziemas zābaki 
prasīgajam Ziemeļvalstu ziemas zāba-
ku tirgum, īpaši tiek domāts par paš-
māju klientiem — piemēram, darinot 
apavus Igaunijas vīriešu lielajām pē-
dām un radot deju kurpju kolekcijas 
Igaunijas skaistajām sievietēm.

Lai gan lielākā daļa produkcijas 
tiek piegādāta Eiropas Savienības 
tirgum, rūpnīcai ir savs veikaliņš, kur 
var nopirkt un pasūtīt apavus. Tas at-
rodas Valgā, Maleva ielā 5 b un ir at-
vērts otrdienās no plkst. 10.00–14.00 
un ceturtdienās no 14.00–17.00. 
Skaistas kurpes var iegādāties arī 
uzņēmuma mājaslapā, e-veikalā —  
www.moon.ee 

Valgā, Maleva ielā jau vairāk nekā 20 gadus darbojas apavu ražotāji SIA „Moon“ 
ar kuru gaitām devās iepazīties Valgas pašvaldības uzņēmējdarbības un attīstī-
bas speciāliste Sille Rūmets.

Aicina izmēģināt jaunās „IGLU Soft Blocks“ 
formas atpūtai un bērnu rotaļām!
SIA „PEPI RER“ jaunais produkts 
„IGLU Soft Blocks“ ir mīkstas un 
krāsainas formas aktīvai atpūtai un 
radošām rotaļām bērniem, kuras 
pieejamas dažādos variējamos kom-
plektos.

„IGLU Soft Blocks“ ir jauns pro-
dukts, kas galvenokārt paredzēts 
zīdaiņu un bērnu radošai un aktīvai 
brīvā laika pavadīšanai. Tas izgata-
vots no augstvērtīgām, sertificētām 
izejvielām un izturīgas mākslīgās 
ādas, kas mīkstos blokus ļauj izman-
tot gan iekštelpās, gan ārpus tām. 
Produkta formu un krāsu daudzvei-
dība, sniedz iespēju to izmantot ne 
tikai bērnu rotaļām, bet arī interjerā, 
eksterjerā un ikdienas fizisko treniņu 
dažādošanai.

SIA „PEPI RER“ ir vienīgais putu 
polietilēna ražotājs Baltijā. Uzņē-

Kultūra

MAIjS 2015
19. maijā plkst. 10	Centrālajā	 stadionā	 Igaunijas	
Paralimpiskās		apvienības	vasaras	spēles.
19. maijā plkst. 18	Pedeles	upes	 ielokā,	petanka	
laukumā	Valgas	petanka	čempionāts.
21. maijā plkst. 10	Centrālajā	stadionā	Valgā	skolu	
jauniešu	vieglatlētikas	čempionāts	(A,B,	C	vecuma	
grupās).
21. maijā plkst. 17	uz	Tartu	šosejas	gājēju	celiņa	
Valgas	skrituļslidu	čempionāta	IV	etaps.
22. maijā plkst. 16	kafejnīcā	„Säde“	tikšanās	ar	grā-
matas	„Mana	Amazone:	upē	čurāt
aizliegts“	autoru	Ivo	Četirkinu.
22. maijā plkst. 16,	 jauniešu	 centrā	 —	 radošās	
darbnīcas	„Savrupmāja	„Vistas	kāja““.
23. maijā plkst. 8–15	 Militārā	 muzeja	 teritorijā	
senatnes	un	amatniecības	gadatirgus.	Piedalīšanās	
5–10	€;	 ieeja	1	€,	bērniem	/	 studentiem	bez	mak-
sas.
23. maijā plkst. 10	Sporta	hallē	Starptautiskā	gal-
da	tenisa	kausa	izcīņa.
25. maijā plkst. 17	Mūzikas	skolā	senatnes	mūzi-
kas	koncerts.
26. maijā plkst. 18	Pedeles	upes	 ielokā,	petanka	
laukumā	Valgas	petanka	čempionāts	(dubble).
27. maijā plkst. 10	Centrālajā	stadionā	Valgā	skolu	
jauniešu	 vieglatlētikas	 čempionāts	 (D,	 E	 vecuma	
grupās).
28. maijā plkst. 17	uz	Tartu	šosejas	gājēju	celiņa	
Valgas	skrituļslidu	čempionāta	V	etaps.
29. maijā plkst. 19	 Kungla	 ielas	mākslīgā	 zālāja	
futbola	stadionā,	Igaunijas	III	līgas	futbola	čempio-
nāts,	tiekas	Valgas	FC	Warrior	un	Tartu	FC	Santos	II.
30. maijā	Valgas	pilsētas	ielās	Bruno	Junka	piemi-
ņas	sacensības	soļošanā.
jūNIjS 2015
1. jūnijā plkst. 14	Pedeles	upes	pussalā	ģimenes	
diena	„Saules	loks“/„Päikeseratas“.
2. jūnijā	Centrālajā	stadionā	Valgas-Smiltenes	sa-
censības	vieglatlētikā	meitenēm	un	zēniem	līdz	14	
gadiem,	I	etaps.
2. jūnijā plkst. 18	 Pedeles	 upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	Valgas	petanka	čempionāts	(trio).
3.–7. jūnijā	dvīņu pilsētas Valgas–Valkas festi-
vāls „Skanošā Livonija“.
9. jūnijā plkst. 18	 Pedeles	 upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	Valgas	 petanka	 čempionāts,	 individuālo	
sacensību	I	etaps.
11. jūnijā	Valgas	 centrā	pilsētas	431.	gadadienas	
svinības.
11. jūnijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	li-
teratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdie-
na.	Skatīsimies	filmu	„Ledus	laikmets“	un	minēsim	
mīklas.
13. jūnijā plkst. 12	Centrālajā	stadionā	Igaunijas	III	
līgas	futbola	čempionāts,	tiekas	Valgas	FC	Warrior	
un	FC	Tartu.
14. jūnijā plkst. 11	 Pedeles	pludmales	 volejbola	
laukumā	pludmales	volejbola	II	etaps.	Atsevišķi	sie-
vietēm	un	vīriešiem.
16. jūnijā plkst. 16	Centrālajā	stadionā	Valgas	ap-
riņķa	čempionāts	vieglatlētikā.
16. jūnijā plkst. 18	Pedeles	upes	ielokā,	petanka	
laukumā	Valgas	 petanka	 čempionāts,	 individuālo	
sacensību	II	etaps.
18. jūnijā plkst. 10	 Kungla	 ielas	mākslīgā	 zālāja	
futbola	 stadionā	 jauniešu	 futbola	 turnīrs	 (2003.	
gadā	dzimušiem	un	jaunākiem)
18. jūnijā plkst. 15	 Centrālajā	 bibliotēkā	 bērnu	
literatūras	 nodaļā	—	 skolas	 brīvlaika	 kino-ceturt-
diena.	 Skatīsimies	 filmu	 „Kā	 pieradināt	 pūķi“	 un	
zīmēsim	fantāzijas	dzīvniekus.
18. jūnijā plkst. 18	 Pedeles	pludmales	 volejbola	
laukumā	parka	volejbola	 III	 etaps.	 Spēlē	4	pret	4,	
atsevišķi	sievietēm	un	vīriešiem.
20. jūnijā plkst. 10	 Kungla	 ielas	mākslīgā	 zālāja	
futbola	stadionā	vīriešu	futbola	turnīrs.
21. jūnijā plkst. 11	 Pedeles	pludmales	 volejbola	
laukumā	 pludmales	 volejbola	 III	 etaps.	 Atsevišķi	
sievietēm	un	vīriešiem.
21. jūnijā plkst. 12	Militārā	parka	 teritorijā	Cēsu	
kauju	uzvaras	dienai	veltīta	ģimenes	diena,	ar	„Vin-
tage	Car	Race	2015“	dalībnieku	piedalīšanos.
21. jūnijā plkst. 20	Jāņu	vakars	Valgas	pilsētas	par-
kā.	Danču	mūziku	spēlē	Sirje	un	Reins	Kurgi,	„Elekt-
rik	Leo“,	vakaru	vada	Jāks	Madismē.
20.–21. jūnijā	Valgā	un	Valkā	—	 triatlons	„Helen	
Triathlon“
23. jūnijā	atceres brīdis pie Atbrīvošanās kara 
pieminekļa.
25. jūnijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	li-
teratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdie-

na.	Skatīsimies	filmu	„Mirjamas	stāsti“	un	minēsim	
mīklas.
30. jūnijā plkst. 18	Pedeles	upes	ielokā,	petanka	
laukumā	Valgas	 petanka	 čempionāts,	 individuālo	
sacensību	III	etaps.
jūLIjS 2015
1. jūlijā plkst. 16	muzeja	galerijā	Mai	Normanes	
mežģīņu	izstādes	un	fotoizstādes	„Atklājot	Igauni-
ju“	(ar	Ungārijas	institūta	starpniecību)	atklāšana.
2. jūlijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	lite-
ratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdiena.	
Skatīsimies	 filmu	„Lotes	 ceļojums	 uz	 dienvidiem“,	
risināsim	āķīgus	uzdevumus.
3. jūlijā plkst. 18	Centrālajā	stadionā	Valgas	apriņ-
ķa	sporta	veterānu	asociācijas	čempionāts	vieglat-
lētikā.
7. jūlijā plkst. 18	 Pedeles	 upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	Valgas	 petanka	 čempionāts,	 individuālo	
sacensību	IV	etaps.
9. jūlijā 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	literatūras	
nodaļā	—	 skolas	 brīvlaika	 kino	 ceturtdiena.	 Ska-
tīsimies	 filmu	„Rotaļlietu	 stāsts	 2“,	 spēlēsim	galda	
spēles.
11. jūlijā plkst. 12	Lātres karjerā Igaunijas čem-
pionāta III posms motociklu kalnup braukšanā.
16. jūlijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	lite-
ratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdiena.	
Skatīsimies	filmu	„Maša	un	lācis“,	zīmēsim	lāčus.
18. jūlijā plkst. 10	 Pedeles	upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	petanka	sacensības	„Baltijas	kauss	2015“.
21. jūlijā plkst. 18	 Pedeles	upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	dubultsacensību	I	etaps.
23. jūlijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	lite-
ratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdiena.	
Skatīsimies	 filmu	„Alise	Brīnumzemē“,	 liksim	kopā	
puzles.
25. jūlijā plkst. 12.30	Valgas	centrā	Amerikas	auto	
parāde	 un	 izstāde.	 Kaldaveres	 tūrisma	 saimniecī-
bā	—	„American	Weekend	2015“.
28. jūlijā plkst. 18	 Pedeles	upes	 ielokā,	 petanka	
laukumā	dubultsacensību	II	etaps.
30. jūlijā plkst. 15	Centrālajā	bibliotēkā	bērnu	lite-
ratūras	nodaļā	—	skolas	brīvlaika	kino-ceturtdiena.	
Skatīsimies	filmu	„Sapinušies“,	zīmēsim	princeses.
AUGUStS 2015
5. augustā plkst. 16	 muzeja	 galerijā	 Olustveres	
lauksaimniecības	 skolas	 kokapstrādes	 studentu	
darbu	izstādes	atklāšana.
4.–5. augustā	Centrālajā	stadionā	U-18	Baltijas	sa-
censības	vieglatlētikā.
4. augustā plkst. 18	Pedeles	upes	ielokā,	petanka	
laukumā	dubultsacensību	III	etaps.
4. augustā plkst. 18	Pedeles	pludmales	volejbola	
laukumā	parka	volejbola	 IV	etaps.	Spēlē	4	pret	4,	
atsevišķi	sievietēm	un	vīriešiem.
8. augustā plkst. 12	Centrālajā	stadionā	Igaunijas	
III	 līgas	 futbola	čempionāts,	 tiekas	Valgas	FC	War-
rior	un	Pelvas	FC	Lotus.
9. augustā plkst.	11 Pedeles	pludmales	volejbola	
laukumā	 pludmales	 volejbola	 IV	 etaps.	 Atsevišķi	
sievietēm	un	vīriešiem.
11. augustā plkst. 18	Pedeles	upes	ielokā,	petan-
ka	laukumā	dubultsacensību	IV	etaps.
IZStĀDES
Līdz 29. maijam	Kultūras	centrā	 izstāde	„„Māksla	
dzimst	sirdī:	mazā	un	lielā“	vol.	2	Skulptūras“.	Skulp-
tūras	veidojuši	bērnudārza	„Walko“	mazie	un	lielie	
mākslinieki.
5.–29. maijs	Kultūras	centrā	Tenis	Lānemā	izstāde	
„KAISLĪBA“.	 Izstādē	 ir	 Tenis	 Lānemā	 1970.–2015.	
gadu	grafikas;	Vello	Lēnemā	grafikas	un	zīmējumi;	
Kertas	Karjatses	modes	zīmējumi	un	Merjes	Rēbis	
zīmējumi.
6.–30. maijs	Valgas	muzeja	galerijā	Valkas	Mākslas	
skolas	skolnieku	darbu	izstāde.
Līdz 31. maijam	Centrālajā	bibliotēkā	izstāde	„Val-
ga	Centrālā	bibliotēka	—	150“
1. jūnijs – 30. septembris	 Centrālajā	 bibliotēkā	
izstāde	„Tā	es	piepildu	garo	dzīvi	—	Ernstam	Enno	
140“.
3.–27. jūnijs	 muzeja	 galerijā	 izstāde	„Tūkstoš	 un	
viens	stāsts	aiz	ādas“.	Kuratori	Marje	Taska	un	Rēta	
Varblane,	 un	 Pērnavas	 Porcelāna	 apgleznošanas	
biedrība	„Lister“.
4. jūnijs – 31. augusts	Kultūras	centrā	Valgas–Val-
kas	mākslinieku	kopizstāde.
4. jūnijs – 31. augusts	Kultūras	centrā	Tirvas	Māks-
las	 studijas	 gleznu	 izstāde	 „Akmeņi	 runā,	 sienas	
tērgā“.
1.–31. jūlijs	Valgas	muzeja	galerijā	Majas	Norma-
nes	mežģīņu	izstāde	un	fotoizstāde	„Atklājot	Igau-
niju“	(ar	Ungārijas	institūta	starpniecību).

Notikumi Valgā 19. maijs – 11. augusts 2015

Valkas brīvdabas estrādē notiks deju izrāde 
„Pavasara nakts mistērijas“
2015. gada 23. maijā plkst. 22.00 Valkas brīvdabas estrādē notiks vērienīgs koncertuzve-
dums. Divdesmit seši Latvijas izcilākie deju kolektīvi izdejos senā Tālavas novada „Pavasara 
nakts mistērijas“ par gadu simtos saglabātām ģimeniskām tradīcijām un senās Valkas puses 
pavasara ierašām.

Deju	izrādes	radošā	komanda	ir	horeogrāfe	un	mākslinieciskā	vadītāja	Gunta	Skuja,	horeogrāfi	Taiga	Lud-
borža,	Ieva	Adāviča,	Jānis	Purviņš.	Skatuves	noformējumu	veidos	scenogrāfs	Ivars	Noviks.

„Valka	ir	pilsēta	ar	senām	kultūras	tradīcijām,	un	19.gadsimtā	latviešus	kā	kultūrnāciju	lielā	mērā	izveido-
ja	Jānis	Cimze,	viņa	audzēkņi	un	audzēkņu	audzēkņi.	Tāpēc	likumsakarīgi,	ka	cenšamies	būt	savas	vēstures	
cienīgi“,	stāsta	Valkas	novada	domes	priekšsēdētājs	Vents	Armands	Krauklis.	„Šogad	neaizmirstama	bija	lat-
viešu	un	igauņu	sadziedāšanās	lielkoncertā	„Cimzes	kods“.	Nākošgad	vēlamies	radīt	unikālu,	neaizmirstamu	
deju	izrādi	un	ļoti	ceram,	ka	to	noskatīsies	kultūrmīļi	no	visas	Latvijas	un	Dienvidigaunijas“.

Idejas	autors	un	režisors	Aivars	Ikšelis	atklāj,	ka	uzvedumā	mākslinieki	dejas	valodā	stāstīs	par	mīlestību	
pret	savu	ģimeni,	dzimtajām	mājām,	darbu	un	senajām	tradīcijām.	Uzveduma	galvenie	varoņi	būs	vidzem-
nieku	ģimene.	Tas	būs	stāsts	kā	„saulei	rietot,	pavadām	Jurģus	un	caur	nakts	mitoloģiskiem	piedzīvojumiem	
sagaidām	saullēktu	kopā,	 jo	saulei	 lecot,	būs	 lielais	Valkas	 tirgus	un	sāksies	 izpriecas	Blusu	krogā“,	stāsta	
Aivars	Ikšelis.

Ikviens	 redzot	un	 izdzīvojot	„Pavasara	nakts	mistērijas“,	 nonāks	uz	brīdi	ģimenes	dzīves	 ierašu	 rituālu	
pasaulē.	„Lai	izbaudītu	šo	rituālu,	ir	svarīgi	to	izprast	un	pieņemt.	Ja	to	saproti,	parādās	iekšējā	pārliecība,	„ka	
viss	mainās	uz	labu“.	Ir	daudz	vieglāk	katrā	notikumā	redzēt	likumsakarības,	būt	elastīgam	un	ļauties,	ļauties,	
ļauties...“	—	tā	par	gaidāmo	vērienīgo	notikumu	stāsta	idejas	autors	Ikšelis.	Biļešu	cenas:

Vienam	cilvēkam	7	EUR,	pasākuma	dienā	10	EUR
Pensionāriem	un	cilvēkiem	ar	īpašām	vajadzībām	5	EUR
Ģimenes	biļete	(4	cilvēki)	20	EUR
Draugu	biļete	(10	cilvēki)	50	EUR
Bezmaksas	ieeja	bērniem	līdz	12	gadu	vecumam.
Vairāk	informācijas:	www.valka.lv; www.visit.valka.lv

mums ar bagātīgu pieredzi, vairāk kā 
desmit gadu garumā, saliedētu ko-

mandu un attīstītu materiāli tehnisko 
bāzi. Vairāk: www.iglu.lv

Kultūra
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OtrDIENĀ, 2. jūNIjĀ
VALGĀ

plkst. 18• 	Valgas	Pamatskolas	dziesmu	un	deju	svētki	„Sev“	skolas	pagalmā	(Kungla	ielā	16).	Vairāk	nekā	stundu	garajā	koncertā	varēsiet	
baudīt	dažādas	dejas,	dziesmas,	skečus	gan	pašu	skolas	skolnieku,	gan	draugu	skolas	—	Rīgas	Igauņu	Pamatskolas	skolnieku	sniegu-
mā	(7)

trEšDIENĀ, 3. jūNIjĀ
VALGĀ

plkst. 16• 	muzejā	tiek	atvērtas	divas	izstādes.	Ādas	mākslinieku	izstādes	„Tūkstoš	un	viens	stāsts	aiz	ādas“	kuratores	ir	Marje	Taska	un	
Rēta	Varblane,	un	Pērnavas	Porcelāna	apgleznošanas	biedrība	„Lister“	izstādes	kuratore	ir	Mai	Kolossov	(8)
plkst. 18• 	Kultūras	centrā	atklāj	Valgas–Valkas	mākslinieku	kopizstāde.	Izstāde	būs	apskatāma	līdz	31.	augustam	(2)
plkst.19• 	dziedošo	aktieru	grupas	„Kaunimate	Aastate	Vennaskond“	koncerts	„Skaistākās	dziesmas	uz	lielā	ekrāna“	Kultūras	centrā.	Biļe-
te	10	€	(2)

CEtUrtDIENĀ, 4. jūNIjĀ
VALGĀ

no 4. līdz 7. jūnijam• .	TIVOLI	PARKS	Pärna	bulvāra	17a	skvēriņā.	Atrakciju	parks	un	tā	12	atrakcijas	ir	neatņemama	daļa	no	tradicionālās	
Čehijas	izklaides.	6.	jūnijā		parkā	ciemosies	Jäätisepeo/	„Saldējuma	svētku“	varoņi	pingvīni,	kuri	dalīs	saldējumu,	spēlēsies	ar	bērniem,	
un	ar	kuriem	jūs	varēsiet	kopā	fotografēties	(13)	Atvērts:	C.,P	plkst.	15–22,	S.,	Sv	plkst.	12–22.	Biļešu	cenas:	6	biļetes	15	€;	4	biļetes	12	€;	
1	biļete	2,50	€
plkst. 13• 	labāko	skolas	absolventu	pieņemšana	pie	Valgas	pilsētas	galvas	Kaleva	Herka	Rātsnamā	(ar	ielūgumiem)	(1)
plkst. 18• 	Valgas	mūzikas	skolas	koncerts-akts	„Suvehelinad“/	„Vasaras	skaņas“	Kultūras	centrā.	Uzstājas	Mūzi-
kas	skolas	skolēni	un	skolotāji	(2)
plkst. 18–21• 	Valgas	pilsētas	meistarsacīkstes	parka	volejbolā.	Volejbola	kluba	„Viktorija“	sacensību	I	posms	Pe-
deles	pludmales	volejbola	laukumā	(4	pret	4).	Atsevišķi	sievietes	un	vīrieši.	Pieteikties	pa	tālruni	503	9028	vai	
e-pasta	adresi	valgaviktooria@hot.ee	Var	reģistrēties	uz	vietas	sacīkšu	dienā	līdz	17.40	(14)

PIEKtDIENĀ, 5. jūNIjĀ
VALGĀ

plkst. 12• 	Pedeles	ielokā,	uz	mākslīgā	zālāja,	jauniešu	futbola	turnīrs	(2003.	gadā	dzimušiem	un	jaunākiem).	
Komandā	7	spēlētāji,	laukumā	5	+	1	(15)
plkst. 19• 	tematisks	uzvedums	„Valgas	pilsētas	leģenda“.	Vasaras	vakara	krēslā	pie150	gadus	vecā	Valgas	Rāts-
nama,	atkal	 stāstīsim	par	pilsētu.	Daļēji	vēsturiskā,	daļēji	 izdomātā	stāstā	 redzēsim	tos,	kuri	 ierakstījuši	 sevi	
Valgas	 vēsturē:	pāvesta	 legātu	Antonio	Posevino,	pāvesta	 sūtni	 Polijā	Alberto	Boloņetu,	 vācu	augstmaņus	
Tizenhauzenu	un	Ukskilu,	Polijas	karali	Stefanu	Batoriju,	Livonijas	hroniķi,	Valgas	Rātsnama	garu,	Valgas	pirmo	
igauņu	tautības	pilsētas	galvu	Johannesu	Mertsonu,	pirmo	igauņu	skolu	vadītāju	Martu	Pernu	un	pirmo	iga-
uņu	skolu	skolotāju	un	komponistu	izglītotāju	Jāņi	Cimzi	un	igauņu	pirmo	olimpisko	čempionu,	valdzēnieti	
Alfrēdu	Neilandu.	Uzvedumā	piedalās	Valgas	pilsētas	vadītāji	un	sabiedriskie	darbinieki,	jauktais	koris	„Rõõm“,	
tautas	deju	grupa	„Pilleriin“	un	muzikālā	trupa	„Kungla“.	Izrādes	režisore	Sīri	Peldsāre.

Vakars turpinās
plkst. 20.30–24• 	zaļumballe.	Spēlē	Toomas	Anni.	Humoristiski	iestarpinājumi	no	Oskara	Lutsa	humora	prēmi-
jas	laureāta	Margusa	Abela	(1)

VALKĀ
plkst. 16• 	Valga–Valka 431!	Valkas	novada	domes	priekšsēdētāja	Venta	Armanda	Kraukļa	un	Valgas	pilsētas	
galvas	Kaleva	Herka	pieņemšana	Valkas	kultūras	namā	(ar	ielūgumiem)	(20)
plkst. 19–03.30• 	roka festivāls „Borderrock“.	Valkas	un	Valgas	pilsētas	svētkos	Valkas	brīvdabas	estrādē	no-
tiks	 Igaunijas	un	Latvijas	kopīgi	organizētais	mūzikas	festivāls	Borderrock	 jeb	Robežroks.	Festivālā	uzstāsies	
grupas	Karmafree,	B	Optimist,	Laika	Suns,	Inokentijs	Mārpls,	Jānis	Bukums,	The	Sound	Poets,	Vennaskond	(EST),	
Green	Novice	un	Heaven	Grey.	309.	kabineta	elektronikas	teltī	darbosies	Vibe55,	NIKLĀVZ,	Ubisound	un	DJ	Gre-
gfull.	Biļetes	var	iegādāties	„Piletilevi“	kasēs,	internetā	www.piletilevi.ee	un	pirms	festivāla	sākuma	uz	vietas.

SEStDIENĀ, 6. jūNIjĀ
VALGĀ

plkst. 8–16• 	Livonijas gadatirgus Valgas centrā. Livonijas gadatirgus ir kļuvis par pazīstamu un	iecienītu	
ikgadēju	pasākumu,	ar	bagātīgu	kultūras	programmu,	tirdziņu,	loteriju,	atrakcijām	bērniem	un	daudz	ko	citu.	
Pārdevējiem	lūdzam	reģistrēties	līdz	5.	jūnijam	pa	telefonu	+372	766	9970,	e-pasts	info@valgakultuurikeskus.
ee.	Visiem	reģistrētajiem	tirgus	vieta	ir	par	brīvu,	no	tirgotājiem	gaidām	ziedojumu	labdarības	loterijai	no	sava	
produktu	klāsta	(16)
plkst. 11–12.30• 	kultūras	programmas	uz	laukuma	pie	Kultūras	centra	(2)
plkst. 11• 	Valgas	pilsētas	meistarsacīkstes	pludmales	volejbolā.	Volejbola	kluba	„Viktorija“	sacensību	I	posms	Pedeles	pludmales	vole-
jbola	laukumā.	Atsevišķi	sievietes	un	vīrieši.	Pieteikties	pa	tālruni	503	9028	vai	e-pasta	adresi	valgaviktooria@hot.ee	Var	reģistrēties	uz	
vietas	sacīkšu	dienā	līdz	10.40	(14)
plkst. 11–14• 	laukumā	aiz	Centrālās	bibliotēkas	lietoto	grāmatu	tirgus.	Dod	lietotās	grāmatas	atpakaļ	apritē!	Atnes	tās	līdz	6.	jūnijam	uz	
Valgas	Centrālo	bibliotēku	vai	paņem	līdzi	uz	tirdziņu!	Šajā	tirgū	interesenti	var	izvēlēties	piemērotu	grāmatu	bez	maksas	(9)
plkst. 13• 	Studijas	„Joy“	pavasara	koncerts	„Gadi	kā	pērles“	Kultūras	centrā.	Biļete	5	€	(2)
plkst. 18• 	labdarības	koncerts	„Skanošā	dāvana“	Valgas	Sv.	Jāņa	baznīcā.	Uzstājas	Valgas	un	Valkas	jaunie	mūziķi.	Tiks	apbalvots	goda	
pilsonis.	Ienākumi	no	koncerta	tiks	ziedoti	Valgas	Sv.	Jāņa	baznīcas	remontdarbiem	(3)

VALKĀ
plkst. 10.30• 	Latvijas	Nacionālo	bruņoto	spēku	orķestra	defilē	pie	Maxima	veikala	Raiņa	—	Rīgas	ielu	krustojumā	(19)
plkst. 13–14• 	ieroču	izstāde	Valkas	ģimnāzijas	pagalmā	(18)
plkst. 14.30• 	pie	Valkas	pilsētas	kultūras	nama	goda	gājiens	no	kultūras	nama	līdz	Ulmaņa	piemineklim,	svinīga	Cēsu	Skolnieku	rotas	
piemiņas	karoga	maiņa,	ziedu	nolikšana	(20)
plkst. 16–03.30• 	roka	festivāls	„Borderrock“.	Kolmteist	(EST),	The	Factor,	Exit,	Mountainside	(LT),	Defeatem	(EST),	Gelousy,	Rebel	Riot,	

Valgas–Valkas dvīņu pilsētas festivāla „Skanošā Livonija“ programma

Monro,	Jumprava,	Odd	Hugo	(EST),	PND,	All	Day	Long	309.	kabineta	elektronikas	teltī	dar-
bosies	Toms	Grēviņš,	Krossfāters,	RAGAVA,	YURI	TCH	un	PA.	Biļetes	var	iegādāties	„Piletilevi“	
kasēs,	internetā	www.piletilevi.ee	un	pirms	festivāla	sākuma	uz	vietas	(22)

SVētDIENĀ, 7. jūNIjĀ
VALGĀ

plkst. 11• 	Mopēdu	un	zāles	pļāvēju	sacensības	pie	tirdzniecības	centra	„Rimi“.	Sameklē	savu	
mopēdu	un	droši	nāc	piedalīties!	Pirmo reizi Valgā lielās zāliena traktoru sacīkstes.	Izb-
raucat	savu	zālienu	traktoru	no	šķūņa	un	braucat	piedalīties!	(11)
plkst. 11.30• 	 pludmales	 cīkstēšanās	 Pedeles	 pludmales	 volejbola	 laukumā.	 Dalībnie-
ku	 svēršana	 sacensību	 dienā	 no	 10.30	 līdz	 11.00.	 Uz	 cīkstēšanos	 gaidām	 visus	 pilsētas	
iedzīvotājus	un	viesus	(14)
plkst. 13• 	Pedeles upes Laivu rallijs.	Uz	sacensībām	tradicionāli	gaidām	visus	pilsētniekus	
un	pilsētas	viesiem,	kuri	ir	vismaz	14	gadus	veci.	Vērtēs	ne	tikai	labu	fizisko	sagatavotību,	
bet	arī	radošu	pieeju	tērpiem	un	peldošajam	materiālam.	Laivu	rallijs	norit	abās	valstīs	(12)	
Pēc Laivu rallija turpinās mopēdu un zālienu traktoru sacīkstes	(11)
Dienvidigaunijas senioru vasaras sarīkojums „Mantojums“.• 	 Sarīkojumā	piedalās	ap-
tuveni	800	dziedātāju,	dejotāju	un	tautas	muzikantu	no	Veru,	Pelvas,	Viljandes	un	Valgas	
apriņķiem:
plkst. 15.30• 	koru	koncerts	„Mājīgās	dziesmas“	Valgas	Sv.	Jāņa	baznīcā	(3)
plkst. 16.40• 	„Skanošā	iela“	—	Valkas	tautas	muzikanti	pavada	festivāla	dalībnieku	parādi	
pa	Kesk	ielu	uz	stadionu	(4)
plkst. 18• 	sarīkojums	„Mantotie	stāsti“	Valgas	centrālajā	stadionā.	Uzstājas	tautas	dejotāji	
un	tautas	mūziķi.	(6)

CEtUrtDIENA 11. jūNIjS — VALGAS 431. DZIMšANAS DIENA
VALGĀ

plkst. 7–12• 	rīta	kafija	ar	pilsētas	vadītājiem	pie	Rātsnama	(1)
plkst. 11• 	Valgas un Valkas bērnudārzu bērnu svētku gājiens	garām	Valgas	Sv.	 Jāņa	
baznīcai	pa	Kesk	ielu	līdz	laukumam	pie	Kultūras	centra.	Labo	vēlmju	gaisa	balonu	lidināša-
na,	kam	sekos	koncerts	un	kopīga	svinīgās	kūkas	ēšana	(10)
plkst. 17• 	baudīsim	mūziku	„Säde“	parkā	kopā	ar	orķestri	„Piirilinna	Bigbänd“	(17)
plkst. 18–21• 	Valgas	čempionāts	parks	volejbolā.	Volejbola	kluba	„Viktorija“	 sacensību	 II	
posms	Pedeles	pludmales	volejbola	laukumā.	Atsevišķi	sievietes	un	vīrieši.	Pieteikties	pa	
tālruni	503	9028	vai	e-pasta	adresi	valgaviktooria@hot.ee	Var	reģistrēties	uz	vietas	sacīkšu	
dienā	līdz	17.40	(14)
plkst. 19• 	Livonijas	Jauniešu	orķestra	koncerts	Kultūras	centrā.	Livonijas	Jauniešu	orķestrim	
aprit	viens	gads	kopš	pirmās	uzstāšanās!	(2)

IZStĀDES:
VALGĀ

1. jūnijs – 30. septembris• 	Centrālajā	bibliotēkā	izstāde	„Tā	es	piepildu	garo	dzīvi	—	Ernst	
Enno	140“.	(9)
3.–27. jūnijs• 	muzeja	galerijā	izstāde	„Tūkstoš	un	viens	stāsts	aiz	ādas“	un	Pērnavas	Porcelā-
na	apgleznošanas	biedrības	„Lister“	izstāde	(8)
4. jūnijs – 31. augusts• 	Kultūras	centrā	Valgas–Valkas	mākslinieku	kopizstāde.	(2)
4. jūnijs – 31. augusts• 	Kultūras	centrā	Tirvas	Mākslas	studijas	gleznu	izstāde	„Akmeņi	runā,	
sienas	tērgā“	(2)
Valgas	Militārais	parks	ir	atvērts:	C,	P,	P,	O	plkst.	8–16,	S	plkst.	9–15.	(5)•	
Valgas	Sv.	Jāņa	baznīca	no	1816	gada.	Baznīca	ir	atvērta	C,	P	plkst.	12–16,	S	plkst.	11–16,	Sv	•	
plkst.	9.30–12	(3)

VALKĀ
4.–5.06.• 	Centrālajā	bibliotēkā	„Laikraksts	laikmetu	griežos:	„Ziemeļlatvijai-90““	un	„Suvenī-
ru	glāzītes	no	Eiropas	Savienības	valstīm“	(23)
4.–5.06.• 	Starptautiskās	mākslas	un	kultūras	biennāles	„Dzīve“	izstādes	Kultūras	namā	(20)
no 5. jūnija• 	Novadpētniecības	muzejā	Juri	Varika	(Igaunija)	fotogrāfiju	izstāde	„Skaistākie	
mirkļi	dabā“	(21)

Lielāko pasākumu laikā satiksme ir traucēta un daudzas ielas slēgtas.
Detalizēta informācija par satiksmi pasākumu laikā pilsētas mājaslapā: www.valga.ee

SLUDINĀJUMS
Klavieru skaņotājs ULDIS MUIŽArĀjS 

gaida darba piedāvājumus 
pa telefonu +371 2938 7895 vai +372 5849 3938

Klavieru	skaņošana	un	apkope
Cena: 10 eiro stunda, klavieru utilizācija bez maksas

FIE Mežezers (Metsajärv) reģ nr. 12757101


