Livonijas Miķeļdienas gadatirgus norisināsies Valgas pilsētas centrā sestdien, 2019. gada 5.
oktobrī plkst. 8-16.
Programma
GADATIRGUS Kesk un Vabaduse ielā
plkst. 8-16 gadatirgus, kas ir kļuvis par pazīstamu un iecienītu ikgadēju izklaidējošu pasākumu.
Organizatori uz gadatirgu aicina dārza velšu, augu un dzīvnieku audzētājus, rokdarbniekus,
amatniekus, medus tirgotājus, koka mēbeļu izgatavotājus, dažādu pārtikas preču pārdevējus,
rotu izgatavotājus un citus.
Elektroniskās pieteikšanās 01.09.-03.10. www.valgakultuurikeskus.ee vai www.valga.ee
Elektroniski rezervēto vietu saglabās līdz 5. oktobrim plkst. 7.30.
Samaksa par tirgošanās vietu:
3×3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkcija, arī stādi) – 15 €;
3×3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, partiju reklāmas) – 25 €;
Ja nepieciešams vienfāzes pieslēgums (16 A) – papildus samaksa 15 €.
Laukumā pie kultūras un interešu centra uzstāsies tautas mūzikas ansamblis KRATT, un
Mafaldas un Loreidas kundzes runās par lietām tā, kā tās ir.
Programma:
plkst. 10.30-11 Mafalda un Loreida
plkst. 11-11.40 Tautas mūzikas ansamblis “Kratt“
plkst. 11.40-12 Mafalda un Loreida
plkst. 12-12.40 Tautas mūzikas ansamblis “Kratt“
plkst. 12.40-13 Mafalda un Loreida
plkst. 13-13.30 Mājas zapšu konkursa un smagākā ķirbja konkursa uzvarētāju apbalvošana
plkst. 13.30-14.10 Tautas mūzikas ansamblis “Kratt“
plkst. 14.10-14.30 Mafalda un Loreida
Pie Valgas kultūras un interešu centra
plkst. 10-12.30 Smagākā ķirbja konkurss-izstāde. Ķirbjus pieņem Valgas Kultūras un interešu
centrā pie dežuranta no 23. septembra līdz 4. oktobrim. Smagākā ķirbja īpašnieks tiks
izsludināts 5. oktobrī plkst. 13 laukumā pie Valgas Kultūras un interešu centra. Smagākā ķirbja
īpašniekam pārsteiguma balva! Tiem, kuri atnesīs uz konkursu vairāk nekā 3 ķirbjus, būs foršas
speciālās balvas!
Papildu informācija +372 766 9970 vai +372 5332 7622.
Kultūras un interešu centra apkārtnē
plkst. 10-16 Dažādas atrakcijas bērniem: batuti, elektriskie auto, poniji utt. (par samaksu).
Valgas Muzejā
plkst. 10-12.30 pašgatavoto zapšu konkurss-izstāde. Zaptes pieņem Valgas Muzejā līdz 4.
oktobrim. Labākos zapšu meistarus izsludinās 5. oktobrī plkst. 13 laukumā pie Valgas kultūras
un interešu centra.
Pēc žūrijas un apmeklētāju domām labākās zaptes meistars saņems pārsteiguma balvu!
Pārsteigumi gaidīs arī balsotājus.
Noteikumi www.valgamuuseum.ee vai +372 766 8861.
Valgas Muzeja pagalmā
plkst. 10-14 Dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem;

plkst. 10.30 “Ar pankūku apkārt pasaulei“. Valgas Profesionālās izglītības centra audzēkņi
piedāvās pankūkas ar mājas zaptēm, franču krepus (crêpe), baltkrievu draņikus. Pankūku
vēsture, dažādu tautu pankūku cepšanas tradīcijas, degustācija;
plkst. 12 Valgas Profesionālās izglītības centra vadībā norisināsies flambēšanas (ēdienu
gatavošana tos aizdedzinot) paraugdemonstrācija. Flambēšanas vēsture, īpatnība un noteikumi.
Crêpes Suzette gatavošana un degustācija;
Tiks iepazīstinātas sociālās nozares profesijas (aukle, aktivitāšu vadītājs, aprūpes darbinieks).
Apmeklētājiem būs iespēja izmērīt asinsspiedienu, skābekļa saturu asinīs, asins cukuru un sirds
ritmu ar mūsdienīgu un multiofunkcionālu aparātu. Būs iespēja iegūt pieredzi ar atdzīvināšanu
(manekens).
plkst. 10-16 „Ranna Rantšo“ dzīvnieku parks. Poniji, zirgi, Kihnu aitas ar jēriņiem, kazas ar
jēriņiem, āži, kamerūnas kazas, skotijas augstienes teliņš, truši, mangalicas cūkas, minicūkas,
zosis, gaiļi, vistas, tītari. Maksas ieeja.
Valgas Jāņa baznīcā
plkst. 13.30 140 gadi kopš pirmā dievkalpojuma igauņu valodā. Mācītāju sola svētīšana un
ērģeļmūzikas pusstunda (ērģeļnieks Anneli Klaus no Tartu).

