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427-gadīga pilsēta

Kāpēc „Skanošā
Livonija“?
Anneli Rants un Hele Heletäht
Valga Linnavalitsus
Mūzika un dziedāšana Valgā–Valkā
visas tās garās vēstures laikā vienmēr
ir bijusi cieņā. Dziesmu dienas un
dziesmu svētki ir organizēti gan atsevišķi, gan arī kopā, to iniciatori un
rīkotāji tā laika aktīvākie kultūras un
sabiedriskie darbinieki. Mūzikas tradīcijas šajā pusē iedibināja un uzturēja
Cimzes seminārs, kuru ir beiguši daudzi Igaunijas un Latvijas kultūras un
izglītības darbinieki. Viens no tiem ir
igauņu profesionālās mūzikas pamatlicējs un Igaunijas I Vispārējo Dziesmu
svētku (1869. gada 18.–20. jūnijā Tartu) organizētājs Aleksandrs Kunileids.
Viņam bija tas gods diriģēt dziesmu
svētku pirmo dziesmu. Dziedātāju
vidū bija daudz skolotāju un ķesteru,
kuri savu izglītību guvuši Cimzes seminārā. Igaunijas vispārējo dziesmu
svētku tradīcija iesākās ar svētkiem,
kur līdzās koru un novadu karogiem
plīvoja arī Igaunijas un Livonijas karogi, jo tie bija veltīti 50. gadadienai
kopš Livonijas zemnieku atbrīvošanas
no dzimtbūšanas.
Ar Valgas-Valkas dvīņu pilsētu festivālu „Skanošā Livonija“ atzīmējam
gan pilsētas dzimšanas dienu, gan to,
ka pirms 85. gadiem šeit notika pirmā
Igauņu — Latvju Dziesmu diena.
Mūzika skanēs visa šāgada festivāla laikā:
• būs ielu svētki un brīvdabas koncerts „No polkas līdz rokam“, kur
Igaunijas roka klasiku izpildīs Valgas pilsētas publiskās personas un
jaunie dziedošie talanti, mūžam
dzīvos Tīnas Tērneres hītus un roka
klasiku izpildīs Birgit Varjun
• divas dienas skanēs ērģeles Valgas
Jāņa baznīcā, koncerti veltīti Ladegasta ērģeļu 145. gadadienai, spēlēs
komponists un ērģelnieks Toomas
Trass un Jurijs Goltsovs
• notiks folkloras diena — folkloras
kopu garastāvokli pacilājoši koncerti „Trīs pakalni“ (Kolm mäekinku) Valgā un Valkā
• mūzikas pavadībā cauri Valgas pilsētai maršēs mūsu drosmīgie vīrieši
• ar koncertu atzīmēs Valgas Mūzikas skolas 90. gadadienu, tā laikā
tiks pasniegtas Valgas Goda pilsoņu
goda zīmes
Svētki nevar būt bez gadatirgus un
lielas sportošanas. Festivāls spēcinās
garu un dos iespēju piepildīt vēderus,
tas atbalstīs možu prātu, aktivitāti un
vēlmi sportot. Pirmdien, dvīņu pilsētu
festivāla noslēgumā, skanēs dzimšanas
dienas koncerts „Tikai kopā turoties“.
Sīkāku programmu skaties ceturtajā lapā!
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Dvīņu pilsētas Valga–Valka atzīmē savu
428. dzimšanas dienu no 7.–11. jūnijam
ar festivālu „Skanošā Livonija“
Svētki, kas vieno pilsētas
Valkai un Valgai kopīga darbošanās ir ierasta jau no seniem laikiem, ieņemot
svarīgu vietu Latvijas un Igaunijas vēsturē. 19. gadsimta vidū Jāņa Cimzes
audzēkņi (gan latvieši, gan igauņi) dibināja korus un biedrības, kas bija pirmsākums 1869. gada igauņu un 1873. gada latviešu I Vispārējiem Dziedāšanas
svētkiem.

Jānis Cimze. Aptuveni 1870.
gadu beigas. Foto no Valkas
novadpētniecības muzeja krājuma.

Pirmā latvju-igauņu Dziesmu diena. Igaunijas Valka, 1927. g. 26. jūnijs.
Foto G. Saag. Foto no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma.

Otrā latvju-igauņu Dziesmu diena. Latvijas Valka, 1929. g. 18. augusts.
Foto no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma.

Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra ilggadējs vadītājs Jānis Cimze
(1814–1881) bija pedagogs, pirmais
latviešu tautasdziesmu apdarinātājs,
latviešu koru kultūras pamatlicējs.
Viņa vadībā semināru beiguši 347 latvieši un 104 igauņi, kuri vēlāk dibināja
dažādas Latvijai un Igaunijai svarīgos
notikumos iesaistītas biedrības.
Jānis Cimze apbedīts Valkā Lugažu (tagad Cimzes) kapos. 1887.gadā
viņa kapa vietā uzstādīja pieminekli.
Iegravētais teksts latviešu, igauņu un
vācu valodā vēsta, ka to savam „skolotāju skolotājam“ veltījusi „pateicīgā
Vidzeme“.
Viens no J. Cimzes audzēkņiem,
Indriķis Zīle, 1868. gadā noorganizēja
pirmos Valkas un tās apkārtnes koru
dziesmu svētkus. Cimzieši bija aktīvi
kultūras un izglītības darbinieki, no
kuriem Igaunijā pazīstamāki ir Karls
Roberts Jakobsons, Johannes Eglons,
Hans Einers, Jāzeps Kapps un daudzi
citi.
J. Cimzes iedibinātās tradīcijas turpinājās arī vēlāk. Tā 1927. gada 26.
jūnijā Igaunijas Valkas (tagad Valga)
pilsētas parkā notika pirmā Latvju —
Igauņu Dziesmu diena. Svētkos piedalījās 375 latvieši un 325 igauņi. Koru
virsdiriģenti bija Teodors Reiters un
prof. Juhans Aaviks, bet dziesmu dienas goda viesis bija Latvijas Izglītības
ministrs Jānis Rainis. 1929. gada 18.
augustā Valkas Sporta biedrības dārzā (tagad Valkas stadions) notika otrā
Latvju — Igauņu Dziesmu diena.
Cimziešu daudzveidīgā kultūrizglītojošā darbība, kas savā laikā iemantoja plašu tautas mīlestību un atbalstu, ir
devusi augļus.
Apkopots pēc Valkas
novadpētniecības muzeja materiāliem
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Pilsētas dzīve

Labie līdzpilsoņi šaipus un otrpus robežas,
Valga un Valka kopā aizņem teritoriju ar aptuveni 20 000 iedzīvotāju, kas atrodoties
vienā valstī pēc iedzīvotāju skaita būtu 4. apriņķa centrs Igaunijā vai 9. pilsēta Latvijā.
Vēsturei ir labpaticies iedalīt mūsu pilsētu divām valstīm. No vienas puses mums nākas divreiz vairāk piepūlēties, lai padarītu sevi saskatāmu dažādās valodās runājošās
kultūrvidēs, bet arvien biežāk mums nākas secināt, ka mums, kā Livonijas sirdij, ir arī
vismaz divas reizes vairāk iespēju piedāvāt daudzpusīgu vidi un investēšanas iespējas.
Piemirstot par robežām mums ir ļoti laba sociālā infrastruktūra — 2 kultūras centri,
2 stadioni, 2 mūzikas skolas, 2 sporta halles, skaistas atpūtas vietas Pedeles upes un
Zāģezera apkārtnē — mums visa ir vairāk nekā parasti tāda mēroga pilsētās. Un turpmākā attīstība ir atkarīga no tā, vai mums abās pilsētās būs cilvēki ar dzirkstelīti acīs,
kuri spētu veicināt kultūras un sporta dzīvi mūsu kopīgajā dvīņu pilsētā.
Mums kā dvīņu pilsētām ir līdzīgi mērķi — mēs vēlamies piedāvāt vairāk un labākas darbavietas un kopīgiem spēkiem attīstīt pilsētas vidi. Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra iniciatīva piedāvāt profesionālo izglītību latviešu valodā un
iespēja Valkas mākslas skolā mācīties igauņu valodā ir nākošie pasākumi, kas palīdz
nojaukt robežas.
Valgas pilsētai ir potenciāls, ko vēlamies pārrobežu stratēģisko aktivitāšu un kopīgās plānošanas ietvaros izmantot ievērojami labāk. Valgas-Valkas nākotnes vīzija ir
kļūt par Livonijas sirdi — strauju, saudzīgu dabai un starptautisku.
Novēlu daudz laimes visiem Valgas un Valkas iedzīvotājiem pilsētas 428. dzimšanas dienā!

Kalev Härk
Valgas pilsētas mērs

Pilsētas dzimšanas diena —
svētki mums un mūsu viesiem!
11. jūnijā mūsu pilsētai dzimšanas diena — aprit 428 gadi kopš Polijas karalis Stefans
Batorijs Valkai piešķīra pilsētas tiesības un 726. gadskārta kopš Valkas vārds pirmo
reizi minēts rakstos. Šajos gados daudz piedzīvots un pārdzīvots, mainījušies laiki,
pilsēta sadalīta divās daļās, bet abas robežpilsētas — Valka un Valga ir kā viena pilsēta divās valstīs. Šogad apritēs jau pieci gadi, kopš abas dvīņu pilsētas ir Šengenas
bezvīzu zonā. Robežu atvēršana 2007. gada 21. decembrī bija ne tikai ļoti īpašs un
emocionāls notikums abu pilsētu iedzīvotājiem, vienlaikus tas bija arī kā stimuls, lai
turpmākā sadarbība jau notiktu ar lozungu „Valka — Valga bez robežām”.
Valka tiek dēvēta par pilsētu, kur sākas Latvija. Pierobežas teritorija atšķiras no pārējiem Latvijas reģioniem, un šīs atšķirības ne vienmēr ir mums labvēlīgas. Tāpēc pierobežas attīstības veicināšanai jābūt vienam no svarīgākajiem katras valsts reģionālās
politikas uzdevumiem — nepieciešams lielāks valdības atbalsts pierobežas teritoriju
attīstībai.
Valka kā robežpilsēta ir unikāla ne tikai Latvijas kontekstā vien, jo tā viena no sešām pilsētām pasaulē, kur robeža šķērso pilsētas centru un sadala to divās daļās, izveidojot dvīņu pilsētas — Valku un Valgu. Savādāk nemaz nevar būt, abām pilsētām uz
robežas ir iespējama tikai un vienīgi kopīga attīstība, vienai otru papildinot ar tikai savai valstij, tautai un pilsētai raksturīgo un tieši ar to mēs esam interesanti arī citiem.
Ar saviem tuvākajiem kaimiņiem cieši sadarbojamies arī strādājot pie kopīgiem
projektiem. Viens no lielākajiem projektiem bija mākslas skolas rekonstrukcija. Tā kā
Valgas pilsētai nav savas mākslas skolas, tagad Valkas Mākslas skola ir kā abu dvīņu
pilsētu mākslas un kultūrizglītības centrs, kur mākslas pasauli iepazīst arvien vairāk
igauņu bērnu. Šogad ir uzsākts darbs pie jauna kopīga projekta, kas ir loģisks turpinājums iepriekšējam. Šī projekta ietvaros Valkas Mākslas skolā tiks ieviestas mākslas
izglītības apmācību programmas igauņu valodā. Kopīgais darbs un attīstība turpinās — šogad abu valstu valdības ir akceptējušas pārrobežu izglītības modeli: profesionālā izglītība — Valgā, vispārējā izglītība — Valkā.
Katras pilsētas, arī Valkas un Valgas lepnums ir tās iedzīvotāji — gan tie, kuri guvuši izcilus sasniegumus dažādās jomās, gan ikviens valcēnietis, kurš jūtas piederīgs
šai pilsētai un uzskata to pa savu. Neskatoties ne uz kādām problēmām, cenšamies
visu darīt tā, lai Valka būtu vieta, kur ir patīkami dzīvot, kur gribētu atgriezties. Valkā
un arī Valgā tiek realizēti apjomīgi investīciju projekti infrastruktūras sakārtošanai, lai
izveidotu pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī — lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Novēlu mums visiem un ikvienam vairāk patriotisma, leposimies ar to, ka dzīvojam
tik unikālā vietā. Vairāk saudzēsim visu to skaisto, kas mūsu pilsētā ir. Lai pilsētas svētki ir svētki vispirms mums pašiem un protams — arī pilsētas viesiem!
Sveicu visus Valkas un Valgas iedzīvotājus pilsētu svētkos!

Kārlis Albergs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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Valgas apriņķa profesionālās
izglītības centrs būs starptautisks
Pērn Valgā tika pabeigts ievērojams ēku komplekss — Valgas apriņķa profesionālās izglītības centrs Loode ielā, netālu no Igaunijas–Latvijas robežas.
Laur Speek
Valgas apriņķa profesionālās izglītības
centra direktors
Skolai ir izskatīgs mācību korpuss un
dienesta viesnīca, moderni aprīkotas
darbnīcas, laboratorijas un apmācību
telpas. Ja līdz šim te profesionālo apmācību organizēja atbilstoši apriņķa
vajadzībām, tad tagad varam piedāvāt
izglītošanās iespējas arī Latvijas pusei.
To paredz arī skolas attīstības plāns, un
mūsu misija ir darba tirgus un starptautiskās konkurētspējas prasībām atbilstošas profesionālās izglītības sniegšana
Dienvidigaunijā un Ziemeļlatvijā. Paredzēts ir atvērt divas mācību grupas jauniešiem no Ziemeļlatvijas.
2012.g. septembrī mācības uzsāks
pirmā starptautiskā mācību grupa, kas
apgūs kokapstrādes specialitāti. Tā ir
domāta jauniešiem ar pamatizglītību un
tiks realizēta sadarbībā ar Valkas ģimnāziju. Mācības notiks latviešu valodā,
un mācību ilgums būs 3,5 gadi. Šīs mācību grupas audzēkņi vispārizglītojošos
mācību priekšmetus apgūs Valkas ģimnāzijā, bet specialitātes priekšmetus,
praktisko nodarbību un igauņu valodas
stundas notiks Valgas apriņķa profesionālās izglītības centrā. Skolu beidzot
audzēkņi saņems Latvijas atestātu par
vidējo izglītību un Igaunijas atestātu
par iegūto profesionālo izglītību. Šīs
mācību grupas labs veikums kalpos par
ļoti labu piemēru veiksmīgai pārrobežu
sadarbībai. Kā Dienvidigaunijā, tā arī
Ziemeļlatvijā, koks ir viens no svarīgākajiem izejmateriāliem, un kokapstrāde līdz ar to ir viena no svarīgākajām
ražošanas nozarēm. Tāpēc arī Valgas
apriņķa profesionālās izglītības centrs
vēlas dot jauniešiem zināšanas par to,
kā šo izejmateriālu labāk izmantot, kā

Attēlā Valgas apriņķa profesionālās izglītības centra galdnieka specialitātes
apguvējs Guido Torp, kurš pārstāvēja Valgas izglītības centru republikas
mēroga mēbeļu galdnieku arodu sacensībās. Foto Priit Lomp
izgatavot no tā izstrādājumus ar lielāku
pievienoto vērtību. Mācības beidzot
audzēkņi iegūs namdara un guļbūves
būvnieka kvalifikāciju.
Otra specialitāte, ko piedāvājam jauniešiem no Latvijas, ir loģistika. Mācību darbs notiks uz vidusskolas bāzes,
tāpēc šajā grupā gaidām audzēkņus,
kuri jau pabeiguši vidusskolu. Un vēl
viena būtiska atšķirība — mācības šajā
specialitātē notiks angļu valodā, un mācību ilgums tajā ir 1,5 līdz 2 gadi. Tas,
ka mācības notiek angļu valodā, dod
iespēju mācīties šeit arī jauniešiem no
tālākām vietām. Valga ir dzelzceļa un
autoceļu mezgls, un te ir labas iespējas
starptautiskās un pārrobežu loģistikas
attīstībai. Specialitāti mācīs sadarbībā
ar Tallinas Tehnisko Universitāti, un
Valgas labākajiem absolventiem būs
iespēja šeit iegūtos kredītpunktus ieskaitīt augstskolas mācību programmā.
Pēc loģistikas specialitātes apgūšanas

mūsu absolventi būs konkurētspējīgi
darba tirgū un varēs strādāt ražošanas
uzņēmumos par loģistikas vadītājiem
vai transporta uzņēmumos par loģistikas speciālistiem.
Pretendenti varēs dokumentus iesniegt skolas kancelejā no 25. jūnija
līdz 6. jūlijam un no 30. jūlija līdz 15.
augustam plkst. 9–13.
• Par profesionālās izglītības pirmsākumu
Valgā var uzskatīt Mārtiņa Alkšņa 1906.
gadā nodibināto tirdzniecības skolu 11–15
gadus veciem zēniem.
• Valgas apriņķa profesionālās izglītības
centrs ir valsts izglītības iestāde, un pamatapmācība skolā, kurā ietilpst arī kokapstrāde un loģistika, notiek bez maksas.
• Valgas apriņķa profesionālās izglītības
centra kompleksu ar mācību korpusu un
dienesta viesnīcu uzcēla 2011.g. ar Eiropas Savienības un Igaunijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo
atbalstu

Valkas mākslas skola kā kopīgs
Valkas un Valgas mākslas izglītības centrs
Ernests Lībietis
Attīstības un projektu daļas vadītājs
Valka un Valka kopīgas mākslas vides
izveidi uzsāka jau vairākus gadus atpakaļ — pirmais solis bija mākslas skolas
izbūve projektā, kurā abas pašvaldības
bija partneri. 2007. gadā tapa arhitekta
Daiņa Andersona sagatavotais Valkas
mākslas skolas renovācijas un piebūves
projekta makets un tehniskā specifikācija. Piebūves tehniskā projekta izstrādi
pabeidza SIA „Dzimtais akmens”. Pamatakmens ēkai tika ielikts 2010. gadā,
un būvniecība tika pabeigta pagājušajā
gadā.
Valkas novada dome, sadarbībā ar
Valgas pilsētas valdi, no š.g. 1.marta
īsteno projektu „Valkas mākslas skolas
kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības
centra attīstība” (Art School „Walk”).

Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā plānots ieviest mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāt jaunu skolas organizācijas modeli un nodarbināt
speciālistus ar igauņu valodas zināšanām. Skolas vajadzībām tiks iegādātas mēbeles, metodoloģiskie materiāli,
mākslas vēstures grāmatas (igauņu un
latviešu valodās) un kokgriešanas instrumentu komplekts. Papildus notiks
kopīgi mākslas pasākumi, piemēram,
grafiti meistarklase, un zīmēšanas seminārs.
Jau ir notikušas vairākas projekta
darba grupu sanāksmes un tikšanās gan
ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Igaunijas Izglītības ministrijas pārstāvjiem. Tā kā no abu valstu izglītības ministrijām ir saņemts pozitīvs
apliecinājums, pašlaik projekta partneris — Valgas pilsētas valde — strādā

pie mākslas izglītības programmu sagatavošanas igauņu valodā.
Projektā paredzēts organizēt arī vairākus kopīgus Latvijas un Igaunijas
kultūrizglītības pasākumus. Tuvākais
no tiem — „Kosmiskās zīmes” Pedeles
upes krastos paredzēts š.g. augustā.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.
gada 1. marta līdz 2013. gada 31. augustam un tā vadošais partneris ir Valkas novada dome. Kā partneris projektā
darbojas Valgas pilsētas valde. Projektu
īsteno Igaunijas — Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2007 — 2013
ietvaros. Kopējais projekta budžets ir
144 035 EUR, no kura Igaunijas —
Latvijas programmas finansējums ir
122 430 EUR. Valkas novada domes
līdzfinansējums veido 15%, no kuriem
5% ir valsts budžeta dotācija.
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Starptautiskais Valgas Militārās vēstures festivāls
Šogad, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, augusta vidū notiks Valgas pilsētas ievērojamākais pasākums —
Starptautiskais Valgas Militārās vēstures festivāls, kas ar katru gadu attīstās un pilnveidojas. Šajā gadā kara
darbības būs vairāk caurvītas ar kultūras aktivitātēm un kā jaunums festivāla norisē ir iekļauts vērienīgs
Koncerts upes ielokā, kas izskanēs atraktīvā vietā un labu mākslinieku izpildījumā. Pedeles upes pussala ir
brīnišķīga koncertu norises vieta un šoreiz tā piedāvās patīkamu izklaidi militārās vēstures cienītājiem.

Nāciet
uz festivālu!
Š. g. 17.–18. augustā Valgas pilsētā notiks Starptautiskais Valgas Kara vēstures festivāls — liela mēroga pasākums,
kura galvenais organizators ir fonds
„Valgas Patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija — muzejs“.
Festivāls pirmo reizi tika rīkots 2009.
gadā un šogad notiks jau ceturto reizi.
Pagājušā gadā notikušais Starptautiskais Valgas Kara vēstures festivāls tika
izvēlēts par 2011. gada labāko pasākumu un ieguva uzvaru konkursā „Ehe
Lõuna-Eesti 2011“ (Dienvidigaunijas
rota 2011) kā labākais tūrisma pasākumu kategorijā.
No ierastajiem kultūras pasākumiem
stipri atšķirīgais notikums divu dienu
garumā piedāvās reālas un aizraujošas
darbības visai ģimenei — militārais
tirdziņš, militāro struktūru priekšnesumi, karavīru maršs cauri pilsētai un paraugkaujas no II Pasaulas kara laika, kā
arī dažādi koncerti, piemēram, grupas
„Vennaskond”, „Põldsepp ja Pojad”,
vietējie kolektīvi un citi pašdarbnieki.
Šogad uz festivālu gaidām 15 valstu
pārstāvjus no aptuveni 40 kara vēstures
klubiem. Karavīru nometnē pulcēsies
līdz 500 cilvēku. Festivāla organizēšanā iesaistītas militārās struktūras, sadarbības partneri un brīvprātīgie palīgi.
Uz satikšanos Starptautiskajā Valgas
kara vēstures festivālā!

Koncerts
upes ielokā —
nostaļģija
pēc vasaras
Šā gada augusta mēnesī visiem valdzēniešiem un valcēniešiem būs lieliska
iespēja baudīt labu mūziku brīvdabas pasākumā Koncerts upes ielokā
(Jõekääru Kontsert), kas notiks 18. augustā plkst. 20.00 Pedeles pussalā.
Katra pilsēta un katrs pagasts cenšas
rast jaunas iespējas un izteiksmes veidus, kas būtu saistoši, bagātinātu vietējo kultūras dzīvi un vienotu cilvēkus. Ir
vērts iedibināt jaunas tradīcijas, pilnveidot un attīstīt tās. Pedeles upe, kas tek
cauri Valgas pilsētas centram, un tās
apkārtne ir pietiekami atraktīva un labu
noskaņojumu radoša, lai maksimāli izmantotu to dažādu kultūras pasākumu
rīkošanai.
Šāds koncerts pie mums notiks pirmo reizi, tāpēc organizatori darīs visu,
lai tas izdotos lielisks un neaizmirstams.
Pirmā koncerta caurvijošā tēma ir Valgā
pazīstamais Nipernādijs.
Koncerts būs divās daļās, tajā uzstāsies atzinību guvuši un visiem pazīstami mākslinieki un mūzikas kolektīvi — Igaunijas Bruņoto spēku orķestris,
Hannes Kaljujärv, Jaan Willem Sibul,
Tanja Mihhailova, Mari Liis Aasmäe,
Uku Suviste, vecais labais „Propeller“
ar savu solistu Peeter Volkonski un daudzi citi. Skanēs arī melodijas no Igaunijas pop klasikas krājumiem un dažādiem mūzikliem.
Koncerta norisē būtiska loma ir saulrietam un koncerta nobeigumā neaizmirstami un vareni skanēs Alo Matīsena
dzimtenei veltītās dziesmas. Koncerts
upes ielokā būs pacilājošs noslēguma
pasākums divas dienas ilgušajam Valgas Militārās vēstures festivālam.
Biļetes varēs iegādāties Biļešu servisā no jūnija beigām.
Uz tikšanos upes ielokā!
Organizatoru vārdā
Ülle Juht
513 7185, juht@hot.ee

Kultūra

Valkas Rokskola vieno
dvīņu pilsētu jauniešus
Ar 2011./12. mācību gadu Valkā darbību uzsākusi BJMK (Bērnu jauniešu
mūzikas kluba) Rokskola, kas ir Jelgavā dibinātās Rokskolas filiāle. Filiāli
apmeklē jaunieši no Valkas un Valgas, kas apgūst ģitāras, basģitāras, vokāla un sitamo instrumentu prasmes, kā arī vairākas rokmūzikas grupas no
mūsu dvīņu pilsētas. Rokskolā nodarbības notiek arī pieaugušajiem, kas
apgūst ģitāras spēli.
BJMK Rokskola ir vienīgā akreditētā profesionālās ievirzes skola Baltijā,
kur iespējams apgūt rokmūziku. Jauna audzēkņu uzņemšana paredzēta
augusta beigās.
9. jūnijā Valgas/Valkas pilsētas svētku ietvaros Valgas patriotiskās audzināšanas muzejā (adrese: Pikk iela 16a, Valga) sadarbībā ar Valgas Rokklubu
notiks BJMK Rokskolas sezonas noslēguma koncerts. Sākums 19.00.

Ernests Lībietis
BJMK Rokskolas Valkas filiāles vadītājs

Izglītība

Izlaidumi Valkas
un Valgas skolās
Izlaidumi Valkas novada skolās:
• Valkas ģimnāzijas izlaidumi notiks
skolas zālē 9. jūnijā plkst. 13 (9. klases); 22. jūnijā plkst. 16, plkst. 18 un
plkst. 20 (12. klases)
• Valkas pamatskolas izlaidums notiks
skolas zālē 9. jūnijā plkst. 14
• Ozolu un Ērģemes pamatskolu izlaidumi notiks skolu zālēs 8. jūnijā
plkst. 14
• Vijciema pamatskolas izlaidums notiks skolas zālē 9. jūnijā plkst. 17
• Kārķu pamatskolas izlaidums notiks
skolas zālē 9. jūnijā plkst. 19
• Valkas Mākslas skolas izlaidums notiks skolas izstāžu zālē 2. jūnijā plkst.
14

Izlaidumi Valgas pilsētas skolās:
• Valgas ģimnāzijas izlaidumi notiks
Valgas kultūras centrā 20. jūnijā
plkst. 12 (9. klases); 21. jūnijā plkst.
12 (12. klases)
• Valgas Krievu ģimnāzijas izlaidumi
notiks skolas aktu zālē 16. jūnijā
plkst. 12 (12. klases); 20. jūnijā plkst.
16 (9. klases)
• Valgas pamatskolas izlaidums notiks Valgas kultūras centrā 16. jūnijā
plkst. 15
• Valgas neklātienes apmācības ģimnāzija izlaidums notiks Valgas kultūras
centra ovālajā zālē 19. jūnijā plkst.
12 (9. un 12. klases)
• Valgas Profesionālās izglītības centra
izlaidums notiks skolas zālē 22. jūnijā
plkst. 12

Kultūra

Valkas pilsētā
noslēgusies
akcija-svētki „Kad
Valkā ienāk ceriņi”

Gadu desmitiem Valka Ziemeļlatvijā ir
bijusi ceriņu ziedu smaržas apņemta. Tā
ir vēsture un mazliet sentimentālas atmiņas. Valkas ceriņi bija kā mūžīgais aicinājums, visiem valcēniešiem, atgriezties
savā dzimtajā pilsētā.
Šogad ar daudzu iedzīvotāju, uzņēmumu un pašvaldības atbalstu, savācot
nepieciešamos finansu ziedojumus ir
atdzimuši ceriņu stādījumi pašā Valkas
sirdī — Lugažu laukumā. Jā, jaunām šķirnēm, jaunā izkārtojumā.
Tie ik pavasari sagaidīs ar savu smaržas neatvairāmo maigumu gan tālumā
izklīdušos valcēniešus, ar krāsu bagātību
kā Ziemeļvidzemes šatieru segās pilsētas viesus un laimītes meklētājus ceriņu
ziedos.
Lēnām solīti pa solim Valka kļūst par
ceriņu ziedu smaržās ieskautu dvīņu pilsētas sirdi.
Prieku par ceriņu ziedēšanu Valkā
pauž arī TLMS „Saulīte”, parādot to savos
rokdarbos izstādē „Ceriņos”, kas ir apskatāma Valkas kultūras namā (2. st. foajē).

Aivars Ikselis
Valkas kultūras nama
pasākumu organizators

Valga-Valka Linna Leht
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2012. gada
7.–11. jūnijs
Valkas–Valgas dvīņu pilsētu festivāls
“Skanošā Livonija”
• VALKAI–VALGAI — 428 •
• VALGAS JĀŅA BAZNĪCAS LADEGASTA ĒRĢELĒM — 145 •
• VALGAS MŪZIKAS SKOLAI — 90 •
Ceturtdiena, 7. jūnijs
• 07.–10.06.2012. Bengts Tivoli izpriecu parks Pärna pst 17a laukumā. Izpriecu parks no Zviedrijas ceļo pa
visām Igaunijas pilsētām jau no 23. aprīļa. Piecu dienu garumā Valgā tiks piedāvātas atrakcijas un dažādas izpriecas visai ģimenei. Laukumā pie Pedeles upes (18). Darba laiks: Trešd.–Ceturtd. plkst. 15–23; Piektd. plkst. 15–24;
Sestd.–Svētd. plkst. 12–24
• plkst. 12 Valgas pilsētas mēra Kaleva Härka pieņemšana labākajiem skolu beidzējiem Valgas rātsnamā (ar ielūgumiem) (1).
• plkst. 17 Pilsētas radošo cilvēku mākslas darbu izstādes atklāšana. Izstāde būs atvērta līdz 24. augustam. Valgas
kultūras un interešu centrā (2).
Piektdiena, 8. jūnijs
• plkst. 8–16 Valkas–Valgas dzimšanas dienai veltīts Valkas Svētku Gadatirgus (Valkas pilsētas tirgus laukumā).
Amatnieku, mājražotāju un cita veida preces plašā izvēlē. Tirgotāju pieteikšanās pa tālr. +371 2687 5515
• plkst. 12 Valgas tūrisma informācijas centra 15. dzimšanas dienas atzīmēšana (1)
• plkst. 13 bērnu ielas futbola turnīrs Pedeles krastā speciāli iekārtotā laukumā. Turnīrā gaidām 1996. gadā dzimušus un jaunākus zēnus un meitenes. Komandā 7 spēlētāji, uz laukuma 5+1 (15)
• plkst. 17–18.30 Valgas pilsētas mēra Kaleva Härka un Valkas novada domes priekšsēdētāja Kārļa Alberga pieņemšana. Valgas kultūras un interešu centrā (ar ielūgumiem) (2)
• Valgas pilsētas tradicionālais gadadienas skrējiens. Valgas centrālajā stadionā: plkst. 17 bērniem 428 metru
skrējiens; plkst. 18 pieaugušajiem 2012 metru skrējiens (4)
• plkst. 19 Ladegasta ērģeļu 145. gadadienas koncerts. Valgas Jāņa baznīcā. Uzstājas komponists un ērģelnieks
Toomas Trass no Tallinas (3)
• plkst. 20.30 Ielu svētki „No polkas līdz rokam” maršrutā Kesk ielā–Vabaduse ielā–Kungla ielā (7)
• plkst. 21–01.30 Lielais brīvdabas koncerts „No roka līdz popam” laukumā pie Valgas sporta halles. Igaunijas
roka klasiku izpildīs Valgas pilsētas publiskās personas un jaunie dziedošie talanti kopā ar Valgas roka kluba
grupu. Mūžam dzīvos Tīnas Tērneres hītus un roka klasiku izpildīs Birgit Varjun. Deju mūziku spēlēs Evald Raidma
ansamblis „Melody” (6)
Sestdiena, 9. jūnijā
• plkst. 8–16 Valkas–Valgas dzimšanas dienai veltīts Valkas Svētku Gadatirgus (Valkas pilsētās tirgus laukumā).
Amatnieku, mājražotāju un cita veida preces plašā izvēlē. Tirgotāju pieteikšanās pa tālr. +371 2687 5515
• plkst. 9–16 Livonijas gadatirgus Valgas pilsētas centrā. Gadatirgus kļuvis par plašā sabiedrībā iecienītu un
novērtētu ikgadēju pasākumu ar daudzveidīgu kultūras programmu, tirgošanos, dažādām atrakcijām, loteriju
un citām aktivitātēm. Pieteikšanās uz tirgošanās vietām līdz 8. 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 (16)
• plkst. 10 Svinīgā parāde pa pilsētu. Robežsardzes Valgas vienības orķestris, Zemessardzes Valgas vienības kareivji, jaunsargi no zēnu organizācijas „Noored Kotkad” un meiteņu organizācijas „Kodutütred”, Glābšanas dienesta
pārstāvji, Policijas un Robežsardzes Valgas policijas iecirkņa pārstāvji kolonā dosies kopīgā svinīgā parādē pa
maršrutu Jaama bulv.–Vabaduse ielā–Pärna bulv.–Tartu ielā–Raja ielā. Gājienā būs vērojama arī militārās tehnikas
parāde (17)
• plkst. 10.30–14 Glābšanas dienesta Lõuna (Dienvidu raj.) glābšanas centra profesionālās meistarības sacensības
un glābšanas dienesta automašīnu figūrbrauciens pie bijušā Rīgas un Raja ielas robežpārejas punkta un atpūtas
zonā pie Pedeles upes (12)
• plkst. 10.30–15 Kultūras programma — Valkas un Valgas pašdarbības kolektīvu uzstāšanās laukumā pie Valgas
kultūras un interešu centra (2)
• plkst. 11 Valgas pilsētas 428. dzimšanas dienai un Valgas mūzikas skolas 90. gadadienai veltīts koncerts Valgas
Jāņa baznīcā. Uzstāsies Valgas mūzikas skolas audzēkņi un absolventi, pilsētas kultūras kolektīvi un ciemiņi no
Valkas mūzikas skolas. Tiks pasniegtas Valgas Goda pilsoņu goda zīmes (3)
• plkst. 11.00 Lielā Ratu Pastaiga pie Valkas kultūras nama. Jaunie vecāki ar mazuļiem ratiņos iznāk pilsētas ielās.
Mērķis — apvienoties un iepazīties bērnu labā, kā arī parādīt, ka bērni ir mūsu un mūsu pilsētu nākotne. Aicinām
vecākus ratiņus izrotāt.
• plkst. 11–14 Dažādas atrakcijas bērniem un jauniešiem. Sades parkā un laukumā pie Valgas centrālās bibliotēkas kopā ar bērniem dejos, dziedās un spēlēsies laupītāja meita Ronja. Interesenti varēs piedalīties sacensībās,
dažādās darbnīcās, jāt ar poniju, tāpat varēs šūpoties riņķa šūpolēs, piedalīties sacensībās, rāpjoties no kastēm
veidotā tornī, apgleznot seju (10, 8)
• plkst. 11.00–15.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem, jautrās sumo cīņas, atrakcija „Gladiatori”, lielās spēles Lugažu
laukumā. Bērni varēs piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektoru vadītajās izglītojošajās spēlēs un
konkursos. Vides inspektori arī informēs par Dabas aizsardzības simtgadi Latvijā. Valkas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa piedāvās noklausīties Pirmssnaudiena pasaciņu. Lugažu laukumā mazi un lieli
varēs zīmēt uz asfalta. Programmas AWARD dalībnieces, mākslas skolas audzēknes rosinās svētku dalībniekus
piedalīties radošajās darbnīcās.
• plkst. 11–14 Lietoto grāmatu tirdziņš pagalmā pie Valgas centrālās bibliotēkas. Nodod savas izlasītās grāmatas
tālākai apritei, atnes tās līdz 8. jūnijam uz Valgas centrālo bibliotēku. Tirdziņā interesenti varēs izvēlēties kādu sev
tīkamu grāmatu un bez maksas paņemt to līdzi (8)
• plkst. 11–15 Dažādi stendi par satiksmes drošību Valgas bibliotēkas pagalmā. Tajos varēs izmēģināt drošības
jostas un galvas balsta nepieciešamību automašīnā, kā arī ar īpašām alkobrillēm izmēģināt, kā pasauli redz iereibis cilvēks. Igaunijas Autoceļu pārvalde dalīs informatīvos materiālus par drošu satiksmi (8)
• plkst. 12–16 Motociklu triku meistaru sacensības „Valga Stunt Ride” laukumā pie centrālās bibliotēkas. Ekstrēmus braucienus demonstrēs Igaunijas labākie triku meistari uz motocikliem (9)
• plkst. 12.30–16 Atmiņu kafejnīca Valgas mūzikas skolā. Muzikālais baudījums mūzikas skolas audzēkņu, skolotāju un ciemiņu priekšnesumos (5)
• plkst. 13 Pastaiga ar pilsētu mēriem pa vēsturisko Valgas pilsētu. Par Valgas pilsētas izveidi un attīstību stāstīs
pirmais Igaunijas laika pilsētas mērs Johannes Märtsons un pašreizējais pilsētas mērs Kalevs Härks. Dalībnieku
pieteikšanās līdz 8. jūnijam, zvanot uz Valgas muzeju +372 766 8863 (19)
1 – VALGAS RĀTSLAUKUMS
2 – VALGAS KULTŪRAS UN INTEREŠU CENTRS UN TĀ PRIEKŠĀ ESOŠAIS LAUKUMS
3 – VALGAS JĀŅA BAZNĪCA
4 – VALGAS CENTRĀLAIS STADIONS
5 – VALGAS MŪZIKAS SKOLA
6 – LAUKUMS PIE VALGAS SPORTA HALLES.
7 – IELU SVĒTKI (KESK IELA–VABADUSE IELA–KUNGLA IELA)
8 – VALGAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
9 – VALGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS PAGALMS
10 – SADES (SÄDE) PARKS
11 – TIRDZNIECĪBAS CENTRA „RIMI“ STĀVLAUKUMS
12 – PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS SACENSĪBAS, LAIVU
RALLIJS UN ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS
13 – MILITĀRĀ SKATUVE (PIKK 16A)
14 – PEDELES ATPŪTAS ZONA, 1. EZERA KRASTS
15 – PEDELES ATPŪTAS ZONA, MĀKSLĪGAIS ZĀLĀJS
16 – LIVONIJAS GADATIRGUS (KESK IELA UN TĀS APKĀRTNE)
17 – SVINĪGĀ PARĀDE (JAAMA PST.–VABADUSE IELA–PÄRNA
PST.–TARTU–RAJA IELA)
18 – TIVOLI PARKA LAUKUMS
19 – VALGAS MUZEJS
20 – VALKAS KULTŪRAS NAMS
21 – VALKAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
22 – VALKAS MĀKSLAS SKOLA
23 – VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

plkst. 13–15 mūzikas instrumentu tirdziņš Valgas mūzikas skolas pagalmā. Aicināti visi mūzikas instrumentu
pārdevēji un pircēji. Informācija pa tālr. +372 5683 0005
• plkst. 14.00–15.00 Valgā pie kultūras centra folkloras dienas „Trīs pakalni” dalībnieku koncerts (2)
• plkst. 17 Valgas mūzikas skolas 90. gadadienas koncerts un svinīgais akts Valgas kultūras un interešu centrā (2)
• plkst. 19 Valkas kultūras namā Folkloras dienas tematisks koncerts „Trīs pakalnu stāsti”. Piedalās folkloras kopa
Ore no Cēsīm, seno deju grupa „Ballare” no Rīgas, ansamblis „Romaški” no Sēļiem, folkloras kopa „ Lāča bērni”
no Igaunijas pilsētas Otepe un valcēnieši — folkloras deju kopa „Sudmaliņas” un folkloras ansamblis/dziesmu
draugu kopa „Nāburgi”. Pēc koncerta lustīgs folkloras dienas Danču vakars. Aicinām visus dancot gribētājus (20)
• plkst. 19–23 Rokkoncerts „kara muzejā” uz militārās skatuves Pikk ielā 16a. Uzstāsies Valkas Rokskolas un Valgas
pilsētas rokgrupas, kā arī viesi no Valmieras — jauniešu rokgrupa White Shade (13)
• plkst. 22–02 Balle pie Valkas kultūras nama Lugažu laukumā. Dejot varēs gan Valkas grupas „Most Wanted” izpildīto dziesmu pavadījumā, gan DJ Jāņa Gustapa izvēlēto dziesmu ritmos, kā arī muzikālu pārsteigumu sagādās
viesi no Valmieras — rokgrupa „White Shade” (20)
Svētdiena, 10. jūnijs
• plkst. 11 Mopēdu sacensību 1. brauciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c Rimi). Ņem savu mopēdu un droši nāc
piedalies! (11)
• plkst. 12–13 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. 13 Mopēdu sacensību 2. brauciens Pedeles atpūtas zonā (pie t/c Rimi) (11)
• plkst. 13–15 Šaušana no gaisa šautenēm Pedeles krastā netālu no Ramsi tilta (pie Valkas Tiesas nama) (14)
• plkst. 14 Orientēšanās sacensības ģimenēm „Pazīsti dzimto pilsētu!” — Zemessardzes Valgas vienības kausa
izcīņa. Starts un finišs netālu no Ramsi tilta (pie Valkas Tiesas nama) (12)
• plkst. 16 Dažādu tautu kultūru koncerts „Dažādas tautas, dažādas kultūras”. Uzstāsies dažādu tautu kultūras
kolektīvi. Valgas kultūras un interešu centrā (2)
• plkst. 19 Ladegasta ērģeļu 145. gadadienai veltīts koncerts Valgas Jāņa baznīcā. Ērģeles spēlēs Valgas Jāņa
baznīcas ērģelnieks Jurijs Golcovs (3)
Pirmdiena, 11. jūnijs
Valgas pilsētas 428. dzimšanas diena
• plkst. 19 Svētku dienas koncertuzvedums „Tikai kopā turoties” Valgas kultūras un interešu centrā. Uzstāsies Valgas pilsētas dažādu koru 90 dziedātāji un muzikālās trupas „Kungla” aktieri (2)
• Valkas–Valgas dvīņu pilsētas festivāla noslēgums. Dzimšanas dienas kliņģeris visiem.
Izstādes Valkā un Valgā
Valkas novada centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22)
• Izstāde „... kur Valka klusi snauž pie rāmās Pedeles“ (Ed.Virza). Veltījumi pilsētai prozā un dzejā (21)
Valkas kultūras namā (Em. Dārziņa ielā 8)
• Līdz 11. jūnijam mazajā zālē — Jēkabpils gleznu galerijas „Mans’s” jaunākās kolekcijas izstāde — Uldis
Čamans „Tukšuma savādnieks”. 2. stāva foajē — TLMS „Saulīte” darbu izstāde „Ceriņos” (20)
Valkas mākslas skolā (Beverīnas ielā 5)
• Skolas absolventu darbu izstāde (22)
Valkas novadpētniecības muzejā (Rīgas 64)
• Pastāvīgā ekspozīcijā „Novada etnogrāfiskā kolekcija”. Atvērts darba dienās no plkst. 11 līdz 18, brīvdienās
no plkst. 10 līdz 16 (23)
Valgas kultūras un interešu centrā (Kesk ielā 1, Valgā)
• līdz 24. augustam Valgas pilsētas mākslinieku kopīgā izstāde (2)
Valgas muzejā (Vabaduse ielā 8, Valgā)
• līdz 30. jūnijam izstāde „Food and Vessel”, atvērta muzeja galerijā. Izstādē eksponēti Ungāru, Latvijas un
Igaunijas jauno keramiķu — studentu darbi par tēmu „Ēdiens un Trauks” (19)
Valgas centrālajā bibliotēkā (Aia ielā 12, Valgā)
• līdz 2. septembrim izstāde „Valgas pilsētas vēsture rakstos” (8)

•

