Nr. 3(34) - maijs 2017

Nr. 3(34) - maijs 2017

Dvīnu pilsētu Valkas un Valgas festivāls –
dzimšanas diena, kas neietilpst vienā valstī
Festivāls šoreiz sāksies īpaši biedējoši, jo pirmo
reizi notiks tautas pārgājiens „Valgas tumšākā
puse“. Pārgājiena maršruts iet cauri daudzām
vietām, ko ikdienā apciemot nav iespējams.
Netrūks arī izrāde, pārsteigumi un daudz kas
cits vēl.
Oficiālais „pirmais sitiens“ tiks dots ceturtdienas vakarā, kad Valgas kultūras un interešu
centrā būs iespējams skatīties divdesmit vēsturiskās klavieres no 1918.-1940.gadam. Tradicionāli savu jaunāko daiļradi demonstrēs mūsu
pašu radošie cilvēki. Ceturtdienas nobeigumā
ir paredzēta nakts veloorientēšanās pa Valgas
pilsētu. Velopārgājienā-sacensībās var piedalīties ikviens, kam ir divriteņu draugs.

Piektdienas vakara nagla būs extreme enduro
sacensības motocikliem. Sacensības norisināsies teritorijā starp Pedeles upi un Rimi veikalu. Otro gadu pēc kārtas savas durvis vērs vaļā
baznīcas, lai pieņemtu visus interesentus. Baznīcu nakts ietvaros var apciemot visas Valgas
baznīcas un Valkas-Lugažu Evaņģēliski luterisko baznīcu. Punktu dienai pieliks pusnakts
deju ballīte pilsētas parkā, kur uzstāsies tūkstošu deju mūzikas cienītāju mīļākā grupa „Hea
story“ un dažādos konkursos apbalvotā deju
grupa „Modus“.
Sestdiena ir lielā tirgus diena, jo Valgā norisināsies Livonijas lielākais tirgus. Livonijas tirgū
būs arī daudzveidīga kultūras programma, kur
uzstāsies divu pilsētu kultūras kolektīvi. Tā kā

2017.gads Igaunijā ir jauniešu un bērnu kultūras gads, Valgas centrā jauniešiem un bērniem
būs daudz aktivitāšu. Sestdienas pusdienlaikā
notiks dzimšanas dienas koncerts un tajā tiks
kārtējo reizi godināts un apbalvots Valgas goda
pilsonis.
Sestdien arī Valkas pusē paredzētas vairākas
aktivitātes visu vecumu pārstāvjiem. Piemēram
unikāls dūmburbuļu šovs bērniem, koncertballe „Lecam pa vecam Valkā“ un specefektu ballīte „Electric SMOG!“ Valkas brīvdabas estrādē.
Svētku dienas pārgājienos piedalīsies Valgas
un Valkas bērnudārzu bērni un arī ugunsdzēsēji, un parādes nešķiramā daļa protams, būs
ugunsdzēsēju mašīnas. Valsts stiprākie spēkavīri demonstrēs savu spēku un protams – nevar

Valgas – Valkas ugunsdzēsībai 150

Raivo Pavlovitš
Igaunijas glābšanas pārvalde, Valgas vienības komandieris

taču iztikt bez laivu rallija! Festivāla noslēgumā, kā jau tradīcija, skan Livonijas jauniešu orķestra mūzika.
Festivāla ietvaros savas lielās jubilejas svin Valgas/Valkas kopējā brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība, kam šogad būs 150 gadi, un Valgas
Mūzikas skola (95).
Dzimšanas dienas svinībās būs vēl daudz ļoti
interesantas aktivitātes. Visa programma un
papildu informācija ir publicēta šajā avīzē, Valgas pilsētas mājas lapā valga.ee, Facebook lapā
’Valga linn’, Valkas novada mājas lapā valka.lv
un arī Valkas novada Facebook lapā ’Valkas
novads’.

starp Igau
Gājienā aicināts piedalīties ikviens, kurš kādreiz bijis saistīts ar ugunsdzēsēju darbu. Pulcēšanās pie Valkas vecā VUGD depo (Raiņa ielā 25a) plkst. 10. Ja kādam ir saglabājušies vēsturiskie
Šogad aprit 150 gadi, kopš nodibināta Valgas pilsētas ugunsdzēsības biedrība. Atzīmēsim šo cie- priekšmeti, formas tērpi, ķiveres u.tml., tad lūdzam tos ņemt līdzi, vai uzvilkt mugurā vai uzlikt
nīgo gadadienu dvīņu pilsētas Valgas – Valkas festivāla ietvaros kopā ar mūsu latviešu kolēģiem, galvā.nijas un Latvijas glābējiem.
Valgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir viena no vecākajām tāda veida biedrībām, kuras dijo tajā tālajā laikā mums bija kopīga pilsēta un ugunsdzēsības biedrība.
No vēstures ir zināms, ka Valgas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrībai bija tradīcija pēc vasaras ap- bināšanu rāte apstiprināja 1867. gada 7. februārī.
mācībām svinēt savu gadadienu. Parasti svētku laikā bija parāde. Tās dalībnieki devās pie rātsnama, kur ar uzrunu uzstājās mērs. Parāde turpinājās
caur pilsētu un vakarā tika rīkotas kopīgas vakariņas, kurās notika arī fotografēšana un apbalvošana.
Atdzīvināsim 150 gadus atpakaļ izveidojušās tradīcijas, piemēram, Valgas rātsnama fonā uzņemto foto
kopā ar Latvijas Valkas ugunsdzēsējiem līdzīgi 1867.
gada fotoattēlam. Tāpat esam kopā ar Valgas pilsētas
valdi atzīvinājuši tā laika cienīgo ugunsdzēsēju goda
zīmi. Ar to vēlamies godināt pašreizējos labākos glābējus ugunsdzēsības vēsturei veltītās izstādes atklāšanā Valgas muzejā.
Pilsētu dzimšanas dienā, 11. jūnijā plkst. 10 notiks
svinīgs pārgājiens, kurā varēs redzēt gan seno, gan
mūsdienīgo ugunsdzēsības tehniku. Pārgājiens sāksies pie vecā VUGD Valkas depo un beigsies laukumā aiz Rimi veikala. Tur būs iespējams apskatīt
Valgas un Valkas ugunsdzēsēju tehnikas izstādi, būs
2017
informatīvais pasākums un norisināsies sacensības 1867
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Valgas - Valkas centra attīstība

Daudz laimes!

Kalev Härk,
Valgas pilsētas mērs

Valgas pilsēta 11.jūnijā svin savu 433. dzimšanas dienu. Atbilstoši pilsētas cienījamam vecumam, atzīmēsim šo svarīgo
notikumu no 7.-11.jūnijam ar jautro festivālu, kas piedāvā
daudz jaukas aktivitātes dvīņu pilsētas abās pusēs. Mūsu kultūras un sporta cilvēki piedāvās ārkārtīgi daudz dazādas aktivitātes sākot ar tradicionālo Livonijas tirgu un leģendāro laivu
ralliju, un beidzot ar Valgas/Valkas ugunsdzēsēju organizācijas
150. dzimšanas dienai veltīto parādi un motociklu traukšanās
pilsētas centrā. Nāciet uz pilsētas dzimšanas dienu ar visu ģimeni un ielūdziet ciemos paziņas no tālākām vietām – pozitīvi
piedzīvojumi ir garantēti!
Valgas pilsētas vēsturē ir bijuši gan vieglāki, gan grūtāki laiki. Pašlaik esam attīstoša pilsēta, kas kļūst arvien jaunāka un
labāka, kas ir piesaistījusi uzmanību visā pasaulē. Ir patīkami
konstatēt, ka mēs esam pamanīti gan Tallinā, gan Rīgā un pat
Briselē, un par mums interesējas. Lai pierādītu, ka esam to vērti, mums vēl vairāk ir jācenšās. Pēdējo gadu laikā esam spēcīgi
sākuši mainīt pilsētas ārējo izskatu un īpaši atdzīvināt pilsētas
centru. Bet kā saka sakāmvārds „Skaistumu katlā neieliksi”, tad
vēl svarīgāks ir, ka no uzņēmējdarbības jomas pēdējā laikā nāk
labas ziņas. Vairākos uzņēmumos domā par paplašināšanos un
jaunu darbavietu radīšanu. Pilsētas valde dod no sevis vislabāko, lai Valga kļūtu vēl labāka vieta, kur dzīvot un investēt.
Valga bija, ir un būs Livonijas svarīgs centrs, kur dzīvo stipri
un darbīgi cilvēki. Bet tagad atradīsim laiku savā ikdienas dzīvē, nedaudz atvilksim elpu un priecāsimies pilsētas dzimšanas
dienas svinībās!

Valkas un Valgas dvīņu pilsētas kopīgs
sauklis ir „Viena pilsēta, divas valstis“, ar
ko vēlas iepazīstināt Valku un Valgu kā
kopēju pilsētu un tās atpazīstamību starp
iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem.
Valkas un Valgas dvīņu pilsētas attīstības
projekta mērķi ir vēl vairāk apvienot Latvijas Valkas un Igaunijas Valgas daļas un
radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu. Tāpat ar šo projektu
vēlas veicināt Valkas un Valgas attīstību,
iedrošināt pilsētu pārrobežu kopienu integrāciju un palielināt dvīņu pilsētu atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem
un uzņēmējiem. Mērķis ir radīt mājīgu
un unikālu publisku ārtelpu pilsētas iedzīvotājiem un apmeklētājiem.
Lai rastu vislabāku arhitektūrisko risi-

nājumu, Valkas novada dome un Valgas
pilsētas valde pagājušogad rīkoja starptautisko arhitektūras konkursu „Valgas –
Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un
gājēju ielas koncepcija”. Konkursa mērķis
bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus
Latvijas un Igaunijas robežas un gājēju ielai, kas savieno valstis. Konkursu uzvarēja
darbs ar devīzi „Cross-Border Strands“,
kura autori ir Spānijas arhitekti.
Projekta ietvaros atjaunos un attīstīs kopīgu publisko ārtelpu, kas aptver kā centra reģionu, tā arī gājēju ielu Valkas un
Valgas pilsētās. Radīs jauno gājēju ielu,
kas savieno divus vizuālus un simboliskus
orientierus – Jāņa baznīcu Igaunijā un
Valkas-Lugažu Evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā. Abas ēkas ir nozīmīgi vizuālie objekti pilsētainavā, bet pašlaik starp
viņiem ir fiziskie šķērsļi. Valkas autoostas
tuvumā veidos Valkas pilsētas jauno centrālo laukumu, pie Varžupītes būs jauns
parks un Ramsi ūdensdzirnavas apkārtni
pie Pedeles upes pielāgos mazo pasākumu rīkošanai. Projekta rezultātā ceram
radīt pilsētas ārtelpu, kas atbalsta privātā
sektora investīcijas un veicina pārrobežu
uzņēmējdarbību Valkas un Valkas dvīņu

dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centra projekta skices risinājuma
ilustrācija skatoties no Sõpruse/Raiņa ielu puses

pilsētā. Veidojamā centrālā laukuma un
gājēju ielas uzdevums būs veicināt mazo
uzņēmumu attīsttību un sekmēt ikdienas
dzīves atgriešanos vēsturiskā pilsētas centrā.
Projekta plānotais īstenošanas laiks ir laika posms 01.04.2017-31.03.2020. Pašlaik
notiek projektēšanas darbi – tiek sastādīts Valkas un Valgas dvīņu pilsētas centra būvju būvprojekts minimālā sastāvā
(sākotnējais projekts) saskaņā ar Valgas
– Valkas dvīņu pilsētas centra centrālā laukuma un gājēju ielas arhitektūras
konkursa uzvarētājdarbu „Cross-Border
Strands”. Galvenais projektētājs ir Spāņu
firma „In Project Studio Barcelona”, kas
sadarbojas ar Igaunijas firmu OÜ „Keskkonnaprojekt“. Pirmsprojektam saskaņā ar pieņēmumiem būtu jābūt gatavam
maija mēnesī.
Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra attīstības projekts tika apstiprināts Interreg
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas (2014-2020) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 3,5
miljoni eiro, no kā 3 miljoni (85%) tiek finansēts no Igaunijas – Latvijas programmas. Projektu īstenos sadarbībā ar Valkas
novada domi.

dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centra projekta skices risinājuma
ilustrācija skatoties no Pedeles upes puses

Kopīgie pierobežas projekti

Mīļie valcēnieši, kaimiņi
– valdzēnieši un pilsētas
Vents Armands Krauklis
viesi!
Valkas mērs,

Ik gadu svinot pilsētas dzimšanas dienu, mēs satiekamies gan
Latvijas, gan Igaunijas pusēs. Soli pa solim ejot uz to, lai mūsu
sauklis “Viena pilsēta divās valstīs” piepildītos ar jēgpilnu saturu. Tas nav viegls ceļš, bet līdzšinējā pieredze rāda – kopā mēs
varam vairāk!
Valkai šis ir īpašs gads, jo latvieši visā pasaulē atzīmēs 100 gadu
jubileju kopš 1917. gadā Latviešu Pagaidu Nacionālā padome
Valkā pieņēma pirmās Latvijas valsts izveidei nepieciešamos
dokumentus! Tas notika vecajā rātsnamā, tāpēc pirms 3. Neiespējamā skrējiena 19. novembrī tur atklāsim piemiņas plāksni.
Ar nepacietību gaidām Valkas – Valgas centra pārbūves projekta realizāciju, kas mainīs gan pilsētas seju, gan vecinās tās
attīstību abās robežas pusēs.
Tāpēc ir pamats svētkus sagaidīt labā noskaņojumā!

Valgas pilsētas dome un Valkas novada dome
kā partneri piedalās ne tikai lielajā Valgas –
Valkas kopīgā centra izveides projektā, bet arī
citās Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas ietvaros finansētajos projektos.
Projekta „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” mērķis
ir attīstīt pārrobežu sadarbību starp darba
devējiem un darba ņēmējiem. Projekta ietvaros tiks veikts pētījums situācijas apzināšanai
un turpmāko aktivitāšu plānošanai. Papildus
organizēs dažādus pasākumus gan darba
meklētājiem (vakanču gadatirgi, informatīvie semināri), gan darba devējiem (kontaktu
dibināšanas pasākumi) un citus informatīvus
pasākumus. Projekta ietvaros plānotas aktivitātes, lai vienkāršotu darba meklēšanas
procesu un darba devējiem darbinieku meklēšanas procesu – tiks iztulkota informācija
par pieejamajām brīvajām darba vietām, piedāvās konsultācijas pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem. Viens no projekta
mērķiem ir savest kopā darba ņēmējus un
darba meklētājus, neatkarīgi no valsts robežas, kas starp viņiem ir. Projekta galvenais
mērķis ir veicināt uzņēmumu pārrobežu sadarbību un uzņēmējdarbību kopumā.
Bez pašvaldībām projektā kā partneris piedalās Eesti Töötukassa (Igaunijas Bezdarba
Apdrošināšanas Fonds). Projekta vadošais

partneris ir Nodarbinātības valsts aģentūra.
Projekta kopējās izmaksas ir 423 000 eiro, to
finansēs no Eiropas Savienības līdzekļiem un
četru partneru pašu ieguldījumiem. Projekts
ilgst divus gadus.
Projekta „Bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju
atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā
tūrisma maršrutā” mērķis ir izveidot jaunu
un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot
vecus dzelzceļa uzbērumus Dienvidigaunijā
un Ziemeļlatvijā. Sakoptos dzelzceļa uzbērumus savienos kā vienu pārgājienu taku,
kura būs pieejama gan vietējiem, gan tūrisma
objektu apmeklētājiem. Jaunās takas garums
būs aptuveni 700 km, no kuriem 290 km vedīs pa bijušajām dzezceļa līnijām.
Starp projekta aktivitātēm galvenā ir pārgājiena takas izveide, iezīmēšana ar norādēm
un netālu esošo apmeklējuma objektu uzlabošana ar neliela apjoma investīcijām. Tāpat
izveidos „Green Railway” (Zaļā Dzelzceļa
Līnija, Roheline Raudtee) sadarbības tīklu.
Paredzēti tīkla dalībnieku zināšanu un prasmju palielināšana, un mārketinga aktivitātes
jaunā tūrisma maršruta reklamēšanai mērķtirgos.
Valgā projekta ietvaros renovēs Valgas
dzelzceļa stacijas restorānu un izveidos tajā
dzelzceļa tematikai veltīto multifunkcionālo
muzeju un telpas semināriem, tāpat uzstādīs

šaursliežu dzelzceļa norādes.
Valkā iegādāsies divus sliežu riteņus (railbike) un to uzglabāšanai izbūvēs speciālu vietu (garāža, kas izskatās kā vilciena vagons).
Nākotnē būs iespējams ar sliežu riteņiem
braukt no bijušās Valkas stacijas līdz Valgas –
Valkas robežai, kas vienlaikus dod jaunu inovatīvu iespēju robežas šķērsošanai. Sakārtos
arī Valkas vecās stacijas apkārtni un uzstādīs
atpūtas vietu. Posmā no Latvijas – Igaunijas
robežas līdz Žuldiņām plānots atjaunot divas
tiltu vietas, uzstādot tur gājēju laipas.
Projekta vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija. No Latvijas projektā piedalās Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, un 13 pašvaldības:
Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Kocēni,
Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene,
Limbaži, Valmiera un Vecpiebalga. Projekta
partneri Igaunijā ir Vīlandes (Viljandi) pilsētas valde, Vīlandes pagasta pārvalde, Hallistes pagasta pārvalde, Mõisaküla pilsētas
valde, Valgas pilsētas valde, Tahevas pagasta
pārvalde, Mõnistes pagasta pārvalde ja Mulgimā (Mulgi novada) attīstības centrs (Mulgimaa Arenduskoda).
Projekts tiks īstenots no 01.03.2017. līdz
30.04.2019. Projekta kopējās izmaksas ir 1
174 938,10 eiro, no kā 998 697,36 eiro ir Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts.
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Izlaidumi Valkas novada skolās:
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas izlaidumi notiks:

10. jūnijā plkst. 15:00 (9.b un 9.c klases), Ausekļa ielā 5

10. jūnijā plkst. 17:00 (9.a klase), Valkas pilsētas kultūras
namā

16. jūnijā plkst. 18:00 (12. klase), Raiņa ielā 28a
Ērģemes pamatskolas izlaidums notiks:

9. jūnijā plkst. 16:00 (9. klase) Ērģemes pamatskolā
Ozolu pamatskolas izlaidums notiks:

9. jūnijā plkst. 20:00 (9. klase) Mierkalna Tautas namā
Kārķu pamatskolas izlaidums notiks :

9. jūnijā plkst. 20:00 (9. klase) Kārķu Tautas namā
Vijciema pamatskolas izlaidums notiks:

10. jūnijā plkst. 18:00 (9. klase) Vijciema Tautas namā
Valkas Mākslas skolā:

2. jūnijā plkst.19.00, Beverīnas 3, sēžu zālē.
Jaunu audzēkņu uzņemšana:
J.Cimzes Valkas mūzikas skolā:

29., 30. un 31. maijā plkst.16.00 - 18.00;

23., 24. un 25. augustā plkst.16.00 - 18.00.
Jaunu audzēkņu uzņemšana:
Valkas Mākslas skolā:

līdz 7. jūlijam no plkst. 9.00-16.00;

no 14. augusta līdz 31. augustam no plkst. 9.00-16.00.

21. jūnijā plkst.13 Valgā, Tartu
ielas kapos bruņoto spēku
piemiņas ceremonija:
Võru pilsēta gaida ciemos
kaimiņus uz Igaunijas
lielāko bērnu festivālu

28.-30 jūnijā.
Sīkāka informācija:
www.vorulastefestival.ee

Tiks atklāts kapakmens 1940. gada
21. jūnijā Raua ielas cīņā kritušajam
ierindniekam Johannes Mandre.
Kapakmeni atklās
štāba un sakaru
bataljona priekšnieks
pulkvežleitnants
Rene Innos.

UZMANĪBU VISIEM, KAS BRAUC AR VALGAS PILSĒTAS AUTOBUSIEM!
Gaidām visus, kas izmanto pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus, 15. jūnijā uz
informatīvo pasākumu par jauno e-biļetes sistēmu Valgas kultūras un interešu centra
ovālajā zālē.
Uz vietas ir iespējams iegādāties e-biļeti, visiem interesentiem pastāstīs, kā to lietot un
personificēt, un iepazīstinās ar iespējamiem braukšanas maksas atvieglojumiem.

42. Igaunijas pilsētu vasaras
spēles norisināsies Valgā
Valgas pilsētai ir atkal tas gods uzņemt kārtējās spēles, ko organizē
Igaunijas Sporta asociācija JÕUD, Valgas pilsētas dome un Valgas
apriņķa sporta asociācija. Šoreiz tās ir vasaras spēles, kas notiek
Igaunijā jau 42. reizi.
Salīdzinot ar Igaunijas Ziemas spēlēm, kas norisinājās marta sākumā
arī Valgā, šīs spēles ir ievērojami mazākas, bet ne mazāk svarīgas.
Sacentīsies tradicionālajās disciplīnās – vieglatlētikā, volejbolā vīriešiem
un sievietēm, tenisā, velokrosā, orientēšanās, viktorīnā, petankā, stenda
šaušanā. Arī pašvaldību vadītāji pārbaudīs savus spēkus. Reģistrācija būs
pieejama jūnijā.
Labākās pilsētas noskaidros divās kategorijās atkarībā no iedzīvotāju
skaita: a) virs 10 000 un b) zem 10 000.
Sīkāka informācija par spēlēm mājas lapā www.joud.ee vai no Karl
Kirt, Valgas pilsētas domes vecākā speciālista sporta jautājumos un
darbā ar jauniešiem.
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Valkas - Valgas dvīņu pilsētas festivāls 2017. gada 7.-11. jūnijā

Trešdien, 7. jūnijā
plkst. 21 Šausmu pārgājiens “Valgas tumšākā puse” pa daudzām
vietām, ko ikdienā apciemot nav tik vienkārši. Netrūks arī izrāde,
pārsteigumu un vēl daudz kas cits (igauņu valodā).
Ceturtdien, 8. jūnijā
plkst. 13 Valgas mēra Kalev Härk svinīgā pieņemšana labākajiem
absolventiem Valgas rātsnamā (ar ielūgumiem). (1)
plkst. 18 Valkas – Valgas dvīņu pilsētas festivāla atklāšana Valgas
kultūras un interešu centrā. Pirmo reizi būs apskatāma Igaunijas Republikas 100. dzimšanas dienai veltītā izstāde „Igaunijas Republikas
klavieres“, kurā eksponēti aptuveni 20 klavieres no 1918.-1940.
gadam. Izstādi veidojis komponists un mūzikas pedagogs Alo Põldmäe. Tradicionāli savu jaunāko daiļradi demonstrēs Valkas un Valgas
radošie cilvēki. (2)
plkst. 21 Nakts veloorientēšanās „Nakts piedzīvojumi Valgā ar velosipēdiem“ pa Valgas pilsētas ielām. Pulcēšanās pilsētas parkā pie
Valgas sporta halles. (6)
8.-11. jūnijā Karuseļi un atrakciju parks Lugažu laukumā.
Darba laiks: C, Pk. 13.00 - 23.00, Se, Sv: 11.00-23.00 Biļetes
2 un 3 eiro. (28)
8.-11. jūnijā plkst. 15-23 (C, Pk), plkst. 12-23 (Se, Sv)
Valgā, Tivoli laukumā (Pärna pst 17a) Bengts Tivoli Tūre – kombinācija no ceļojošo atrakciju parku labākajām atrakcijām. Cenas: 1
biļete – 3 eiro, 6 biļetes 20 eiro, 12 biļetes 30 eiro. (17)
Piektdien, 9. jūnijā
plkst. 7.30-12 Rīta kafija ar pilsētu vadītājiem pie Valgas rātsnama. (1).
plkst. 11 Valgas un Valkas bērnudārzu bērnu kopīgs svētku gājiens
(Valgas Jāņa baznīca – Kesk iela līdz Valgas kultūras un interešu
centram). Visi bērni gaidīti pievienoties! Bērni laidīs gaisa balonus
ar laba vēlējumiem, būs koncerts un kopīga svētku dienas tortes
baudīšana. (1)
plkst. 14 Valgas muzejā Valgas-Valkas ugunsdzēsības biedrības
150. gadadienai veltītais tematiskais vakars – prezentācija un izstādes atklāšana. (8)
plkst. 17 Superenduro motosacīkstes Valgā, teritorijā starp Pedeles upi un Rimi tirdzniecības centru. (11)
plkst. 17 Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda
Kraukļa un Valgas pilsētas mēra Kalev Härk pieņemšana Valkas novada domē. Ieeja ar ielūgumiem.
plkst. 17 „Teatrālās tikšanās“ Valkas pilsētas kultūras namā (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas teātri). (28)
plkst. 17 Rakveres teātris „Jabloko“ (Igaunija) – Aleksandrs

Stroganovs „Gludinātāja“ (mono izrāde, drāma, (1h 30 min, krievu
valodā). Režisore Olga Žulai.
plkst. 19 Skodas pilsētas kultūras centra Žemaišu teātris (Lietuva) – Edmundas Untulis „Komētas aste“ (traģikomēdija, 1h 05 min,
lietuviešu valodā). Režisors Edmundas Untulis.
plkst. 20.30 Valkas pilsētas teātris (Latvija) – Anrī Barbiss „Maigums“ (drāma, 45 min, krievu valodā). Režisors Aivars Ikšelis
Ieeja uz katru izrādi 1 eiro.
plkst. 18-24 Baznīcu nakts. (Šajā pašā laikā notiek arī visigaunijas
baznīcu nakts.) Valgas un Valkas baznīcas atver savas durvis visiem
interesentiem. Valgas un Valkas svētnamos notiek ekskursijas, koncerti un tematiskās pārdomas. Baznīcu naktī ir atvērtas: Valgas Sv.
Jāņa baznīca (3); Elu Sõna (Word of Life) draudze (18); Valgas Sv.
Izidora apustuliskā pareizticīgo baznīca (19); Valkas Lugažu Ev. luteriskā baznīca (20); Valgas Romas katoļu Svētā gara baznīca (21);
Valgas Vladimira Dievmātes baznīca (22); Valgas Vasarsvētku draudze (23); Valgas adventistu draudze (24); Valgas Betānijas baptistu
draudze 25); Valgas draudze „Lootus” („Cerība”, 26); Valgas Bēteles
draudze (27).
Ekskursijas no Valgas Jāņa baznīcas:
plkst. 16 Autobusa ekskursija uz dažādām draudzēm;
plkst. 21.30 Romantiskā velotūre uz 4 lielākajām baznīcām.
Dalībniekus ar baznīcām iepazīstinās un tūri vadīs garīdzniece Karin
Varblane.
plkst. 21-01 Pusnakts deju vakars Valgas pilsētas parkā, pie sporta halles, kur uzstāsies tūkstošu deju mūzikas cienītāju mīļākā grupa
„Hea story“ un deju grupa „Modus“. (6)
plkst. 23 Valgas krogā„Voorimehe“ grupa„Puhvet“. Biļete 5 eiro (7)
plkst. 23 Valgas nakts klubā „Feel good“ festivāla oficiālais afterparty. Biļete 5 eiro. (13)
Sestdien, 10. jūnijā
plkst. 8-16 Livonijas gadatirgus Valgas pilsētas centrā. Gadatirgus
ir kļuvis par pazīstamu un iecienītu ikgadēju pasākumu.
Pieteikties uz tirdzniecības vietām līdz 9. jūnijam mājas lapā www.
valga.ee. (16)
plkst 10.30-14.30 tirgus kultūras programma pie Valgas kultūras un interešu centra. (2)
plkst. 10-13.45 bērnu un jauniešu zona „Säde” parkā. (16)
plkst. 10-14 Igaunijas ceļu pārvaldes rīkotā velosipēdu triku trase
bērniem centrālās bibliotēkas pagalmā. (9)
plkst. 9 Sacensību seriāla „Valkas četrcīņa – 2017“ otrais posms
šosejas riteņbraukšanā (87 km, 60 km, 30 km). Reģistrācija un
numuru izņemšana pie Valkas pilsētas kultūras nama no plkst.

9-10.15, starts plkst. 10.30 pie kultūras nama. Apkārt Lugažu laukumam notiks riteņbraukšanas sacensības bērniem no 3-11 gadu
vecumam. Distances sākot no 200 m.
plkst. 11-14 Valkas brīvdabas estrādē pasaulē vienīgais dūmburbuļu šovs bērniem un ballīte (ļoti sliktos laika apstākļos kultūras
namā). Piepūšamās atrakcijas, cukurvate, mūzika. Pasākuma vadītājs Sūklis Bobs. Ieeja brīva. (30)
plkst. 12 Pludmales cīkstēšanās pludmales volejbola laukumā pie
Pedeles upes. (14)
plkst. 13 Dzimšanas dienas koncerts Valgas Jāņa baznīcā, kur tiks
svinētas Valgas un Valkas pilsētu 433. un Valgas Mūzikas skolas 95.
dzimšanas dienas. Tiks apbalvots goda pilsonis. Ienākumi no koncerta tiks ziedoti Valgas Sv. Jāņa baznīcas remontdarbiem. (3)
plkst.14-16.30 Muzikālo gardumu kafejnīca Valgas mūzikas skolā un mūzikas instrumentu tirdziņš mūzikas skolas pagalmā. (15)
plkst. 15-16.30 Valgas ģimnāzijas absolventu asociācijas kopsapulce. Piedalīties asociācijas darbībā aicināti visi absolventi, kuri
vēlas iesaistīties skolas turpmākajā attīstībā. (4)
plkst. 15 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9. klases izlaidums Valkas
pilsētas kultūras namā. (28)
plkst. 15.30-22 Grandiozā koncertballe “Lecam Pa vecam Valkā”
Valkas brīvdabas estrādē. Uzstāsies grupas „Baltie lāči“, „Dakota“
,“Galaktika“, „Otra Puse“, „Tranzīts“, „A-Europa“, Ivo Fomins, Antra
Stafecka, DJ E.E. Edžiņš. Koncertballes vadītājs – aktieris Imants
Vekmanis. Cena pirmajām 300 biļetēm iepriekšpārdošanā 5 eiro,
pēc tam 10 eiro, pasākuma dienā – 14 eiro. Bērniem līdz 5 gadu
vecumam un 1. un 2. grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bez
maksas. Šī “Lecam pa Vecam Valkā“ biļete derīga arī nakts jauniešu
daļā. (30)
plkst. 18 Valgas mūzikas skolas 95. dzimšanas dienas koncerts
Valgas kultūras un interešu centrā. (2)
plkst. 22-05 „Electric SMOG!“ specefektu ballīte. Ieeja no 16 gadu
vecuma. Elektroniskās deju mūzikas pasākums ar latviešu mūsdienu grupām un dīdžejiem. Piedalās: Rieks ar grupu, Dj Emil Deo, Dj
ROMKEEN, NILL KETNER, REZarin, Trap Love, Street Warriors show.
Cena pirmajām 100 biļetēm iepriekšpārdošanā 5 eiro, pēc tam 8
eiro, pasākuma dienā 10 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.lv un Valkas pilsētas kultūras namā. (30)
plkst. 23 Ballīte „Hello Summer!“ Valgas nakts klubā „Feel good“.
Biļete 3 eiro. (13)
plkst. 23 Retro diskotēka Valgas krogā„Voorimehe“. Biļete 3 eiro. (7)
Svētdien, 11. jūnijā dvīņu pilsētas Valkas – Valgas 433.
dzimšanas diena! 1584. gada 11. jūnijā Polijas karalis Stefans

Batorijs piešķīra Valkai pilsētas tiesības.
plkst. 10 Valkas – Valgas ugunsdzēsības biedrības 150. gadadienai veltīta ugunsdzēsēju parāde (Valkas vecais VUGD depo – Raiņa
iela – Rīgas – Raja – Sepa – Kesk – laukums pie Rīgas – Raja
ielas robežas, pie Pedeles upes) ar tehnikas demonstrāciju. Gājienā
aicināts piedalīties ikviens, kurš bijis saistīts ar ugunsdzēsēju darbu! Parādes noslēgumā ugunsdzēsēju tehnikas demonstrējumi un
jautrības atrakcijas – laukumā starp Pedeles upi un Rimi tirdzniecības centru. (11)
plkst. 11 Spēkavīru sacensības teritorijā starp Pedeles upi un RIMI
tirdzniecības centru. (11)
plkst. 13 Pedeles upes Laivu rallijs. Starts un finišs Valgā pirmajā aizsprosta apkārtnē pie vecajām dzirnavām. Uz sacensībām tradicionāli
gaidīti visi pilsētnieki un pilsētu viesi, 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 turpināsies spēkavīru sacensības. (11)
plkst. 18 Festivāla noslēgums Valgas kultūras un interešu centrā.
Livonijas Jauniešu orķestra koncerts. Ieeja 3 eiro. Ienākumi no koncerta tiks izmantoti orķestra darbības attīstībai. (2)
Izstādes Valgā:
08.06-20.08 Valgas un Valkas mākslinieku kopīgā izstāde Valgas
kultūras un interešu centrā. (2)
08.06-18.08 Igaunijas Republikas 100. dzimšanas dienai veltīta izstāde „Igaunijas Republikas klavieres“ kuItūras un interešu centrā. (2)
01.06-31.08 Izstāde „Valgas mūzikas skolas slaveni audzēkņi“
centrālajā bibliotēkā. (9)
06.06-12.07 Valgas muzeja I stāva galerijā izstāde „Atpalicība“
(„Mahajäämus“, autors Rait Rosin), kura atspoguļo notikumus
mazpilsētās un piešķir tiem citu jēgu caur pētījumu, kas balstās uz
mākslu. (8)
Pastāvīgās izstādes:
Dibinājums „Valgas patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija” (Valgas Militārais parks) ir atvērts: C, Pk, Se, Sv
plkst. 9-17. Tas ir viens no savdabīgākajiem Igaunijas militārajiem
muzejiem, kura mērķis ir popularizēt pilsonisko audzināšanu, valsts
aizsardzības un iekšējās drošības tematiku. (5)
Valgas muzejs atvērts: O-Pk plkst. 11-18, Se plkst.10-15, Sv un P
grupām sākot no 25 personām pēc iepriekšēja pieteikuma. (8)
Valgas Sv. Jāņa baznīca atvērta: C, Pk plkst. 12-16, Se plkst.
11-16, Sv plkst. 9.30-12. Uzcelta 1816. gadā. Jauktā baroka un
agrīnā klasicisma stilā, gaismas pielieta ar plānu ovālu pamatu (arhitekts Kristians Haberlands). Interjerā dominē augsta altāra siena
agrīnā klasicisma stilā ar gleznām. Unikālas ir Fridriha Ladegasta
izgatavotās ērģeles (1867). (3)
Izstādes Valkā:
Valkas novadpētniecības muzejā: (29)
Izstāde: “Sporta vēsture Valkas novadā”. Par Valkas novada sportistu
sasniegumiem laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.
Ekspozīcija: „Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19. gs. vidus – 20. gs. sākums”.
Veltīta Jānim Cimzem /1814-1881/, viņa vadītajam skolotāju
semināram un audzēkņiem. Iespēja dzirdēt eksponēto mūzikas
instrumentu (ērģeļu, klavieru, harmoniju) skanējumu, apskatīt
tautasdziesmu krājuma „Dziesmu rota” pirmizdevumus, J.Cimzes
vaska figūru.
Pastāvīgā izstāde: „Tautas dzīves zinātne”. Muzeja etnogrāfijas kolekcijas izstāde. Eksponēti 19.gadsimta un 20. gadsimta sākumā
lietotie darbarīki un sadzīves priekšmeti. Apskatāma Launkalnē
Niedrāja ezerā atrastā vienkoka laiva, kas datēta ar 15. gs. beigām
– 16. gs. sākumu.
Animācijas īsfilma: “Vieta, kur sākas valsts”. Par Valkas dalīšanu
1920. gadā. Filmai ir tulkojumi igauņu un angļu valodā.
Darba laiks: O-Pk plkst. 11–18, Se, Sv plkst. 10-16
Ieejas maksa: Visā muzejā: 1,50 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem: 60 centi Atsevišķi tikai ekspozīcijā vai izstādē: 75 centi,skolēniem, studentiem, pensionāriem: 30 centi.
Valkas pilsētas kultūras namā (28)
Osvalda Rožkalna gleznu izstāde „Dialogi“
Valkas novada centrālajā bibliotēkā (31)
Eiropas zvaniņi „Sudmaliņu soļos“: Tijas Bērtiņas zvaniņu privātkolekcija.
Izstāde „Latvijas Valka“.
Bibliotēka atvērta P-Pk 10-18; Se 10-15

Izdevēji: Valgas pilsētas dome un Valkas novada dome sadarbībā ar
Latvijas – Igaunijas institūtu

Galvenā redaktor: Hele Heletäht

Darba izpildītājs: Kalurileht OÜ

