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428-gadīga pilsēta

Dvīņu pilsēta Valka–Valga svin 429. dzimšanas dienu
Dvīņu pilsētas Valka un Valga no 6. līdz 11. jūnijam atzīmē dzimšanas dienu ar festivālu „Skanošā Livonija”.
Tas ir ievadpasākums 2014. gada lielajām svinībām — robežpilsētu 430. jubilejai un Vidzemes skolotāju
semināra vadītāja Jāņa Cimzes 200. gadadienai.
Valka un Valga attīstās kopā, tā ir viena
pilsēta, kas vēstures griežu ietekmē atrodas divās valstīs. Valka un Valga —
dažādas valstis un tautības, atšķirīgas
valodas un likumi, bet sadarbība norit
jau daudzus gadus. Visievērojamākie
piemēri ir kultūras, izglītības, sporta,
medicīnas un vides nozarēs, taču arī
citas jomas nav mazsvarīgākas. Valka
un Valga, izstrādājot attīstības plānus,

ņem vērā dvīņu pilsētu savdabību un
specifiku.
Ikdienas darba saites ir ļoti ciešas,
arī dzimšanas diena svinēta kopā.
Festivāls saliedē robežpilsētu iedzīvotājus. Kopā tiek dejots, iets gājienos,
notiek mērošanās spēkiem dažādās
sporta sacensībās, baudītas izklaides
Tivoli parkā, apskatīti un iegādāti labumi tirgū.

Valkas/Valgas dzimšanas dienas
rītā laukumā pie Rātsnama, pilsētas
vēsturiskajā kodolā, baudot rīta kafiju, būs iespējams apmainīties domām

un piedalīties sarunā ar pilsētu vadītājiem. Nāc un piedalies kopā ar ģimeni,
draugiem, paziņām un kļūsti par daļu
no dvīņu pilsētu svētkiem!
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Izglītība

IZLAIDUMI VALKAS
NOVADA SKOLĀS
Valkas ģimnāzijas izlaidumi notiks
skolas aktu zālē
• 16. jūnijā, plkst. 12.00 (9. klasei);
• 21. jūnijā, plkst. 22.00 (12.a klasei);
• 22. jūnijā, plkst. 16.00 (12.b klasei).
Valkas pamatskolas izlaidums notiks
skolas aktu zālē
• 15. jūnijā, plkst. 14.00
Ozolu pamatskolas izlaidums notiks
tautas namā “Mierkalni”
• 13. jūnijā, plkst. 19.00

Grafiti meistarklase
pilsētas svētkos

Ērģemes pamatskolas izlaidums notiks
skolas zālē

Pilsētas svētku ietvaros, 7. un 8. jūnijā, nebijis notikums — grafiti (gleznojums pilsētvidē, izmantojot
krāsu aerosolus) meistarklase, kurā četri mākslinieki
no Latvijas un četri no Igaunijas kopā ar Valkas mākslas skolas bērniem apgleznos objektus Valkā un Valgā.

• 14. jūnijā, plkst. 17.00

Zane Bulmeistare
Iesaistītie grafiti meistari, Tiit Joala
(Igaunija) un Daiņa Rudens (Latvija)
vadībā, jau ir viesojušies robežpilsētās
un izvēlējušies mākslas darbu tapšanas
vietas: Igaunijā apgleznos Patriotiskās
audzināšanas muzeja sienu un betona
sienu Pärna pst. stāvlaukumā (pie Pedeles), savukārt Latvijā — puķu tirdziņa sienu Zvaigžņu ielā un Valkas pamatskolas metodiskā kabineta sienu.
Grafiti meistars Dainis Rudens
stāsta, ka šāda izdevība darboties interesantā vietā kopā ar bērniem un

domubiedriem nerodas bieži. „Tā ir
liela iespēja, liels darbs un sagaidāmi pozitīvi rezultāti. Cerams, bērni
un skatītāji ieraudzīs jaunu pasauli
mākslas jomā, iespējams, viņiem radīsies interese par grafiti un sapratne
par tapšanas procesu.”
Pasākuma noslēgumā paredzēts
grafiti afterparty 309. kabinetā (Valka,
Rūjienas iela 3e, 3. stāvs). Pasākumu
līdzfinansē Igaunijas — Latvijas programmas projekts „Art School „Walk””.
Gaidām visus dvīņu pilsētu interesentus un pilsētas svētku viesus vērot radošo procesu!

• 15. jūnijā, plkst. 17.00
Vijciema pamatskolas izlaidums notiks
skolas zālē
Kārķu pamatskolas izlaidums notiks
skolas zālē
• 16. jūnijā, plkst. 19.00
Valkas J. Cimzes mūzikas skolas izlaidums notiks skolas zālē
• 17. maijā, plkst. 13.00
Valkas mākslas skolas izlaidums notiks
skolas izstāžu zālē
• 1. jūnijā, plkst. 14.00

Briedis. Daiņa Rudens grafiti zīmējums.

Valgas apriņķa deju svētki „Deju solī cauri Valgas
zemei“ ir daļa no dvīņu pilsētu festivāla
Tiina Kukk un Eha Mandel
Valgas apriņķa deju svētki „Deju solī
cauri Valgas zemei“ notiks sestdien,
8. jūnijā plkst. 18.00 Valgas pilsētas
stadionā un būs viens no centrālajiem
pasākumiem Valkas–Valgas dvīņu
pilsētu festivāla „Skanošā Livonija”
programmā.
Šī gada deju svētku nosaukums
„Deju solī cauri Valgas zemei“ nav
izvēlēts nejauši. Organizētāji ar kopu
vadītājiem piemeklējuši dejas, vingrošanas programmas un mūziku, ko radījuši ar Valgas apriņķi saistīti cilvēki.
Interesanti, ka Valgas apriņķī gandrīz
katrā mazajā pašvaldībā atrodas kāds
komponists vai deju radītājs. Program-

ma būs aizraujoša un daudzveidīga.
Pēc deju svētku noslēguma stadionā
notiks svinīgais gājiens uz laukumu
pie Valgas pilsētas sporta halles, kur
sāksies lielā zaļumballe, kurā Marko
Matvere kopā ar Mazo harmoniku
savienību aizraujošu melodiju pavadījumā radīs vasaras vakara un festivāla
noskaņu.
Gatavošanās svētkiem pilnā sparā
rit jau vairākus mēnešus. Virsvadītāji
rīko mācību dienas un vajadzības gadījumā ar padomu un atbalstu repertuāra
apgūšanā palīdz kolektīvu vadītājiem.
Deju svētku idejas autore un virsvadītāja ir Tiina Kukk. Viņas palīgi
un kopu vadītāji: Virve Sinisalu, Ene
Vilipuu, Kaire Ojavee, Valdeko Ka-

lamees, Maie Riitsalu, Erika Kärner,
Anne Jaakson un Ulvi Riitsalu. Tekstus priekšnesumu starplaikos sastādīs
un lasīs Margus Möll kopā ar Merle
Soonebergu, kuri ik pa brīdim uzsāks
kādu melodiju.
Šī būs pirmā reize, kad vienā pasākumā satiksies visas Valgas apriņķa
pagastu deju un vingrošanas grupas.
Uz svētkiem 37 deju skolotāji un treneri būs atveduši kopā 77 kolektīvus.
Tādējādi būs skatāmi ap tūkstoš dalībnieku no bērnudārzu, skolu jauniešu
un pieaugušo dejotāju un vingrotāju
kolektīviem.
Vērienīgos deju svētkus klātienē
skatīt un līdzi dzīvot aicināti visi Valgas un Valkas iedzīvotāji un viesi.

Kultūra

Ceļā uz Dziesmu
svētkiem
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā
6. jūnijā plkst. 16.00 digitālās izstādes
„Ceļā uz Dziesmu svētkiem” atklāšana
un prezentācija. Piedalīsies Valkas novada iedzīvotāji ar atmiņu stāstiem par
Dziesmu svētkiem, būs apskatāmas
fotogrāfijas, svētku programmas. Pēc
atklāšanas prezentāciju varēs redzēt un
stāstus varēs noklausīties audioierakstā
bibliotēkas mājas lapā www.vpb.valka.
lv. Bibliotēka atvērta: darba dienās no
11.00–18:00, sestdienās 10.00–15.00 (no
1.06.–31.08. — sestdienās slēgts).
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Uzsākta projekta „Dzelzceļa stacijas renovācija“
īstenošana
„Dzelzceļa stacijas renovācija“ („Renovation of Valga–Valka Railway Station”) ietvaros atjaunos Valgas dzelzceļa stacijas ēkas ārējo fasādi un iekštelpu daļu, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Pēc projekta noslēguma ēka būs izmantojama kā kopīga Valgas–Valkas stacija, kurā no
izvietotajiem elektroniskajiem tablo varēs uzzināt nepieciešamo informāciju gan par
vietējiem, gan arī starptautiskajiem autobusu un vilcienu reisiem.
Projekta gaitā ir notikuši divi iepirkumi: būvprojekta sastādīšanai un būvnieka,
būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēja atrašanai. Ar konkursā uzvarējušo uzņēmumu
līgums ir noslēgts, un noteiktais laiks darbu īstenošanai ir 2013. gada oktobris.
„Dzelzceļa stacijas renovāciju“ finansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas–Latvijas programma. Tā vadošais partneris ir Valgas pilsētas dome (Igaunija) ar
partneri Valkas novada domi (Latvija).

„Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs”
Uzsākta projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” īstenošana ar mērķi
veicināt sadarbību starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldību sporta
interesentiem un popularizēt veselīgu dzīves veidu.
Tā ietvaros notiks vairākas starptautiskas sacensības futbolā, volejbolā un florbolā. Būtisks ieguvums ir arī triju dalībvalstu komandu iepazīšanās un jaunu sadarbību veidošana.
Projekta ietvaros iegādās nepieciešamo sporta inventāru un aprīkojumu, kā arī izdos
veselīga un sportiska domāšanas veida veicinošu brošūru igauņu, latviešu, krievu un
angļu valodās. Turklāt sporta nozarē iesaistītie papildinās zināšanas apmācībās, dosies
pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī apmeklēs starptautiskas konferences, no kurām
pirmo plānots rīkot Valgā 28. maijā.
Projekts iesniegts Igaunijas — Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmā. Vadošais partneris ir Valgas
pilsētas dome (Igaunija), partneri no Latvijas–Valkas novada dome, no Krievijas–Novodevjatkinas pašvaldība.

Aira Varblane

10. starptautiskais teātru festivāls „Tālvils 2013”
No 2013. gada 9. līdz 13. jūlijam, projekta „Robežgaisma” ietvaros, Valkā
norisināsies 10. starptautiskais teātru festivāls „Tālvils 2013”, kura tēma būs
„Naids, piedošana un mīlestība — no klaunādes līdz drāmai”, ietverot sevī
sakrālo skaitli trīs.
„Tālvils” — pasaules
profesionālo,
municipālo un labāko amatierteātru jaunā gadsimta teātra mākslas
izteiksmes, satura,
veida un meklējumu starptautiskais
teātru
festivāls
Latvijas–Igaunijas
pierobežas reģionā.
Festivāla aizsākums
meklējams
1996.
gadā. Tajā piedalījušies teātri no 21
valsts ar 89 izrādēm.
Festivālu laikā
aktieriem un visiem
interesentiem notiek izcilāko pasaules teātra pedagogu
meistarklases. ŠoSkats no lietuviešu teātra izrādes.
gad tās skatuviskajā
plastikā un kustībā vadīs Krievijas Teātra mākslas akadēmijas docents, Krievijas Kaskadieru asociācijas loceklis Oļegs Snopkovs, bet meistarklasi „Latviešu teātris 21. gadsimta
virzībā un īpatnībās” — Latvijas Kultūras akadēmijas rektors profesors Jānis Siliņš.
Šis festivāls iezīmīgs ar 15. starptautiskā režisoru „K. Staņislavska un M. Čehova sistēmas šodien” semināra nodarbībām, kurās piedalīšanos apstiprinājuši režisori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Brazīlijas, Ungārijas un Lielbritānijas.
To vadīs Krievijas Teātra mākslas akadēmijas profesors Mihails Čumačenko un Klaipēdas
(Lietuva) universitātes profesors Bernards Gitis Padegimas. Pirmo reizi seminārs notiek
ārpus Maskavas.
Šogad festivālā piedalīsies teātri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas. ”Tālvila’’ laikā skatītājiem būs iespēja noskatīties astoņas izrādes.
Festivālu ievadīs divu izstāžu atklāšana Valkas pilsētas kultūras namā: „Liepāja-Valka
reminiscences”(Didzis Krūmiņš, Edīte Bernadoviča, Gints Veilands — gleznas, grafika,
foto) un „Ģimenes sāga” (Lilita Postaža, Juta Policja, Paulis Postažs, Liene Bailāne, Vija
Veinberga, Ance Žeigure, Ruta Žeigure, Paula Postaža, Petra Postaža — gleznas). Izstāžu
atklāšanu kuplinās Džeza trio „Blue bird” vadītājs Guntis Veilands (Rīga).
Pirmo reizi festivāla vēsturē to atklāsim Valkā Putraskalnā. Projektu līdzfinansē Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma.

Aivars Ikšelis
Projekta koordinators
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Dziesmu un deju tradīcijas turpināšanu
no Valgas ģimnāzijas pārņem Valgas
pamatskola
Valgas pilsētas skolēniem 29. maijs būs svētku diena, bet Valgas pamatskolas
saimei tā būs vēl īpašāka, jo īsi pirms mācību gada beigām visi vēlreiz sanāks kopā,
lai piedalītos Valgas pamatskolas Dziesmu un deju svētkos „Kad Arno ar tēvu...“
Siiri Põldsaar
Valgas pamatskolas mūzikas skolotāja
Svētki ir veltīti kultūrmantojuma gadam. To vadmotīvs ir Oskara Lutsa
100 gadus atpakaļ uzrakstītais stāsts
„Kevade” („Pavasaris”), kas ir viens
no Igaunijas rakstniecības zelta fonda
dārgumiem.
Valgas ģimnāzija Dziesmu un deju
svētku tradīciju pilsētā uzturējusi jau
31 gadu pēc kārtas. Šogad nozīmīgo
notikumu kopā ar Valgas ģimnāziju īstenos Igaunijas lielākā pamatskola —
Valgas pamatskola.
Svētku mērķis ir dot bērniem iespēju izdejot un izdziedāt daļu tautas folkloras dārgumu, sagādājot prieku skolasbiedriem, skolotājiem, vecākiem un
citiem pilsētas iedzīvotājiem.
„Iepazīstināsim ar mūsu senču dejām un dziesmām un nodosim tālāk
prasmi lepni nest dzimtās vietas tautas
tērpus. Parādīsim, ka Valgas pamatskolā prot glabāt kultūras mantojumu.
Mums ir krietni deju un dziedāšanas
skolotāji, kuri paši ir labi piemēri, un
bērni, kuri mīl tautiskās dejas un koru
dziesmas,” par svētkiem saka mācību
un projekta vadītāja Tiiu Püss.
Dziesmu un deju svētki sāksies ar
jautru gājienu no Kungla ielas skolas
ēkas, tā laikā parādot 100 gadu senu
dvesmu. Uzstāsies visi Valgas pamatskolas un abu ģimnāziju dziesmu, deju
un dramatiskie kolektīvi: skolotāju
un skolēnu deju grupas, dramatiskie
kolektīvi, mazuļu koris, bērnu koris
„Kiired”, zēnu koris „Maru” un jauniešu koris „Ehe”. Mēģinās sasniegt
arī pasaules rekordu par lielāko zēnu
kori skatītāju priekšā, apvienojot 500
dalībnieku. Priekšnesumus pieteiks
ducis varoņu no stāsta „Kevade”, kuru
izdzīvotās situācijas un frāzes igauņi
iepazinuši, lasot iemīļotas grāmatas un
skatoties tāda paša nosaukuma filmu.

Svētku programmā sava vieta ir Tootsa
jokiem un nedarbiem, Arno un Teeles
mīlas stāstam, lielas nepatikšanas sološajam plostam, Kentuki lauvai un
sarkanādainajiem. Skanēs neaizmirstamas dziesmas „Koit” („Rītausma”),
„Kui mina alles” („Kad es vēl..”) un
„Liivimaa pastoraal” („Livonijas pastorāle”). Danču laukumā uzstāsies
gan skolotāji, gan skolnieki ar dejām
„Minu isa majakene” („Mana tēva
mājiņa”), „Reilender” un „Kungla
rahvas” („Kungla tauta”). Būs daudz
pārsteigumu, ko svētku apmeklētājiem
atklāt un izbaudīt.
„Skolniekiem ir ļoti svarīgi uzstāties tuviniekiem un viesiem. Bērnu
mirdzošās acis svētku prieku aiznes arī
vecākiem un ciemiņiem,” piebilst mā-

cību vadītāja Tiiu Püss, kas pati ilgus
gadus dejojusi tautas deju kolektīvā
„Rukkilill”.
Organizētāji aicina bērnu vecākus
un pilsētas iedzīvotājus ierasties uz
svētkiem, ņemot līdzi 100 gadu senu
noskaņojumu un, kāpēc gan ne — ietērpties tā laika apģērbā.
Pirms skolu Dziesmu un deju svētkiem no 20. līdz 24. maijam notiks
„Senās skolas” nedēļa, kas ievedīs
skolas saimi gaidāmā pasākuma noskaņās.
Uz tikšanos 29. maijā plkst. 18.00
laukumā pie Valgas Sporta halles
Valgas pamatskolas Dziesmu un
deju svētkos „Kui Arno isaga koolimajja jõudis...”(Kad Arno ar tēvu
ieradās skolā...)!

5. militārais festivāls un Brīvības cīņu
pieminekļa atklāšana ar koncertu „Upes ielokā”
Meelis Kivi
Militārā festivāla galvenais organizators
Militārais festivāls notiks 16., 17. augustā, abās dienās piedāvājot interesantu programmu.
Pirmajā dienā (16. augustā) Igaunijas Valsts prezidents Tomass Hendriks
Ilvess atklās Valgas Brīvības cīņu pieminekli. Noskaņu radīs Igaunijas Aizsardzības spēku orķestris Peeter Saan
vadībā. Vakarā kultūras programma
turpināsies uz militārās skatuves pie
muzeja (Pikk iela 16). Uzstāsies Margit Tali ar grupu un ansamblis JMKE.
Otrajā dienā (17. augustā) notiks
senlietu gadatirgus, ko kuplinās dvīņu
pilsētu kultūras kolektīvi. Būs karavīru
vienību un tehnikas parāde pilsētas ielās, kas kļuvis par iedzīvotājiem iemīļotu pasākumu.
Otrās dienas turpinājumā paredzētās paraugkaujas pārceltas uz Jaanikese motocentru, kur cīņu starplaikos
varēs dzirdēt ansambļa „Untsakad”
uzstāšanos. Notiks arī filmu veidotā-

2012. gada militārā festivāla svinīgā parāde.
ju K. Task, E. Nüganen un L. Kunnas
igauņu kara filmas uzņemšana. Kauju
izskaņā gaidāms salūts un pateicības
pasākums karavīriem.
Militārā festivāla noslēgums būs 17.
augustā, kad plkst. 21:00 Pedeles upes
pussalā sāksies koncerts „Upes ielokā”. Uzstāsies Igaunijas Aizsardzības
spēku orķestris, Lauris Reiniks, Luisa
Värk, Getter Jaani, Uku Suviste, Jaan
Willem Sibul, Ultima Thule kopā ar

Riho Sibul. Vakara vadītājs Ott Sepp
(par biļešu iegādi plašāka informācija
reklāmās).
Vēl ir iespēja dot savu ieguldījumu
Brīvības cīņu pieminekļa atjaunošanai, veicot pārskaitījumu uz SA Valga
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni kontu a/a 221049073178 (ar
mērķi — Vabadussammas). Ziedot var
arī uz vietas muzejā, adrese Pikk iela
16a, Valga.
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Saka — Valgas pilsētas futbols, domā — sporta klubu “Warrior”
Meelis Kuivits
FC “Warrior” treneris
Futbola klubs FC “Warrior” dibināts
1990. gadā. Šobrīd Igaunijas čempionu un virslīgā iekļauti aptuveni
20 bijušie audzēkņi, no jaunākajiem
spēlētājiem dažādās jauniešu izlasēs
ir četri spēlētāji. Klubā darbojas piecas jauniešu komandas, pieaugušo un
veterānu jeb tā sauktā „koka kāju komanda”. “Warrior” ir ļoti populārs gan
Valgā, gan apkārtējo pašvaldību bērnu
un jaunieši vidū.
Klubā ar brāli Margusu Kuivitsu
esam vadītāji un treneri, un, sākot ar
šo gadu, mums pievienojās vēl divi
jauniešu treneri Reio Keifs un Reimo
Paidra.

Visas komandas trenējās regulāri
3-5 reizes nedēļā. Pastāvīgi piedalāmies sacensībās. Papildus Igaunijas
čempionātam tiek rīkoti vēl citi turnīri:
Warrior Cup, Warrior Pavasara turnīrs,
ERTS Cup un citi, kā arī spēlējam
dažādos ārvalstu turnīros, piemēram,
divas reizes esam bijuši Spānijā. Cieši
sadarbojamies ar Latvijas komandām.
Mūsu lielākie partneri ir Valka, Smiltene un FK “Baltika”.
Mūsu klubā pirmos soļus spēlē
apguvuši vairāki talantīgi futbolisti.
Īpaši gribu izcelt Jarmo Aaviste, kas,
pateicoties “ Warrior”, ieguvis vēju
spārnos un pašlaik spēlē Igaunijas
U-16 izlasē.
Valgas centrālajā stadionā 21. jūnijā
notiks Igaunijas apriņķu čempionāts,

kurā Valgas apriņķa komanda tiksies
ar Jogevas komandu. Apkopojot pērnā
gada rezultātus, esam vadībā ar 1:0.
Apriņķa komandā daudzi spēlētāji ir
“Warrior” un Valgas futbola audzēkņi,
kas šobrīd spēlē Čempionu līgas un
Virslīgas klubos. Dalībai piekrituši
Sander Roivassepp (Paide LM), Aleksei Demutski (Infonet), Kaspar Roivassepp (Igaunijas Retro izlase (Eesti
Retrokoondis)), Ermo Ojaste (SK 10),
Sergei Serdjuk (SK 10) un daudzi citi.
Šogad būs arī Igaunijas — Latvijas
100+ spēles, no kurām dažas notiks
Valgas stadionā. Mūsu klubu pārstāvēs
vismaz 5 komandas.
Visi, kas vēlas spēlēt futbolu un
pievienoties treniņiem, laipni aicināti.
Informācija pa tālr. +372 5807 7144.

Futbols Valgā ir populārs, dažu cilvēku viedoklis par to:
Valgas pilsētas domes izglītības un
kultūras nodaļas vadītāja Anneli
Rants:
Klubs “Warrior” piedāvā aizrautību,
piedzīvojumu un kustību visa gada garumā. Futbols ir komandas spēle, kurā
ne tikai bezmērķīgi trenkā bumbu, bet
iepriekš plāno stratēģiju, tāpēc “Warrior” piedāvā vairāk kā tikai futenes
dauzīšanu pagalmā. Futbola spēle attīsta ātrumu, kustīgumu un sistēmisku
un loģisku domāšanu. Prieks atzīt, ka
Valgas pilsētā klubs ir neizmērojami
populārs un tajā ir daudz spēlētāju.

šāda nometne notika Viljandē, kur mani
uzaicināja. Treniņus klātienē vēroja arī
Igaunijas jauniešu izlases treneri. Un tā
viss sākās, mani uzaicināja uz Tallinu
un, sākot no 2012. gada februāra, esmu
Igaunijas jauniešu izlasē, šobrīd spēlēju
U-16 izlasē.
Kādi ir tavi sapņi? Kur tu vēlētos
nonākt, ko sasniegt? Šobrīd spēlēju FC
“Santos” sava vecuma grupas (1998.
gadā dzimušie zēni) virslīgā. Mans sapnis ir spēlēt Igaunijas Premjerlīgā un no
tās tikt uz ārzemēm, piemēram, uz Angliju, Vāciju vai Itāliju.

Jarmo Aaviste, 14 gadi:
Cik ilgi esi spēlējis
futbolu? Kāpēc esi
izvēlējies tieši šo sporta
veidu? Futbolu spēlēju
jau 10 gadus. Tas man ir
paticis vienmēr, cik vien
sevi atceros — no 3–4 gadu vecuma.
Kāpēc tev patīk šis sporta veids? Ko
tas tev dod? Tas ir ļoti interesants komandu sporta veids, kurā jāņem vērā
citi, turklāt no katras spēles gūstot jaunu pieredzi. Piemēram, esot “Warrior”
klubā ne tikai savā vecuma grupā, bet
arī vīriešu komandā, jāliek lietā visa
apgūtā tehnika, ātrums un veiklība. Tas
ir vienkārši AIZRAUJOŠI!
Kā nokļuvi līdz izlasei? Pastāsti par
savu izaugsmi. Spēlējot FC “Warrior”,
aktīvi piedalījos arī vasaras futbola treniņnometnēs. 2010. gadā man izdevās
piedalīties Somijā notiekošajā nometnē, kur mūs mācīja treneri no Anglijas,
Irākas, Somijas un Zviedrijas.
Katru gadu visā Igaunijā notiek futbola talantu nometnes, kurās pulcējas
apgabala labākie spēlētāji. 2011. gadā

Kaspar Rõivassepp, ortopēds, Igaunijas futbola izlases un futbola kluba FC
“Flora” ārsts:
Futbols ir tāds sporta veids, kur ir visvairāk spēles elementu, emociju, kustību, lēcienu, cīņas, visa, kas puišiem ļoti
patīk. Futbolu pagalmā kopā ar vecāko
brāli un kaimiņos dzīvojošiem puikām
spēlējām jau no agras bērnības. Organizētāka darbošanās sākās pamatskolas
laikā, kad klubā “Warrior” tika izveidota arī jauniešu komanda. Vēlāk ar
futbolu nodarbojos Tartu gan Treffnera
ģimnāzijas laikā, gan arī studējot Tartu
Universitātē ārstniecības fakultātē.
Tā kā mums nav daudz ar futbolu
saistītu ārstu, Igaunijas Futbola federācijas prezidents Aivar Pohlak izteica man piedāvājumu darboties FC
“Flora”, pēc tam kļuvu par Igaunijas
izlases ārstu.
Zinot spēli augstākajā līmenī, esmu
ļoti apmierināts ar savu pirmo treneru
(sākumā Margus, pēc tam Meelis) darbu, kas tehniski bija ļoti spēcīgs. Taktikas un fiziskajā ziņā vēl ir vieta attīstībai. Ārstam vienmēr tiek jautāts, vai,

spēlējot bumbu, draud kādas briesmas.
Protams, draud, futbols taču ir kontaktu
sporta veids, tajā pašā laikā uzdrošinos
apgalvot, ka ilgstoša sēdēšana pie datora un mazas fiziskās aktivitātes noteikti
ir bīstamākas.
Kristjan Rõivassepp:
Futbolu esmu spēlējis
aptuveni 20 gadus.
Pirms tam nodarbojos
ar vieglatlētiku, bet sapratu, ka labāk patīk
komandu sports, kas
nodrošina divējādu (individuālo un komandas) izaicinājumu.
Futbolu sāku spēlēt, jo nebija vajadzīgi nekādi īpašie nosacījumi. Pietika
ar bumbu, klajāku laukumu un ar diviem vārtiem līdzīgiem veidojumiem,
un spēle varēja sākties. Tāpat mani
iedvesmoja televīzijā pārraidītās futbola meistarsacīkstes. 1993. gadā Valgas
futbola klubā “Warrior” sākās jauniešu
treniņi, tādējādi varēju darboties jau
mērķtiecīgāk un piedalīties turnīros un
Igaunijas čempionātos. Kluba treneri
bija brāļi Meelis un Margus Kuivits.
“Warrior” esmu pavadījis lielāko
daļu no savas futbolista karjeras. Gadu
nospēlēju Tartu Universitātes klubā
“Fauna” un FC “Valga” dublējošā komandā, kas pašlaik darbību ir beidzis.
Sākot no 2010. gada, kad dzīves ceļš
aizveda mani uz Tallinu, spēlēju galvaspilsētas “Kalev” dublējošā komandā.
Kopumā varu teikt, ka Valgas sporta
dzīve ir līmenī: jauniešiem ir dažādas
iespējas, tie sasniedz labus rezultātus.
Par to Valgā jāpateicas labiem treneriem un esošām sportošanas iespējām.

Starptautiskās futbola spēles Valgā
Jūnijs Valgā, līdz ar daudzajiem pasākumiem, būs arī futbola mēnesis. Valgas
centrālajā stadionā 5. jūnijā plkst. 19 notiks starptautiska mēroga sacensības
starp Igaunijas U-23 un Latvijas B grupas izlasēm.
Mihkel Uiboleht
Igaunijas Futbola federācija
U-23 izlase ir Igaunijas valsts komandas jaunā maiņa, futbolisti, kas jauniešu
klases spēles ir jau pabeiguši, bet spēļu
virsotnē savus spēkus vēl nav nostiprinājuši. Šis ir būtisks starpposms, lai
nodrošinātu pēctecību un dotu iespēju
tiem, kas futbolspēli sākuši apgūt vēlākā posmā. U-23 izlases galvenais treneris ir leģendārais Martin Reim.
Jūnija beigās notiks vēl divi lieli futbola pasākumi — apriņķa futbola diena
un Starptautiskais futbola turnīrs 100+.

Apriņķa futbola diena notiks 21.
jūnijā. Tajā piedalīsies Igaunijas 15
apriņķu, kā arī galvaspilsētas Tallinas
komandas, izspēlējot 8 valsts mēroga
sacensības. Valgas apriņķis plkst. 19.00
savā laukumā pieņems Jogevas apriņķa
komandu, kuru dvīņu pilsēta pagājušajā sezonā ar rezultātu 1:0 pārspēja.
„Sacensības starp Igaunijas apriņķiem
dod iespēju reizi gadā vienā komandā
sasaukt labākos spēlētājus un trenerus,
idejiskā līmenī noformulējot un stiprinot vietējo identitāti,” atzīmēja Igaunijas Futbola federācijas prezidents Aivar
Pohlak.

Savukārt 29. jūnijā Valgā notiks
Starptautiskais futbola turnīrs 100+.
Tās ir plaša mēroga sacensības starp
Latviju un Igauniju un 2001. gadā uzsāktā turnīra turpinājums. Vienlaicīgi
dienas garumā starp divu valstu komandām dažādās vietās Latvijā un Igaunijā
notiks vismaz 101 futbola mačs, tiks
stiprinātas kultūras saites un noskaidrota labākā futbola valsts. Savstarpējās
cīņās var piedalīties jebkurš interesents,
kurš savu komandu būs reģistrējis futbola federācijā.
Papildus informācijas katrin@
jalgpall.ee.

Kultūra

Dziesmu un deju svētku gadā
Dziesmu un deju svētku noskaņa dvīņu pilsētā jūtama jau ilgāku laiku. Iespējams, pat vairāk kā citviet Latvijā, jo notiek ne tikai gatavošanās XXV
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, bet arī Jāņa Cimzes,
viena no latviešu kora mūzikas pamatlicējiem, 200 gadadienai. Turklāt
Dziesmu un deju svētkus igauņu noskaņās varēs baudīt jau pilsētu svētku
laikā.
Latvijā noticis nebijis pasākums — kori un kolektīvi, kā arī katrs interesents var iedziedāt savu Dziesmusvētku zīmi. Īpaši šim nolūkam veidota programma skaņas pārveido
latvju rakstos, izveidojot unikālu simbolu.
Savu Dziesmu un deju svētku zīmi „Valka — Latvijas ziemeļvārti” izveidojusi arī Valkas pilsēta. To iedziedāja kultūras nama pašdarbības kolektīvu kopkoris, piedaloties
arī novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam un deputātei Undai Ozoliņai,
dziedot tautas dziesmu „Teici, teici valodiņa” komponista Jāņa Cimzes apdarē.
No iedziedātās zīmes tiks izveidots Valkas pilsētas Dziesmu un deju svētku karogs,
ko pacels, koru un deju kolektīviem dodoties uz Rīgu, bet
pēc svētkiem tas tiks nodots
Valkas novadpētniecības muzejam.
XXV Vispārējie latviešu
Dziesmu un XV Deju svētki
notiks no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.
Svētkos piedalīsies ap
40 000 dalībnieku. Valkas pilsētu pārstāvēs 7 kolektīvi, ap
150 dalībnieku.
Plašāka informācija un
programma (arī angliski) atrodama www.dziesmusvetki.lv

Zane Bulmeistare
Valkas Dziesmu un deju
svētku zīme.

Pilsētas dzīve

„Bestroof” jumta risinājumi
Taisi ratus ziemā, ragavas — vasarā — senču iedibināto gudrību vērā ņemt
iesaka Valgas uzņēmums „Bestroof”, kas piedāvā jumta konstrukcijas visā
Igaunijā.
Ar sniegiem bagātā ziema ir pagājusi, pienācis laiks pārskatīt, kā tas ietekmējis mājas
un saimniecības ēkas. Smagais sniegs un apledojušās malas var būt radījušas bojājumus jumta segumiem vai konstrukcijām, ļaujot mājā iekļūt lietus ūdenim un aukstam
gaisam.
Katra ēka regulāri jāpārbauda, speciālisti iesaka sākt ar jumtu. Ieteicams to notīrīt
no lapām, skujām, zariem un citiem atkritumiem vismaz reizi gadā. Apkopes biežums
atkarīgs no ēkas apkārtnes un atrašanās vietas. Ja tā ir putekļaina un tuvumā ir daudz
koku un krūmu, jumts jātīra vismaz divas reizes gadā — pavasarī un rudenī. Regulāri
no lapām, skujām, kas piesaista mitrumu un kodina materiālu, būtu jāatbrīvo arī notekcaurules. Aizsprostojums veicina korozijas procesu un var novadīt mitrumu mājas
balstos. Jāpārbauda arī rezerves izeju konstrukcijas un sniega barjeras. Bieži kļūdas
pamana tikai lietpratējs, tāpēc vienkāršākais un „ūdensizturīgākais” risinājums ir jumta seguma pilnīga nomaiņa.
Valgā esošā firma “Bestroof” nodrošina kvalitatīvas jumta konstrukcijas. Uzņēmuma vadītājs Avo Allik apstiprina, ka piedāvātajos ražojumos kā izejmateriālu izmanto
karsti cinkotu augstas kvalitātes tērauda skārdu. Cinka slānis pārklāts ar aizsardzības
un krāsu kārtam, kas nodrošina jumta, fasādes ūdensnoteku sistēmu un citu ražojumu augstu un stabilu kvalitāti gadu desmitiem.
Papildus informāciju iespējams saņemt www.best-roof.ee vai pārstāvniecībā
Riia ielā 14 Valgā.

Valga Linna Leht
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Valkas–Valgas dvīņu pilsētu festivāls

Skanošā Livonija

2 – VALGAS KULTŪRAS UN INTEREŠU CENTRS UN
LAUKUMS PIE TĀ
3 – VALGAS JĀŅA BAZNĪCA
4 – VALGAS CENTRĀLAIS STADIONS
5 – VALGAS PATRIOTISKĀS AUDZINĀŠANAS PASTĀVĪGĀ
EKSPOZĪCIJA
6 – LAUKUMS PIE VALGAS SPORTA HALLES
7 – IELU GĀJIENS (Vabaduse iela – Kungla iela – Valgas
pilsētas parks)
8 – VALGAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
9 – VALGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS PAGALMS
10 – SVĒTKU GĀJIENS (Valgas Jāņa baznīca – Kesk iela –
laukums pie Valgas k/n)
11 – PIE T/C RIMI
12 – LAIVU RALLIJA VIETA PIE PEDELES UPES
13 – NAKTS KLUBS EXOTICA
14 – PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMS PIE PEDELES
15 – SPORTA LAUKUMS ar MĀKSLĪGO ZĀLĀJU PIE
PEDELES
16 – LIVONIJAS GADATIRGUS (KESK IELA UN TĀ
APKĀRTNE)
20 – AUTOSTĀVVIETA PIE VALGAS SPORTA HALLES

24 – VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

28 – VALKAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS

18 – TIVOLI PARKA LAUKUMS

21 – VALKAS KULTŪRAS NAMS UN LUGAŽU
LAUKUMS

25 – VALKAS BRĪVDABAS ESTRĀDE

29 – VALKAS EV.LUTERISKĀ BAZNĪCA

19 – VALGAS MUZEJS

22 – VALKAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

26 – VALKA, 309. KABINETS

30 – VALKAS ZIEDU TIRDZIŅŠ (GRAFITI ZĪMĒJUMS)

27 – LAUKUMS PIE VALKAS ĢIMNĀZIJAS

31 – VALKAS PAMATSKOLA

17 – PILSĒTAS GĀJIENS (Jaama bulv. – Vabaduse iela –
Kesk iela – Raja iela)

23 – VALKAS MĀKSLAS SKOLA

Ceturtdien, 6. jūnijā
Valkā
• plkst.12 Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga pieņemšanas
pasākums labākajiem skolēniem un skolotājiem — Valkas pilsētas kultūras
namā (21)
• 6.–11. jūnijā plkst. 9–17, sestdien, 8. jūnijā 11–16 Atvērto durvju dienas
Valkas mākslas skolā. Iepazīstināšana ar mācību programmām, tikšanās
ar skolotājiem. Valkas un Valgas bērnu un jauniešu darbu izstāde (9. jūnijā
slēgts) (23)
Valgā
• 6.–10.06.2013. Bengts Tivoli izpriecu parks laukumā pie Pedeles upes Pärna
pst 17a Izpriecu parks no Zviedrijas ceļo pa visām Igaunijas pilsētām jau no
1. maija. Piecu dienu garumā Valgā tiks piedāvātas atrakcijas un dažādas
izpriecas visai ģimenei. Laukumā pie Pedeles upes (18)
Darba laiks: Trešd.–Ceturtd. plkst. 15:00–23:00, Piektd. plkst. 15:00–24:00
Sestd.–Svētd. plkst. 12:00–24:00
• plkst. 12:00 Valgas pilsētas mēra Kaleva Härka pieņemšana labākajiem
skolu beidzējiem Valgas rātsnamā (ar ielūgumiem) (1)
• plkst. 17:00 Valkas, Valgas dvīņu pilsētu festivāla un dvīņu pilsētu radošo
cilvēku kopīgās izstādes „Skanošā Livonija” atklāšana. Valgas kultūras un
interešu centrā (2)
Piektdiena, 7. jūnijs
Valkā
• plkst. 8:00–16:00 Lielais svētku gadatirgus Valkas pilsētas tirgū (Rīgas iela).
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 2687 5515
• plkst. 9:00 līdz 17:00 Atvērto durvju diena Valkas mākslas skolā
• no plkst. 11:00 Dažādās Valgas un Valkas pilsētu vietās mākslinieku grafiti
meistarklase. Valkas un Valgas jaunieši grafiti mākslinieku Tiit Jaola (Igaunija) un Daiņa Rudens (Latvija) vadībā. Objekti: Valgas patriotiskās audzināšanas muzeja — pastāvīgās ekspozīcijas teritorijā (5), uz betona sienas Pärna
puiestee stāvlaukumā pie Pedeles upes (18), Valkā siena pie Zvaigžņu ielas
puķu tirdziņa (30), Valkas pamatskolas metodiskā kabineta siena (31).
• plkst. 17:00 Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga un Valgas
pilsētas mēra Kaleva Härka pieņemšana Valkas pilsētas kultūras namā (ar
ielūgumiem) (21)
• plkst. 19:30–04:00 Lielā Roka nakts Valkas estrādē (25)
plkst. 19:30–22:00 Rokskolas audzēkņu koncerts Valkas estrādē
plkst. 22:00–04:00 Spēlēs grupas Skyforger, All Day Long (Latvija), Esco
Compton and The Southerners, Connectors, Kolmteist (Igaunija) un Mindbound (Imatra, Somija) — Valkas estrādē. Būs arī bufete
Valgā
• plkst. 11:00 Dažādās Valgas un Valkas pilsētu vietās mākslinieku grafiti
meistarklase. Valkas un Valgas jaunieši grafiti mākslinieku Tiit Jaola (Igaunija) un Daiņa Rudens (Latvija) vadībā. Objekti: Valgas patriotiskās audzināšanas muzeja — pastāvīgās ekspozīcijas teritorijā (5), uz betona sienas Pärna
puiestee stāvlaukumā pie Pedeles upes (18), Valkā siena pie Zvaigžņu ielas
puķu tirdziņa (30), Valkas pamatskolas metodiskā kabineta siena (31).
• plkst. 13:00 Bērnu ielu futbola turnīrs uz mākslīgā zālāja pie Pedeles upes
(15). Piedalīties aicināti 1996. gadā un vēlāk dzimuši zēni un meitenes.
Komandā 7 spēlētāji, uz laukuma 5+1
• plkst. 15:00 izstādes „Livonija” atklāšana Valgas muzejā. Livonija16.–17.
gadsimta kartēs. Ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondos (19).
• plkst. 20:00 Kamerkora A. Le Coq koncerts Valgas kultūras un interešu
centrā (2)
• plkst. 23:00 Nakts Autokino — auto stāvvietā pie Valgas sporta halles.
Maksas pasākums (20).
• plkst. 23:00 „Video kosmoss” nakts klubā Exotica. Festivāla kluba ballīte! DJ
parāde! Latvijas DJ Nr.1 DJ [Ex] Da Bass & DJ MBerg. Papildus uz projektoriem
Latvijas video diskors Nr.1 Vj Kosmoss. Biļete 5€, līdz pusnaktij 4€. Vecuma
ierobežojums 16+ (13)
Sestdiena, 8. jūnijs
Valkā
• Ap plkst. 5:00–6:00 Gaisa balona rīta lidojums virs Valkas (27)
• plkst. 8:00–16:00 Lielais svētku gadatirgus Valkas pilsētas tirgū (Rīgas iela).
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 2687 5515
• plkst. 11:00 līdz 16:00 Atvērto durvju diena Valkas mākslas skolā
• plkst.11:00 kāzu kleitu un floristikas izstādes „Balto sapņu mākonis” atklāšana Valkas pilsētas kultūras namā (21)
• plkst. 11:00 Strenču PO rīta sveiciens — no Valkas novada centrālās bibliotēkas (Rīgas 22) jumta (22)

plkst. 11:00 Dažādās Valgas un Valkas pilsētu vietās mākslinieku grafiti
meistarklase. Valkas un Valgas jaunieši grafiti mākslinieku Tiit Jaola (Igaunija) un Daiņa Rudens (Latvija) vadībā. Objekti: Valgas patriotiskās audzināšanas muzeja — pastāvīgās ekspozīcijas teritorijā (5), uz betona sienas Pärna
puiestee stāvlaukumā pie Pedeles upes (18), Valkā siena pie Zvaigžņu ielas
puķu tirdziņa (30), Valkas pamatskolas metodiskā kabineta siena (31).
• plkst. 11:00 — piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas. Tirgotāji ar cukurvati, baloniem u.c. pie Valkas kultūras nama. Atrakcijas bezmaksas (21)
• plkst. 12:00 Starts un finišs Lielajai Ratu pastaigai — pie Valkas kultūras
nama, (Strenču pūtēju orķestris spēlē no kultūras nama balkona). Aicināti arī
jaunie vecāki no Valgas. Gaidīti arī leļļu ratiņi. Ratus vērtēs. Pastaiga pa Raiņa
un Rīgas ielu. Noskaņu radīs Strenču pūtēju orķestris (21)
• plkst. 13:00 Bērnu koncerts — pie Valkas kultūras nama (21)
• plkst. 15:00–19:00 Komandu gājiens no Valkas pilsētas kultūras nama uz
stadionu Strenču pūtēju orķestra pavadībā. Stadionā — sportiskas, jautras
aktivitātes.
• plkst. 22:00 — balle. Spēlē grupa Tequila Band — Valkā, Lugažu laukumā
Darbosies bufete. Ieeja brīva (21)
• plkst. 22:00 Grafiti Afterparty — Radošajā telpā 309. kabinets, (Rūjienas
3e). Ieejas biļete Ls 2 (~3€) (26)
Valgā
• plkst. 9:00–16:00 Livonijas gadatirgus un jautra tirgus programma Valgas
pilsētas centrā. Gadatirgus kļuvis par iedzīvotāju vidū iecienītu un novērtētu
ikgadēju pasākumu ar daudzveidīgu kultūras programmu, tirgošanos, dažādām atrakcijām, loteriju un citām aktivitātēm. Pieteikšanās uz tirgošanās
vietām līdz 7. jūnijam pa tālr. +372 766 9970, vai e-pastu: info@valgakultuurikeskus.ee Tirgošanās vieta visiem tirgotājiem ir bez maksas, katrs tirgotājs lielajai loterijai ziedo kādu no savām precēm. Gadatirgus izklaides programma
Valgas kultūras centra apkārtnē Säde parks (kultūras programma, izklaides
bērniem un jauniešiem u.t.t.) (16)
• plkst. 10:00–13:00 Iespēja šaut ar gaisa šauteni Valgas muzeja pagalmā pie
tiesas ēkas (19)
• plkst. 11:00 Valgas pilsētas 429. dzimšanas dienas koncerts Valgas Jāņa
baznīcā. Uzstājas Valgas mūzikas skolas audzēkņi un skolas absolventi,
pilsētas kultūras kolektīvi un ciemiņi no Valkas mūzikas skolas Tiks pasniegts
Goda pilsoņa apbalvojums (3)
• plkst. 11:00–14:00 Lietoto grāmatu tirdziņš pagalmā pie Valgas bibliotēkas.
Nodod savas izlasītās grāmatas tālākai apritei, atnes tās līdz 7. jūnijam uz
Valgas centrālo bibliotēku vai paņem līdzi uz tirdziņu. Tirdziņā interesenti
varēs izvēlēties kādu sev tīkamu grāmatu un bez maksas paņemt to līdzi (8)
• plkst. 11:30 Pludmales brīvās cīņas sacensības. Pedeles pludmales volejbola laukumā. Dalībnieku svēršanās sacensību dienā no plkst. 10:30–11:00.
Aicināti piedalīties visi pilsētas iedzīvotāji un ciemiņi (14)
• plkst. 12:00–15:00 Motociklu triku meistaru sacensības „Valga Stunt Ride
2013” laukumā pie centrālās bibliotēkas. Ekstrēmus braucienus demonstrēs
Igaunijas labākie triku meistari uz motocikliem (9)
• plkst. 18:00 Valgas apriņķa mēroga deju svētki „Deju solī cauri Valgas
zemei”. Svētkos piedalīsies aptuveni 1100 dejotāji un vingrotāji kopā ar
pašvaldību vadītājiem Valgas centrālajā stadionā (4).
• Pēc deju svētkiem gājiens cauri pilsētai pa maršrutu Vabaduse iela –
Kungla iela – Valgas pilsētas parks (7) kopā ar iedzīvotājiem no stadiona uz
laukumu Valgas sporta halles priekšā.
• Tautiska zaļumballe Valgas pilsētas parkā ar dejām un dziesmām. Uzstājas
dažādas tautas deju grupas un Mazo harmoniku apvienība Marko Matvere
vadībā. Valgas pilsētas parkā. Svētku režisors Tiina Kukk un ielu gājiena
režisors Valdeko Kalamees (7)
• plkst. 23:30–02:30 Ballīte turpinās kopā ar ansambli PIXEL (6)
• plkst. 23:00 A.Le.Coq ir klāt! Nakts klubā Exotica lielisks šovs, kuru vadīs
Igaunijas gada izklaidētājs Marko Pille un vietējais K’Red. Festivāla afterparty! DJ parāde! nakts klubā Exotica. Klātesošos iekustinās neatvairāmas
deju meitenes. Labākajiem balvas no A.Le.Coq. Biļetes: 4€, līdz pusnaktij 2€.
Vecuma ierobežojums 16+ (13)
Svētdiena, 9. jūnijs
Valgā
• plkst. 10:00 svinīgais pilsētas maršs Valgā. Kolonā soļos Zemessardzes Valgas vienības orķestris, jaunsargi no zēnu organizācijas „Noored Kotkad” un
meiteņu organizācijas „Kodutütred”, Glābšanas dienesta pārstāvji, Policijas
un Robežsardzes Valgas policijas iecirkņa pārstāvji. Maršruts: Jaama bulv. –
Vabaduse iela – Kesk iela – Raja iela (17)
• plkst. 11:00 Mopēdu sacensību 1. brauciens Pedeles upes atpūtas zonā (pie
t/c Rimi). Ņem savu mopēdu un droši nāc piedalies! (11)
•
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plkst. 12:00–13:00 Laivu rallijs pa Pedeles upi. Tradicionālajās sacensībās
tiek gaidīti visi pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi, kuru vecums ir vismaz 14
gadi. Vērtēšanā lielākā vērība tiks piegriezta nevis fiziskajai sagatavotībai,
bet izdomai un radošai pieejai tērpu un peldierīces sagatavošanai (12)
• plkst. 12:00–16:00 Valgas pilsētas atklātais čempionāts pludmales volejbolā un volejbola kluba „Viktooria“ pludmales volejbola seriāla 1. etaps,
Pedeles pludmales volejbola laukumā. Iepriekšēja reģistrēšanās pa telefonu
+372 503 9028 vai pa e-pastu: valgaviktooria@hot.ee. Sacensību dienā iespējams reģistrēties uz vietas līdz plkst. 11:40. (14)
• plkst. 13:00 Mopēdu sacensību 2. brauciens Pedeles upes atpūtas zonā (pie
t/c Rimi) (11)
• plkst. 14:00–15:00 „Laikmetīgā deja” — šovs „Greenttials Bike Tour”, velotriāls un triki (no Latvijas) Valgā, uz Rīgas — Raja ielu krustojuma pie t/c „Rimi“
(11)
• plkst. 18:00 Senās mūzikas ansambļa „Tricesimo octavo gradu musica”,
koncerts Valgas Jāņa baznīcā. Uzstājas Raido Lill (vijole/viola), Pärtel Toompere (klavesīns), Nils-Kristjan Kosapoeg (flauta), Marlena Keine (soprāns no
Latvijas), Egon Punnison (baritons) un Jüri Goltsov (ērģeles, no Valgas) (3)
Pirmdiena, 10. jūnijs
Valkā
• No plkst. 9:00 līdz 17:00 Atvērto durvju diena Valkas mākslas skolā (23)
Valgā
• plkst. 18:00 Valgas pilsētas valdes un Valgas jauniešu domes sacensības volejbolā Pedeles pludmales volejbola laukumā (14)
Otrdiena, 11. jūnijs: abu pilsētu 429. dzimšanas diena
Valkā
• No plkst. 9:00 līdz 17:00 Atvērto durvju diena Valkas mākslas skolā (23)
Valgā
• plkst. 8:30–10:00 Rīta kafija ar pilsētas vadītājiem laukumā pie Valgas
Rātsnama. Valgas Jāņa baznīcā muzicēs baznīcas ērģelnieks Jüri Goltsov (1
un 3)
• plkst. 10:00 „Bērni — mūsu nākotne” Valkas un Valgas bērnu dārzu
bērnu svinīgais gājiens, no Jāņa baznīcas uz Valgas kultūras un interešu
centru. Labo domu balonu palaišana gaisā un bērnu koncerts un kopīga
cienāšanās ar dzimšanas dienas torti. Valkas–Valgas jaunās ģimenes ar
bēbīšu ratiņiem aicinātas pievienoties svētku gājienam (10 un 2)
• Valgas pilsētas gadadienas skriešanas sacensības Valgas centrālajā stadionā
(4)
plkst. 18:00 gadadienas skrējiens bērniem 429 metri
plkst. 19:00 gadadienas skrējiens pieaugušajiem 2013 metri
Izstādes Valkā un Valgā
Valkā
Valkas TIB logos (28)
No 7.06. Valkas novadpētniecības muzeja sagatavotā izstāde „Valka no
augšas’’. Izstāde būs apskatāma līdz augusta beigām.
Valkas pilsētas kultūras namā (21)
No 8.06. Kāzu kleitu un floristikas izstāde „Balto sapņu mākonis’’
Valkas mākslas skolā
Mākslas skolas absolventu darbu izstāde. Atvērto durvju dienas.
Valkas novadpētniecības muzejā (24)
6.–11. jūnijā
Ekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība’’;
Izstādes:
„Sabiedriski politiskie notikumi Valkā 1914.–1920.g.’’;
„Tautas dzīves zinātne’’, muzeja etnogrāfijas kolekcija;
Fotomākslinieka Jura Krieviņa /1933–2000/ piemiņas izstāde.
Darba laiks:
otrdiena–piektdiena plkst. 11:00–18:00
sestdiena, svētdiena plkst. 10:00–16:00
pirmdiena–slēgts
Valkas Lugažu baznīcā (29)
Atvērta apmeklētājiem, iespēja uzkāpt baznīcas tornī uz skatu platformas.
Baznīca apmeklētājiem atvērta:
6. un 7. jūnijā 12:00–17:00
8. un 9. jūnijā 9:00–17:00
9. jūnijā plkst. 10:00 dievkalpojums
10. un 11. jūnijā 12:00–16:00
Valgā
Valgas muzejā (19)
6. jūnijs–31. augusts Valgas un Valkas radošo cilvēku kopīgā izstāde „Skanošā Livonija”
8.–30. jūnijs izstādes „Livonija” atklāšana Valgas muzejā. Livonija16.–17.
gadsimta kartēs.
Atvērts trešdien, ceturtdien, piektdien 11:00–18:00, sestdien 10:00–
15:00
Valgas patriotiskās audzināšanas muzejā pastāvīgā ekspozīcija (5)
Ekspozīcijā redzami vairāki militāro tēmu parki, kas veicina patriotisko audzināšanu, atspoguļo valsts aizsardzību un iekšējo drošību.
Atvērts ceturtdien, piektdien, pirmdien, otrdien no 8:00 līdz 16:00,
sestdien 9:00–15:00
Valgas Jāņa baznīcā (3)
Atvērts ceturtdien, piektdien 12:00–16:00, sestdien 11:00–16:00,
svētdien 9:30–12:00
•
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