Valkas - Valgas Pilsētas svētki
2017.gada 7.-11.jūnijā
Trešdien, 7.jūnijā
VALGĀ
■ Valgas pilsēta
 plkst.21 Šausmu pārgājiens “Valgas tumšākā puse” pa
daudzām vietām, ko ikdienā apciemot nav iespējams. Netrūks arī
izrādes, pārsteigumu utt.
Ceturtdien, 8, jūnijā
VALKĀ
■ Lugažu laukums
 8.-11. jūnijā karuseļi un atrakciju parks. Darba laiks: C.,P. 13.00 23.00, S.,Sv: 11.00-23.00 Biļetes 2 un 3 eiro.

VALGĀ
■ Tivoli laukums, Pärna pst 17a (17)
 8.-11.jūnijā plkst.15-23 (Ce, Pk), plkst.12-23 (Se, Sv) Bengts
Tivoli Tūre – kombinācija no ceļojošo atrakciju parku labākajām
atrakcijām. Parkā ikviens neatkarīgi no vecuma atradīs sev tīkamu
atrakciju. Cenas: 1 biļete – 3 eiro, 6 biļetes 20 eiro, 12 biļetes 30
eiro.
■ Valgas rātsnams, Kesk ielā 11 (1)
 plkst. 13 Valgas mēra Kalev Härk svinīgā pieņemšana labākajiem
absolventiem Valgas rātsnamā (ar ielūgumiem)
■ Valgas kultūras un interešu centrs, Kesk ielā 1 (2)
 plkst. 18 Valkas – Valgas Pilsētas svētku atklāšana. Pirmo reizi
būs apskatāma Igaunijas Republikas 100.dzimšanas dienai veltīta
izstāde „Igaunijas Republikas klavieres“, kurā var apskatīt 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.
■ Valgas pilsēta
 plkst.21 nakts veloorientēšanās „Nakts piedzīvojumi Valgā ar
velosipēdiem“ pa Valgas pilsētas ielām.
Piektdien, 9. jūnijā
VALKĀ
■ Valkas novada dome (Beverīnas 3)



plkst.17 Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda
Kraukļa un Valgas pilsētas mēra Kalev Härk pieņemšana.Ieeja – ar
ielūgumiem

■ Valkas pilsētas kultūras nams



plkst.17 ’’ Teatrālās tikšanās ’’ (Latvijas , Igaunijas, Lietuvas teātri):

17 Rakveres teātris "JABLOKO" (Igaunija)
Aleksandrs Stroganovs mono izrāde drāma "Gludinātāja" (1h 30 min,
krievu valodā). Režisore Olga Žulai.
19 Skodas pilsētas kultūras centra Žemaišu teātris (Lietuva)
Edmundas Untulis traģikomēdija "Komētas aste" (1h 05 min, lietuviešu
valodā). Režisors Edmundas Untulis.
20.30 Valkas pilsētas teātris (Latvija)
Anrī Barbiss drāma "Maigums" (45 min, krievu valodā). Režisors Aivars
Ikšelis
Ieeja uz katru izrādi EUR 1,VALGĀ
■ Pie Valgas rātsnama, Kesk ielā 11 (1)
 plkst.7-12 Rīta kafija ar pilsētas vadītājiem.
■ plkst.11 Valgas un Valkas bērnudārzu bērnu kopīgs svētku gājiens
(Valgas Jāņa baznīca – Kesk iela līdz Valgas kultūras un interešu
centram). Bērni laidīs gaisa balonus ar laba vēlējumiem, būs koncerts un
kopīga svētku dienas tortes baudīšana.
■ Valgas muzejs, Vabaduse ielā 8 (8)
 plkst.14 tematiskais vakars „Valgas -Valkas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrībai – 150!“ Izstādes atklāšana
■ Valgas pilsēta (11)
 plkst. 17-22 motosacīkstes „Valga ekstreem enduro“ pie
Pedeles upes RIMI pusē

■ Plkst. 19-24 Baznīcu nakts. Valgas un Valkas baznīcas atver savas durvis
visiem interesentiem. Valgas un Valkas svētnamos notiks ekskursijas, koncerti
un tematiskās pārdomas. Baznīcu naktī būs atvērtas: Valgas Sv. Jāņa baznīca;
Elu Sõna (Word of Life) draudze; Valgas Sv. Izidora apustuliskā pareizticīgo
baznīca; Valkas Lugažu Ev. luteriskā baznīca; Valkas Vissvētākās
Dievmātes Ibērijas ikonas pareizticīgo baznīca , Valgas Romas katoļu
Svētā gara baznīca; Valgas Vladimira Dievmātes baznīca; Valgas Vasarsvētku
draudze; Valgas adventistu draudze; Valgas Betānijas baptistu draudze; Valgas
baptistu draudze „Lootus” („Cerība”,); Valgas Bēteles baptistu draudze.
■ Valgas pilsētas parks, J.Kuperjanovi ielā 36a (6)
 plkst.21-01 Pusnakts deju vakars pie sporta halles, kur uzstāsies
tūkstošu deju mūzikas cienītāju mīļākā grupa „Hea story“ un
dažādos konkursos apbalvotā deju grupa „Modus“.
■ Krogs „Voorimehe“, J.Kuperjanovi 57 (7)
 plkst.23 grupa „Puhvet“. Biļete 5 eiro
■ Nakts klubs „Feel good“, Turu ielā 6 (13)
 plkst.23 Festivāla oficiālais afterparty. Biļete *** eiro

Sestdien, 10. jūnijā
VALKĀ
■ pie Valkas pilsētas kultūras nama
 Sacensību seriāla “Valkas četrcīņa - 2017” otrais posms
šosejas riteņbraukšanā (87km, 60km, 30km). Reģistrācija
un numuru izņemšana no plkst. 9.00 – 10.15, starts plkst.
10.30 pie Valkas pilsētas kultūras nama.
Apkārt Lugažu laukumam notiks riteņbraukšanas sacensības
bērniem no 3 – 11 gadu vecumam. Distances sākot no 200 m.
■ Valkas brīvdabas estrāde, Rūjienas ielā 1 (30)
 plkst.11-14 Pasaulē vienīgais dūmburbuļu šovs bērniem un
ballīte (ļoti sliktos laika apstākļos - kultūras namā). Piepūšamās
atrakcijas, cukurvate, mūzika un pasākuma vadītājs – Sūklis Bobs.
Ieeja – brīva.
■ Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa ielā 8 (28)
 plkst.17 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.klases izlaidums.
■ Valkas brīvdabas estrāde, Rūjienas ielā 1 (30)
 plkst. 15.30-22 grandiozā koncertballe "Lecam Pa vecam
Valkā". 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" biļete derīga arī nakts jauniešu daļā!
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.
VALGĀ
■ Pilsētas centrs, tirgus teritorija (16)
 plkst.8–16 Livonijas gadatirgus Valgas centrā. Gadatirgus ir kļuvis
par pazīstamu un iecienītu ikgadēju pasākumu ar savu bagātīgu
kultūras programmu, tirdziņu, loteriju, atrakcijām bērniem un daudz
ko citu. Papildus informācija - www.valgakultuurkeskus.ee, kā arī pa

telefonu +372 53 327 622.
 plkst.10.30-14.30 kultūras programma Valgas kultūras un interešu
centra priekšā, Kesk ielā 1 (2)
 plkst.10-13.45 bērnu un jauniešu zona „Säde” parkā. 2017. gads
Igaunijā ir nosaukts par bērnu un jauniešu kultūras gadu. (16)
Programma:
o 10.00-10.15 Atklāšana. Deju skolas, NVO „JJ-Street“ un
kluba, NVO „Urban Style Valga“ priekšnesumi
o 10.15-10.45 Football Dart sacensības. Labākājiem balvas.
o 10.45-11.00 NVO „Bērnu Cirka Studijas Reveranss“
priekšnesumi
o 11.00-12.20 Sumo sacensības. 10 dalībniekiem piedāvās
lielus sumo kostīmus un sacensības var sākties. Uzvarētājiem
balvas
o 12.20-12.30 Deju skolas, NVO „JJ-Street“ un kluba, NVO
„Urban Style Valga“ priekšnesumi
o 12.30-12.40 Parkūra šovs
o 12.40-12.50 Valgas pilsētas deja / Flash Mob uzņemšana
o 12.50-13.05 Slackline
o 13.05-13.30 Stafetes
o 13.30-14.00 Dienas notikumu kopsavilkums. DJ. Uzvarētāju
apbalvošana
Citas aktivitātes:
o 10.00-16.00 Batuts, sky jump, karuselis
o 10.30-12.30 Seju apgleznošana un spēles maziem bērniem
kopā ar Ellu.
o 12.45-13.15 Parkūra radošā darbnīca
o 13.15-13.45 Slackline radošā darbnīca
o Visu laiku ir iespējams piedalīties „laimes futbolā“ (Football
Dart).
 plkst.10-14 Ceļu pārvaldes rīkotā velosipēdu triku trase bērniem
centrālās bibliotēkas pagalmā (9)

 plkst.12 pludmales cīkstēšanās pludmales volejbola laukumā pie
Pedeles upes (14)
 plkst.13 dzimšanas dienas koncerts Valgas Jāņa baznīcā, kur tiks
svinēta Valgas un Valkas pilsētu 433. un Valgas Mūzikas skolas 95.
dzimšanas dienas un apbalvots goda pilsonis. Ienākumi no koncerta
tiks ziedoti Valgas Sv. Jāņa baznīcas remontdarbiem. (3)
 plkst.14-16.30 Muzikālo gardumu kafejnīca mūzikas skolā un
mūzikas instrumentu tirdziņš mūzikas skolas pagalmā (15)
 plkst.15-16.30 Valgas Ģimnāzijas absolventu asociācijas
kopsapulce (4)
 plkst.18 Valgas Mūzikas skolas 95. dzimšanas dienas koncerts
Valgas kultūras un interešu centrā (2)
 plkst.19 jauniešu vakars nakts klubā „Feel good“. Biļete *** (13)
 plkst. 23 retro diskotēka krogā „Voorimehe“. Biļete 3 eiro. (7)

Svētdien, 11. jūnijs – VALGAS UN VALKAS 433. DZIMŠANAS DIENA!
VALKĀ
 plkst.10 - Valkas un Valgas ugunsdzēsības dienestu 150
gadadienai veltīta ugunsdzēsēju parāde ar tehnikas
demonstrāciju. Gājienā aicināts piedalīties ikviens, kurš bijis
saistīts ar ugunsdzēsēju darbu! Spēlēs Smiltenes pūtēju orķestris.
No Valkas vecā VUGD depo – Raiņa ielā 25 - Rīgas - Raja – Sepa
–Kesk iela laukums pie Rīgas - Raja ielas robežas
VALGĀ

 plkst.10 Valkas un Valgas ugunsdzēsības dienestu 150 gadadienai
veltīta ugunsdzēsēju parāde ar tehnikas demonstrāciju. Valkas
vecais VUGD depo – Raiņa iela - Rīgas iela – Raja – Sepa –Kesk iela
– laukums pie Rīgas – Raja ielas robežas (11)
Parādes noslēgumā ugunsdzēsēju tehnikas demonstrējumi un
jautrības atrakcijas – laukumā pie Rīgas – Raja ielas robežas.
 plkst.11 Spēkavīru sacensības teritorijā starp Pedele upi un RIMI
veikalu. (11)
 plkst.11.30 Basketbola klubs Valka/Valga aicina uz dažādām
basketbola aktivitātēm: soda metieni, tālākā metiena konkurss.
Norises vieta: aiz Rimi lielveikala autostāvvietas, blakus Spēkavīru
sacensību norises vietai!
 plkst.13 Pedeles upes Laivu rallijs. Starts un finišs pirmajā aizsprosta
apkārtnē pie vecajām dzirnavām. Uz sacensībām tradicionāli gaidām
visus pilsētniekus un pilsētu viesus, 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
■ Valgas kultūras un interešu centrs, Kesk ielā 1 (2)
 plkst.18 Festivāla noslēgums. Livonijas Jauniešu orķestra
koncerts . Ieeja – 3 eiro. Ienākumi no koncerta tiks izmantoti
orķestra darbības attistībai.
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 tautas dziesmu 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 darba rīki
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:
Otrdiena – piektdiena
plkst. 11:00 – 18:00
Sestdiena, svētdiena
plkst. 10:00 – 16:00
Ieejas maksa:
Visā muzejā: 1,50 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem: 0,60 EUR
Atsevišķi tikai ekspozīcijā vai izstādē: 0,75 EUR,skolēniem, studentiem, pensionāriem:
0,30 EUR

■ Valkas pilsētas kultūras namā


Osvalda Rožkalna gleznu izstāde “Dialogi”

■ Valkas novada centrālajā bibliotēkā



Eiropas zvaniņi ’’Sudmaliņu’’ soļos’’: Tijas Bērtiņas zvaniņu
privātkolekcija
Izstāde ’’Latvijas Valka’’.Bibliotēka atvērta P-Pk 10.00-18.00; S 10.00 -15.00

IZSTĀDES VALGĀ:
 08.06-20.08 Valgas un Valkas mākslinieku kopējā izstāde kultūras
un interešu centrā. (2)
 08.06-18.08 Igaunijas Republikas 100.dzimšanas dienai veltīta
izstāde „Igaunijas Republikas klavieres“ kuItūras un interešu centrā.
Izstādes idejas autors un sastādītājs ir komponists, un mūzikas
pedagogs un zinātnieks Alo Põldmäe. (2)
 01.06-31.08 Izstāde „Valgas Mūzikas skolas slaveni audzēkņi“
centrālajā bibliotēkā. (9)

 06.06-12.07 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)
 Dibinājums „Valgas patriotiskās audzināšanas pastāvīgā
ekspozīcija” (Valgas Militārais parks) ir atvērts: C, Pk, Se, Sv plkst.917, S plkst. 9-15. 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 baznīcā atvērta: C, Pk plkst.12-16, Se plkst.11-16,
Sv plkst.9.30-12 Baznīca pilsētas centrā. Uzcelta 1816. gadā.
Baznīca Valgas pilsētas centrā. Jauktā baroka un agrinā klasicisma
stilā, gaismas pielieta, ar ovālu pamatu plānu (arhitekts Kristians
Haberlands). Interjērā dominē augsta altāra siena agrinā klasicisma
stilā ar gleznām. Unikālas ir Fridriha Ladegasta izgatavotās ērģeles
(1867). (3)

Programma tiek papildināta!

