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Kaksiklinna Valga-Valka festival – aastapäevapidu,
mis ei mahu ühte riiki

Merce Mäe ja Karl Kirt,
Valga LV haridus- ja kultuuriamet

Festival algab seekord eriti õudselt, sest esmakordselt on toimumas rahvamatk „Valga tumedam külg“. Matka teekond läbib paiku, mida iga
päev ei ole võimalik külastada. Matkalt ei puudu näitemäng, üllatused ja palju muud.
Ametlik avalöök antakse neljapäeva õhtul, kui
kultuuri- ja huvialakeskuses saab vaadata ligikaudu kahtkümmet ajaloolist klaverit aastatest
1918-1940. Traditsiooniliselt näitavad oma
uuemat loomingut meie omad loomeinimesed.
Päeva lõpetab öine orienteerumine ratastel Valga linnas. Võistlusmatk on mõeldud kõikidele
huvilistele, kellel on olemas kaherattaline sõber.
Reedeõhtuseks naelaks kujuneb mootorrataste

ekstreemenduuro võistlus, mis toimub Pedeli
jõe ja Rimi kaubanduskeskuse vahelisel alal.
Teist aastat järjest avavad kirikud oma uksed,
et vastu võtta kõik huvilised. Kirikute ööl saab
külastada kõiki Valga kirikuid ja Lugaži kirikut
Valkas. Päeva lõpetab kesköine tantsuõhtu linnapargis, kus esineb tuhandete tantsumuusika
austajate lemmikansambel Hea Story ja mitmel
konkursil auhinnalisi kohti noppinud tantsugrupp Modus.
Laupäev on suur laadapäev, sest Valgas toimub
Liivimaa suurim laat. Liivimaa laada käigus
kantakse ette mitmekesine kultuuriprogramm,
kus esinevad kahe linna kultuurikollektiivid.

Kuna 2017 on noorte- ja lastekultuuriaasta, toimub noortele ja lastele Valga kesklinnas hulgaliselt tegevusi. Keskpäeval toimuval aastapäevakontserdil antakse üle järjekordne Rae medal
koos aukodaniku tiitliga.
Laupäeval on Valka poolel samuti väga mitmesuguseid ettevõtmisi, tegevusi jätkub igas
vanuses inimestele: näiteks ainulaadne suitsumullišõu lastele, kontserttuur „Kepsleme Valkas vanamoodi“ ja eriefektidega pidu Valka
laululaval.
Pidupäeva rongkäikudes marsivad Valga-Valka lasteaedade lapsed ja ka tuletõrjujad, kelle
paraadi lahutamatuks osaks on tuletõrjeautod.

Eesti tugevamad rammumehed näitavad oma
jõudu ja loomulikult ei saa me läbi ka paadirallita. Festivali lõpetab traditsiooniliselt Liivimaa
noorteorkestri kontsert.
Festivali käigus tähistavad oma suuri juubeleid Valga/Valka ühine Vabatahtlik Tuletõrje
Ühing, kes saab sel aastal 150-aastaseks, ning
95-aastaseks saav Valga Muusikakool.
Aastapäevapeol toimub veel teisigi väga huvitavaid ettevõtmisi. Kogu ajakava ja lisainformatsioon on üleval käesolevas lehes, Valga linna
veebilehel aadressil; valga.ee ja Facebooki lehel
Valga linn

Valga tuletõrjujad peavad 150. aastapäeva

se, infopäeva ning Eesti ja Läti päästjate omavahelised võistlused.
Siinkohal kutsume üles kõiki aastate jooksul tegutsenud pritsumehi osalema rongkäigus. Kogunemine Valka vana tuletõrjedepoo juures (Raina 25b) kell 10. Kui kellelgi on alles ajaloolisi
Käesoleval aastal möödub Valga linna tuletõrje asutamisest 150 aastat. Tähistame seda väärikat esemeid, riideid, kiivreid vms, siis oleks kohane need selga-pähe panna.
aastapäeva kaksiklinna Valga-Valka festivali ajal koos läti kolleegidega, sest kunagi oli meil ühine
Valga Vabatahtlik Tuletõrjeühing on üks vanemaid tuletõrjeühinguid Eestis, mille loomise kinnilinn ja tuletõrjeühing.
Ajaloost on teada, et Valga Vabatahtlikul Tuletõrjeühingul oli traditsiooniks kujunenud suviste tas raad 7. veebruaril 1867. aastal.
harjutuste lõppedes pidada aastapäevapidu. Pidustuste ajal mindi tavaliselt rongkäiguga raekoja
ette, kus linnapea pidas kõne, sealt läks rongkäik
edasi läbi linna ning õhtul korraldati ühine sööming, toimus pildistamine ja autasustamine.
Taaselustame 150 aasta tagused traditsioonid
ja Valga raekoja hoone taustal tehtud foto koos
Läti Valka tuletõrjujatega, mis on lavastatud
1867. aasal jäädvustanud foto järgi. Lisaks sellele oleme koos Valga Linnavalitsusega taastanud
tolleaegse väärika tuletõrje aumärgi, millega
tunnustame tublimaid päästjaid Valga muuseumis toimuval tuletõrje ajalooteemalise näituse
avamisel. Linna aastapäeval, 11. juunil toimub
pidulik rongkäik, kus saab näha nii vanaaegset
kui ka tänapäevast tuletõrjetehnikat. Rongkäik
saab alguse Läti Valka vana tuletõrjedepoo juurest ja lõpeb Rimi kaubanduskeskuse taga. Seal
viime läbi Valga ja Valka tuletõrjetehnika näituRaivo Pavlovitš
Päästeamet, Valga komandopealik

1867

2017
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Valga-Valka kesklinna arendamine

Palju õnne!

Kalev Härk,
Valga linnapea

Valga linn tähistab 11. juunil 433. aastapäeva. Väärikale linnale omaselt tähistame seda 7. – 11. juunini toimuva kireva
festivaliga, mis pakub kaksiklinna mõlemal poolel palju toredaid tegevusi. Meie kultuuri- ja spordiinimesed on pakkumas
ennenägematult palju erinevaid tegevusi alates traditsioonilisest Liivimaa laadast ja legendaarsest paadirallist kuni Valga/
Valka tuletõrje 150. aastapäeva tähistamiseks toimuva tuletõrjujate rongkäigu ja mootorrataste võidukihitamiseni kesklinnas. Tulge linna aastapäevapeole kogu perega ja kutsuge oma
tuttavaid kaugemalt – positiivne elamus on tagatud!
Valga linna ajaloos on olnud kergemaid ja raskemaid aegu.
Praegu oleme arenev, uueks ja paremaks muutuv linn, mis on
võitnud tähelepanu üle ilma. Meeldiv on tõdeda, et nii Tallinnas, Riias kui isegi Brüsselis on meid märgatud ja tuntakse
meie vastu huvi. Tõestamaks, et oleme seda väärt, tuleb veelgi
enam pingutada. Viimastel aastatel oleme jõuliselt muutmas
linna välimust ja alustanud kesklinna taaselustamist. Aga
nagu ütleb vanasõna „Ilu ei saa patta panna“, siis on veel tähtsam, et ettevõtluse valdkonnast tuleb viimasel ajal häid uudiseid. Mitmed ettevõtted mõtlevad laienemisele ja töökohtade
loomisele. Linnavalitsus annab endast parima, et Valga saaks
veel paremaks kohaks, kus elada ja kuhu investeerida.
Valga oli, on ja jääb oluliseks Liivimaa keskuseks, kus elavad
tugevad ja tegusad inimesed. Võtkem igapäevatoimetustest
korraks aeg maha ja pidagem üheskoos üks tore linna aastapäevapidu!

Valga-Valka kaksiklinna moto on „Üks
linn, kaks riiki” millega soovitakse teadvustada Valga-Valkat kui ühtset linna selle
elanikele, külastajatele ja ka ettevõtjatele.
Valga-Valka kaksiklinna kesklinna arendamise projekti eesmärkideks on ühendada
veelgi enam Eesti Valga ja Läti Valka linna
osad ning luua uus ühine ja integreeritud
ülepiiriline linnaruum. Samuti soovitakse
projektiga edendada Valga-Valka arengut,
julgustada piiriüleste kogukondade lõimumist ning suurendada kaksiklinna nähtavust elanike, turistide ja ettevõtjate seas.
Eesmärgiks on luua hubane ja unikaalne
avalik linnaruum linna elanikele ja külastajatele.

Selleks et leida paremat arhitektuurset lahendust, korraldasid Valka Kihelkonna
Duuma ja Valga Linnavalitsus möödunud
aastal rahvusvahelise arhitektuurivõistluse
“Valga-Valka kaksiklinna kesklinna piirkonna ja jalakäijate tänava kontseptsioon”.
Võistluse eesmärgiks oli leida parim ja sobivaim lahendus linnapiirkonna mõlemal
pool asuva ühise Läti-Eesti piiri ja riiki
ühendavale jalakäijate tänavale. Võitjaks
tuli kavand märgusõnaga «Cross-Border
Strands», mille loojad on Hispaania arhitektid.
Projekti käigus uuendatakse ja arendatakse
ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat
Valgas ja Valkas. Luuakse uus jalakäijate tänav, mis ühendab kahte visuaalset ja
sümboolset maamärki – Eesti poolel Jaani
ja Läti poolel Lugaži Evangeelset Luterlikku kirikut. Mõlemad hooned on olulised
visuaalsed objektid linnapildis, kuid praegu on nende vahel füüsilised takistused.
Valka bussijaama lähedusesse luuakse uus
Valka keskväljak, Konnaoja ümbrusesse
tekib uus park ja Ramsi vesiveski ümbrus
kohandatakse väikeste ürituste korralda-

Joonis 1. Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti eskiislahenduse illustratsioon Sõpruse/Raina tänava suunast

miseks. Loodame projekti tulemusena luua
linnaruumi, mis toetab erasektori investeeringuid ning edendab piiriülest ettevõtlust
Valga-Valka kaksiklinnas. Loodav keskväljak kui ka jalakäijate tänav peaksid soodustama väikeettevõtete arengut ja edendama
igapäevaelu tagasipöördumist ajaloolisse
kesklinna.
Projekt on plaanitud ellu viia ajavahemikul
1. aprill 2017 - 31. Märts 2020. Praegu on
pooleli projekteerimistööd, mis lähtuvad
Valga-Valka kaksiklinna kesklinna keskväljaku ja jalakäijate tänava arhitektuurivõistluse kavandi võidutööst „Cross-Border
Strands“. Peaprojekteerijaks on Hispaania
firma In Project Studio Barcelona, kes teeb
koostööd Eesti firmaga OÜ Keskkonnaprojekt. Eelprojekt peaks kõigi eelduste kohaselt valmima maikuu jooksul.
Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekt on saanud positiivse rahastusotsuse Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö
programmist aastateks 2014-2020. Projekti
kogumaksumus on ligikaudu 3,5 mln eurot, millest 3 mln (85%) rahastatakse Eesti-Läti programmi abil. Projekt viiakse ellu
koostöös Valka Kihelkonna Duumaga.

Joonis 2. Valga-Valka kaksiklinna keskuse eskiislahenduse
illustratsioon Pedeli jõe kohalt vaadatuna

Piiriäärsed ühisprojektid

Armsad valkalased,
naabrid valgalased ja
linnakülalised!
Vents Armands Krauklis
Valka Kihelkonnaduuma esimees

Igal aastal linna sünnipäeva tähistades saame me kokku nii Läti
kui Eesti poolel. Samm sammu haaval liikudes selle poole, et
meie moto „Üks linn kahes riigis” täituks tähendusrikka sisuga. See pole kerge tee, kuid senine kogemus annab tunnistust
– koos me suudame rohkem!
Valka linnale on käesolev aasta eriline, sest lätlased kogu maailmas tähistavad 100 aasta möödumist päevast, mil Läti Ajutine
Rahvusnõukogu 1917. aastal andis Valkas välja Läti riigi loomiseks vajalikud dokumendid! See sündmus leidis aset vanas
raekojas, seetõttu avame seal 19. novembril, enne 3. „Võimatu
jooksu” algust mälestustahvli.
Kannatamatusega ootame Valka-Valga keskuse projekti elluviimist, mis muudab nii meie linna nägu kui aitab kaasa arengule
mõlemal pool piiri.
Seetõttu on põhjust sünnipäevapidu oodata hea tujuga!

Lisaks suurele Valga-Valka ühise kesklinna
rajamise projektile osalevad Valga Linnavalitsus ja Valka Novads partneritena ka
teistes piiriülese Eesti - Läti programmi
raames rahastuse saanud projektides.
Projekti „Piiriülese tööjõuturu integratsiooni ja tööhõive edendamine“ eesmärgiks on arendada piiriülest koostööd tööandjate ja töövõtjate seas. Projekti raames
viiakse läbi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks
ning korraldatakse üritusi nii tööotsijatele
(töömessid, infoseminarid) kui ka ettevõtjatele (kontaktüritused). Planeeritud on ka
eraldi teavitustegevused. Projekti käigus
püütakse lihtsustada piiriülese tööotsingu
ja ettevõtjatele töötajate otsingu protsessi
võimaldades tõlkida saada olevate töökohtade infot ning lisaks pakkuda nõustamist
piiriülestele tööotsijatele ja tööandjatele.
Üks projekti eesmärkidest on tuua kokku
tööandjad ja tööotsijad sõltumata nende
vahel olevast riigipiirist. Projekti laiem
eesmärk on edendada ettevõtete piiriülest
koostööd ning ettevõtlust üleüldse.
Lisaks omavalitsustele osaleb projektis
partnerina Eesti Töötukassa ning juhtpartneriks on Läti Tööturuamet. Projekti
kogumaksumus on 423 000 eurot, mida

rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest
ning nelja partneri omafinantseeringust.
Projekt kestab kaks aastat.
Projekti „Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi“ eesmärgiks
on luua uus ja huvitav turismimarsruut,
kasutades ära vanu raudteetammisid Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks
matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii
kohalikele kui ka külastajatele. Loodava
matkatee kogupikkuseks planeeritakse
umbes 700 kilomeetrit, millest ca 290 km
kulgeb mööda vanu raudtee-trasse.
Projekti tegevusteks on eelkõige matkaraja loomine, viitadega tähistamine ja lähedalasuvate külastusobjektide parendamine
väikesemahuliste investeeringute. Lisaks
sellele „Green Railway“ (tõlkes Roheline
Raudtee) koostöövõrgustiku loomine ning
võrgustiku liikmete arendamisega seotud
teadmiste ja oskuste suurendamine ja turundustegevused uue turismimarsruudi
reklaamimiseks sihtturgudel.
Valgas renoveeritakse projekti raames
Valga raudteejaamas endise restorani osa
ruumid multifunktsionaalseks raudteeteemalisteks muuseum-seminariruumideks

ning paigaldatakse kitsarööpalise raudtee
kulgemist näitavad viidad.
Valkas ostetakse kaks raudteejalgratast
(railbike) ja neile ehitatakse hoiukoht (garaaž, mis näeb välja nagu rongi vagun).
Tulevikus on võimalik sõita raudteejalgrattaga Valka Lugaži jaamast Valga-Valka
ühisesse jaamahoonesse, mis ühtlasi annab
uue innovaatilise võimaluse riigipiiri ületamiseks. Lisaks puhastatakse Valka vana
raudteejaama ümbrust ja vana raudteetammi, kus on tarvis taastada kaks silda.
Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis
veel Läti Greenway Assotsiatsioon, Cesise
Kultuuri- ja Turismikeskus ning 13 omavalitsust: Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka,
Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena,
Gulbene, Limbaži, Valmiera ja Vecpiebalga. Eestist on projekti partneriteks Viljandi
Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mõisaküla Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus ja Mulgimaa
Arenduskoda.
Projekt viiakse ellu perioodil 1. märts 2017
– 30. aprill 2019. Projekti kogueelarve on 1
174 938,10 eurot, millest Eesti - Läti programmi toetus on 998 697,36 eurot.
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TÄHELEPANU LINNALIINIBUSSI
KASUTAJAD!
Ootame kõiki Valga linna ühistranspordi kasutajaid uut
e-piletisüsteemi tutvustavale infopäevale 15. juunil kell 17.00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis. Kohapeal on
võimalik osta ühiskaart, tutvustatakse selle kasutamist ja
isikustamist ning sõidusoodustuste võimalusi.

42. Eesti Linnade Suvemängud
toimuvad Valgas
Valga linnal on taas au võõrustada järjekordseid mänge, mida
korraldab Eestimaa Spordiliit JÕUD, Valga Linnavalitsus ja
Valgamaa Spordiliit - seekord Eesti Linnade Suvemänge, mis
toimuvad järjepanu juba 42. korda.
Märtsi alguses toimunud Eestimaa Talimängudega võrreldes on 42. Eesti
Linnade Suvemängud märksa väiksemad, kuid mitte vähemtähtsamad.
Võisteldakse traditsioonilistel võistlusaladel. Võistlustulle asutakse nii
kergejõustikus, meeste ja naiste võrkpallis, tennises, jalgrattakrossis,
orienteerumises, mälumängus, petankis, jahilaskmises ning proovile
panevad end ka omavalitsuste juhid. Registreerimine avatakse
juunikuus.
Paremusjärjestus selgitatakse linnade seas kahes kategoorias: üle 10 000
ja kuni 10 000 elanikuga linnad.
Täpsemat informatsiooni mängude kohta saab veebilehelt joud.ee või
Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö vanemspetsialistilt
Karl Kirtilt.

21. juunil 2017 kell 13
toimub Valga Tartu tänava
kalmistul kaitseväeline
mälestustseremoonia:
Võru linn ootab
naabreid külla
Eesti suurimale
lastefestivalile

28.-30. juulini.
Vaata lisa:
www.vorulastefestival.ee

Raua tänava lahingus 21. juunil 1940
langenud sidepataljoni reamehe
Johannes Mandre hauakivi avamine.
Hauakivi avab
staabi- ja sidepataljoni
ülem
kolonel-leitnant
Rene Innos.

Järjekordne „Võimatu jooks”
toimub novembris
Käesoleva aasta 19. novembril leiab Valkas ja Valgas teist korda
aset „Võimatu jooks,“ tähistamaks Läti Ajutise Rahvusnõukogu
asutamist Valkas 1917. aastal. Iga kilomeeter sümboliseerib aastat,
mis on möödunud rahvusnõukogu loomisest, seega on jooksuraja
pikkus 100 km.
Nagu öeldud, on seekord pikim ehk põhidistants 100 km, kuid joosta
võib ka 50 ja 25 km. Peale selle on võimalik läbida sümboolne, 1000
m pikkune distants Valga raekoja juurest Valka kultuurimajani –
pärast pidulikku üritust, mille käigus avatakse Valga raekoja juures
mälestustahvel Läti Ajutise Rahvusnõukogu julgete asutajate auks.
Jooksu start ja finiš asuvad Valka kultuurimaja juures (E. Dārziņa 8).
100 km jooksjatel tuleb läbida 4 tähistatud 25 km ringi, 50 ja 25 km
distantsi korral vastavalt 2 ja 1 ringi.
Võistluse rahaline auhinnafond on 2700 eurot. 100 km distantsi võitja
nii naiste kui meeste arvestuses pälvib rahalise auhinna (500 eurot).
Võistlused korraldab Valka kihelkonnaduuma koostöös Valga
linnavalitsuse ja ühinguga „Atbalsts Valkai”.
Varasem registreerimine tagab soodsama osalustasu!
Loe täpsemalt ja registreeru jooksule veebilehel valka.lv või küsi
Valka kihelkonnaduma spordi- ja noortevaldkonna juhatajalt
Raivis Graņics
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KAKSIKLINNA VALGA-VALKA FESTIVAL 7.-11. juunini 2017
Kolmapäeval, 7. juunil
kell 21 õudusmatk „Valga tumedam külg” Valga linna erinevates paikades,
kuhu muul ajal nii lihtsalt ei satu. Ei puudu näitemäng, üllatused ja palju muud.
Neljapäeval, 8. juunil
kell 13 Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele
Valga raekojas (kutsetega). (1)
kell 18 kaksiklinna Valga-Valka festivali avamine Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Esmakordselt saab vaadata Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud näitust “Eesti Vabariigi klaver”, kus on välja pandud ligi 20
klaverit aastaist 1918-1940. Oma uuemat loomingut eksponeerivad Valga-Valka loomeinimesed. (2)
kell 21 öine rattaorienteerumisvõistlus „Valga ööseiklus ratastel” Valga
linna tänavatel.
8.-11. juunini kell 13-23 (N, R); kell 11-23 (L, P) karussellid ja atraktsioonid Valka Kultuurimaja ees Lugaži väljakul (Lätis). Pilet 2 ja 3 €. (28)
8.-11. juunini kell 15-23 (N, R); kell 12-23 (L, P) Bengts Tivoli Tour
Valgas Pärna pst 17a platsil (Eestis). Tivoli on kombinatsioon rändavate
lõbustusparkide parimatest atraktsioonidest. Hinnad: 1 pilet 3 €, 6 piletit
20 €, 12 piletit 30 €. (17)
Reedel, 9. juunil
kell 7.30-12.00 hommikukohv linnajuhtidega Valga raekoja ees. (1)
kell 11 Valga ja Valka linna lasteaedade laste pidupäevarongkäik Valga
raekoja eest mööda Kesk tänavat Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisele.
Kõik lapsed on oodatud rongkäiguga ühinema! Hea soovi õhupallide õhkulennutamine, kontsert ja sellele järgnev ühine pidupäevatordi söömine. (1)
kell 14 Valga-Valka tuletõrje 150. aastapäeva tähistamine koos teemakohase ettekande ja näituse avamisega Valga Muuseumis. (8)
kell 17 Mootorrataste Superenduro võistlus Valgas Pedeli jõe ja Rimi
kaubanduskeskuse vahelisel alal. (11)
kell 17 Valka kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise ja
Valga linnapea Kalev Härki vastuvõtt Valkas (kutsetega)
kell 17 etendus„Teatraalsed kohtumised“ Valka Kultuurimajas (Läti). (28)
kell 17 Rakvere teatritrupp Jabloko (Eesti) Aleksandr Stroganov “Triikija”
(monoetendus, draama, 1 t 30 min, vene keeles). Režissöör Olga Žulai.
Kell 19 Skuodase linna kultuurikeskuse Žemaišu teater (Leedu) Edmundas Untulis “Komeedi saba” (tragikomöödia, 1 t 5 min, leedu keeles).
Režissöör Edmundas Untulis.
Kell 20.30 Valka linna teater (Läti) Henry Barbusse “Õrnus” (draama, 45
min, vene keeles). Režissöör Aivars Ikšelis.
Pilet igale etendusele 1 euro

kell 18-23 Kirikute Öö. Valga ja Valka kirikud on avatud kõigile huvilistele, pühakodasid tutvustavad ekskursioonid, kontserdid ning teemakohased mõtisklused. Kirikute ööl on avatud: Valga Jaani kirik (3), Elu Sõna
kogudus (18,; Valga Apostliku Õigeusu Issidori kirik (19), Valka Lugaži
kirik (20), Valga Rooma-Katoliku Pühavaimu kirik (21), Valga Vladimiri
Jumalaema kirik (22), Valga Nelipühi kogudus (23), Valga Adventkogudus (24), Valga Betaania Baptistide kogudus (25), Valga baptistikogudus
“Lootus” (26), Valga Peeteli baptistikogudus (27).
Ekskursioonid Valga Jaani kiriku juurest:
kell 16.00 bussiekskursioon erinevatesse kogudustesse;
kell 21.30 romantiline jalgrattatuur nelja suuremasse kirikusse.
Kirikuid tutvustab ja tuure juhib vaimulik Karin Varblane.
kell 21-01 kesköine tantsuõhtu koos tuhandete lemmikansambliga Hea
Story Valga linnapargis spordihalli ees. Kaks head ja täiesti erinevat lauljat
ning ansambli pillimeeste oskuslik pillikäsitsus. Meeleolukad vahepalad
tantsutrupilt Modus. (6)
kell 23 ansambel Puhvet Valga Voorimehe pubis. Pilet 5 €. (7)
kell 23 festivali ametlik afterparty Valga ööklubis Feel Good. Staarid baaris „Prooviabielu”. Pilet 5 €. (13)
Laupäeval, 10. juunil
kell 8-16 Liivimaa laat Valga kesklinnas.
Kultuuriprogramm kell 10.30-14.30
Müügikohtade broneerimine kuni 9. juunini veebilehel valga.ee (16)
kell 10.30-14.30 laada kultuuriprogramm Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel. (2)
kell 10-13.45 laste- ja noorteala Valga Säde pargis. (16)
kell 10-14 Maanteeameti korraldatav jalgratta vigurrada lastele Valga
Keskraamatukogu õuealal. (9)
kell 11-14 maailmas ainulaadne suitsumullishow lastele ja pidu Valka
vabaõhulaval Rūjienas ielā 1, Läti (väga halva ilma korral Valka Kultuurimajas). Täispuhutavad atraktsioonid, suhkruvatt, muusika. Ürituse juht
Käsna-Bob (Sūklis Bobs). (30)
kell 12 rannamaadluse võistlus Pedeli virgestusalal Valga rannavolle
väljakul. (14)
kell 13 aastapäevakontsert Valga Jaani kirikus, kus tähistatakse Valga
linna 433. ja Valga Muusikakooli 95. aastapäeva. Antakse üle aukodaniku
tiitel. Kontserdil saadud annetustulu läheb Valga Jaani kiriku remonditööde toetuseks. (3)
kell 14-16.30 muusikaliste maiuspalade kohvik muusikakoolis ja pillilaat Valga Muusikakooli õuealal. (15)

kell 15-16.30 toimub Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu üldkoosolek.
Vilistlaskogusse oodatakse osalema kõiki vilistlasi, kes tahavad sõna sekka
öelda kooli edasise arengu kohta. (4)
kell 15 Valka Jānis Cimze nimelise gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus Valka Kultuurimajas Em.Dārziņa ielā 8. (28)
kell 15.30-22 kontserttuur „Kepsleme Valkas vanamoodi” (Lecam pa
vecam Valkā) Valka vabaõhulaval, Rūjienas ielā 1, Läti. Esinevad ansamblid
Baltie Lāči, Dakota, Galaktika, Otra Puse, Tranzīts ja A-Europa ning Ivo Fomins, Antra Stafecka ja DJ E.E. Edžiņš. Õhtut juhib näitleja Imants Vekmanis. Eelmüügist esimesed 300 piletit hinnaga 5 eurot, järgmised 10 eurot,
toimumispäeval 14 eurot. Sama pilet kehtib edasi ka kell 22 algaval peol!
Kuni 5-aastastele lastele ning 1. ja 2. grupi invaliididele (tunnistuse esitamisel) sissepääs tasuta. (30)
kell 18 Valga Muusikakooli 95. aastapäeva kontsert-aktus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. (2)
kell 22-05 pidu eriefektidega „Electric SMOG” Valka vabaõhulaval,
.Sissepääs alates 16. eluaastast. Elektroonilise tantsumuusika üritus, kus
astuvad üles läti ansamblid ja diskorid: Rieks koos ansambliga, Dj Emil
Deo, Dj ROMKEEN, NILL KETNER, REZarin, Trap Love, Street Warriors show.
Eelmüügist esimesed 100 piletit hinnaga 5 eurot, järgmised 8 eurot, toimumispäeval 10 eurot. (30)
Piletite eelmüük www.bilesuserviss.lv ja Valka linna kultuurimajas
kell 23 pidu “Hello Summer!”Valga ööklubis Feel Good. Pilet 3 €. (13).
kell 23 retrodisko Valga Voorimehe Pubis. Pilet 3 €. (7)
Pühapäeval, 11. juuni kaksiklinna Valga-Valka 433. aastapäev. 1584. aasta 11. juunil andis Poola kuningas Stefan Bathory Valgale
linnaõigused.
kell 10 Valka vana depoo juurest Valga-Valka tuletõrje 150. aastapäeva
tähistamiseks tuletõrjujate ja tuletõrjeautode rongkäik marsruudil Raiņa
tn 25a, Rīgas tn, Raja tn, Sepa tn, Kesk tn, Riia tn ja Raja tn, Pedeli virgestusala. Paraadist on oodatud osa võtma igaüks, kes on olnud seotud
tööga tuletõrjes. Pärast paraadi tuletõrjeautode väljapanek Pedeli jõe ja
Rimi kaubanduskeskuse vahelisel alal.(11)
kell 11 rammumehe võistlus Valgas Pedeli jõe ja Rimi kaubanduskeskuse vahelisel alal. (11)
kell 13 paadiralli Pedeli jõel. Start ja finiš 1. paisu ümbruses Valga vana
veski juures. Traditsioonilisele võistlusele oodatakse kõiki linnakodanikke
ja linna külalisi, kel aastaid vähemalt 14. Lisaks heale füüsilisele ettevalmistusele hinnatakse loovust kostüümide ja ujuvvahendite valmistamisel. Võistlusrada läbib kahte riiki. (12)

pärast paadirallit rammumehe võistlused jätkuvad. (11)
kell 18 festivali lõpetamine Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Liivimaa
Noorteorkestri kontsert. Kontserdist saadav piletitulu läheb orkestri tegevuse arendamiseks. Pilet 3 €. (2)
Kino Säde Valgas (2)
7. juunil
kell 16.30 Valga kino Säde koguperefilm “Särts - Kosmose kangelane”.
Lugu teismelisest kosmosekangelasest Särtsust, kes asub koos sõpradega
ohtlikule missioonile koduplaneeti Bana päästma. Pilet 4/2.50 €
kell 19 Valga kino Säde seiklusfilm „Kariibi mere piraadid - Salazari kättemaks”. Kapten Jack Sparrow (Johnny Depp) on pidanud oma elu jooksul
vastu astuma nii mõnelegi koletule vaenlasele, aga need kõik kahvatuvad
kapten Salazari (Oscari-võitja Javier Bardem) kõrval. Alla 12-aaastastele
mittesoovitatav. Pilet 4/2.50 €
9. juuni
kell 13 kogupere animafilm „Särts - Kosmose kangelane” kultuuri- ja
huvialakeskuses kinos Säde. Pilet 4/2.50 €
kell 15.30 seiklusfilm „Kariibi mere piraadid - Salazari kättemaks”. Alla
12-aastastele. mittesoovitatav. Pilet 4/2.50 €
kell 18.30 seiklusfilm „Muumia”. Iidne printsess ärkab oma igavikulisest
unest, tuues hävingut ja kaost kogu maailmale. Pilet 4/2.50 €
kell 21 põnevusfilm „Wonder Woman”. Tegelaskujud põhinevad DC Entertainmenti koomiksitel. Wonder Womani tegelaskuju lõi William Moulton Marston. Alla 12-aastastele mittesoovitatav. Pilet 4/2.50 €
Näitused Valgas
08.06.-20.08 - Valga ja Valka loomeinimeste ühisnäitus Valga Kultuurija Huvialakeskuses. (2)
08.06.-18.08 - Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus
“Eesti Vabariigi klaver”Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.(2)
01.06.-31.08 - Näitus „Valga muusikakooli kuulsaid kasvandikke”Valga
Keskraamatukogu teenindussaalis. (9)
06.06.-12.07 - Rait Rosina näitus “Mahajäämus” muuseumi I korruse
galeriis tegeleb väikelinnades toimuva ümbermõtestamisega kunstipõhise uurimuse kaudu. (8)
09.06.-01.07 - Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Ühingu 150. aastapäevale pühendatud näitus muuseumi I korruse galeriis.
Püsinäitused:
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni teemapark on avatud:
N, R, L, P kell 9-17. Tegemist on omanäolisema militaarteemapargiga, mis
keskendub kodanikukasvatusele, riigikaitse ja siseturvalisuse teemadele. (5)
Valga muuseum on avatud: T-R kl 11-18, L kl 10-15, E ja P gruppidele
alates 25 inimest kokkuleppel. (8)
Valga Jaani kirik on avatud: N, R kl 12-16, L kl 11-16, P kl 9.30-12
Ehitusaeg: 1816. Barokilt varaklassitsismile üleminekuaja valgusküllane
ovaalse põhiplaaniga saalkirik (arhitekt Christian Haberland) Valga linnasüdames. Interjööris domineerib kõrge varaklassitsistlik altarisein maalidega. Haruldane on Friedrich Ladegasti orel (1867). (3)
Näitused Valkas (Läti)
Püsinäitused:
Valka koduloomuuseumis. (29)
Näitusel „Valka kihelkonna spordi ajalugu” saab ülevaate Valka kihelkonna
sportlaste saavutustest ajavahemikus 20. sajandi algusest tänapäevani.
Ekspositsioon „Liivimaa kihelkonnakooli õpetajate seminar ja selle kasvandike kultuurhariduslik tegevus. 19. sajandi keskpaigast 20. sajandi
alguseni” on pühendatud Jānis Cimzele (1814-1881), tema juhitud õpetajate seminarile ja kasvandikele. Võimalus kuulata väljapandud pillide
(orel, klaver, harmoonium) kõla ning vaadata koorilaulude kogu „Dziesmu
rota” (Laulu ilu) esmatrüki originaale ja Cimze vahakuju.
Püsinäitusel „Rahva elu” on muuseumi etnograafilisest kollektsioonist
välja pandud 19. sajandil ja 20. sajandi alguses kasutusel olnud tööriistad ja olmeesemed. Näha saab Launkalnest Niedrāja järvest leitud ühepuulootsikut, mida dateeritakse 15. sajandi lõppu - 16. sajandi algusse.
Animeeritud lühifilmist „Koht, kus algab riik” saab vaadata Valka linna
jagamist 1920. aastal. Film on tõlgitud eesti ja vene keelde.
Valka muuseum avatud: T-R kella 11-18; L, P kella 10-16
Valka Kultuurimajas, Em. Dārziņa ielā 8. (28)
Osvalds Rožkalnsi maalinäitus „Dialogi” („Dialoogid“)
Valka Kihelkonna Keskraamatukogus, Rīgas 22 (31)
Näitus valkalanna Tija Bērtiņa kellukeste erakollektsioonist
Näitus „Latvijas Valka“ („Läti Valka“)
Raamatukogu avatud E-R 10-18, L 10-15
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Kontakt 7669900, valgalv@valgalv.ee

Peatoimetaja: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist,
tel. 7669902, e-mail: hele.heletaht@valgalv.ee

Teostus: Kalurileht OÜ
www.kalurileht1.ee, Tel.5649 5252

