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4 MÄLESTUSTAHVEL
Stefan Bathoryle
Kesk tn alleel

VALGA

Praegune Valga sai linnaõigused
toonase Poola kuninga Stefan
Bathory otsusega 11.06.1584.
aastal. See on ka Valga-Valka linna
sünnipäev. Linnaõigused anti
vajadusest taastada elu ja kauplemine siinses sõdadest laastatud
kandis. Stefan Bathory oli sünnilt ungarlane, väikeriigi Transilvaania
valitsejana kutsutud Poola troonile Jagelloonide dünastia kustumise
tõttu. Stefan Bathory mälestustahvel avati Kesk tn. alleel 2002. aastal
Valga linna, Ungari ja Poola saatkonna ühistöö tulemusena.

5 NIPERNAADI KUJU MÄLESTUSMÄRK AUGUST
GAILITILE Säde park
1 RAEKODA Kesk tn.11
Hilisklassitsistlikus stiilis Valga raekoda linna peaväljaku, kunagise
turuplatsi ääres valmis 1865. aastal. Siit juhtis aastail 1902-1917 linna
tegemisi Eesti ajaloos esimene eestlasest linnapea, apteeker
Johannes Märtson. Temale kui eesti vaimu eest võitlejale pühendatud mälestustahvli võib leida Raekoja fuajee seinalt. J. Märtsoni
vahakuju saab vaadata Valga Muuseumis. Aastatel 1917-1918 oli
linnapeaks lätlane Kārlis Aleksandrs Ozoliņš. 1917. aastal võttis Läti
Ajutine Valitsus Valga Raekojas vastu deklaratsiooni, milles kuulutas
välja Läti autonoomia.

2 JAANI KIRIK Kesk tn 23
Baroki-klassitsismi segastiilis
Jaani kirik valmis 1816.
aastal Riia arhitekt Christoph
Haberlandti projekti järgi.
Jaani kirik on ainus ovaalse
põhiplaaniga sakraalehitis ja
silmapaistvamaid 18.sajandi
lõpu ehitismälestisi Eestis.
Kirikus on kaks altarimaali neist esimene kujutab Kristuse
ülestõusmist ja teine Püha
õhtusöömaaja ettevalmistusi. Selle kinkis kirikule Riia
linna kodanik, pottseppmeister Hase. Unikaalne on ka kiriku orel,
restaureeritud ja mängukorras. Oreli ehitas Friedrich Ladegast Saksamaal, Leipzigi lähedal Weissenfelsis 1867. aasta juulis ja see kuulub
200 parima Euroopa oreli hulka. Oreli tellis koolijuht ja õpetaja Janis
Cimze. Keskpäeval ja südaööl kuuleb kirikutornist kellamängu.

3 MÄLESTUSTAHVEL SOOME
PÕHJA POEGADELE Kesk tn 23
Mälestustahvel Eesti Vabadussõjas
Lõunarindel langenud Soome
vabatahtlike rügemendi Põhja Pojad
võitlejatele avati Jaani kiriku seinal
1. veebruaril 1934. aastal – tähistades
Valga vabastamise 15. aastapäeva.
1940. aasta septembris lõhuti
mälestustahvel Eestit okupeerinud
punavõimude korraldusel, püssimeeste
valve all kohale toodud raudteelaste
poolt. Seoses Vabadussõja ühe ohvriterohkema lahingu, Paju lahingu 80. aastapäevaga avati mälestustahvel taas 31.01.1999. aastal Soome Vabariigi rahalisel toel.
Mälestustahvlil on 200 langenu nimed ja nende kohal kivist kilbil
rügemendi jääkaru peaga embleem.

Toomas Nipernaadi kuju
Säde pargis on Valgamaalt
Sangaste Kuiksillalt eesti-läti
segaperest pärit kirjaniku August
Gailiti samanimelise romaani
vagabundlik peategelane, kes
oskab unistada ja elada ime
leidmise pärast. Romaan on kui
hümn seiklusele, elurõõmule,
loodusele. Kannel nööriga kaelas
rändab muretu Nipernaadi
läbi seitsme novelli ja ühe suve
maad mööda ringi. Kord parvepoiss, kord pärlipüüdja, köster või
sookuivendaja-nii kuidas juhtub, haarab ta kinni igast olukorrast oma
fantaasiatujude veetluse nimel. (B.Kangro.Noor Gailit.Tulimuld, 1961.)

6 ALFRED NEULANDI
MÄLESTUSMÄRK
Vabaduse-Kesk ristmikul
Esimese eestlasest olümpiavõitja
mälestusmärk Vabaduse-Kuperjanovi-Kesk tn. nurgal. Skulptor
Mati Karmin. Tõstesportlane
A.Neuland (10.10.1895- 16.11.1996)
sündis Valga voorimehe pojana ja
jõudis tänu oma loomulikule andele ja järjekindlale treenimisele olümpiakangelaste hulka. 1920. aasta Antverpeni olümpiamängudel võitis ta kergekaalus kuldmedali ja
1924. aasta Pariisi mängudel hõbemedali. On arvatud, et kuldmedali
kaotas ta uuendusliku tõsteviisi tõttu – rebimine laia kätehaardega
ja pöidlalukuga. Liialduseta võib väita, et A.Neuland “tõstis iseseisva
Eesti maailmakaardile”-olles esimene eestlasest olümpiavõitja ja ka
esimene olümpiavõitja Eesti Vabariigis.

9 ÕIGEUSU KIRIK Pargi1A
Kirik ehitati arhitekt A.Lunski loominguna aastail 1897-1898. Historitsistlik,
vanavene stiilis ehitis on detailirohke,
komplitseeritud vormiga. Valga Issidori
kogudus loodi 1896. aastal peamiselt
venelaste ja lätlaste poolt. Vaidluste
tõttu, kas alluda Moskvale või Konstantinoopolile, lõhenes kogudus 1990.
aastate algul ning Issidori peakirik jäi
selle koguduse osa kasutusse, kes eelistasid alluda Konstantinoopolile.

10 ROOMA-KATOLIKU
USU Ristija Johannese
abikirik Maleva 8
Kirik valmis 1907. aastal ning on
ehitatud maa-ja telliskividest.
Ta on Eesti ala neljas katoliku
linnakirik Tallinna, Tartu ja Narva
järel. Katoliiklasi oli Valgas enne I
Maailmasõda 300- 400. Lähedal
asusid kasarmud poolakatest sõduritega ning raudtee mitmest rahvusest katoliiklastega. Kogudus taastati 1990. aastal ning sai nimeks
Rooma katoliku kiriku Püha Vaimu kogudus Valgas. Kirik on taastatud
ja tegutseb.

11 VALGA ISAMAALISE
KASVATUSE PÜSIEKSPOSITSIOON
Pikk 16
Valga sõjandus-muuseum püüab
juba kaugelt tähelepanu nõukogude
sõjatehnikaga: soomukid, tank T-34,
helikopter MI8 ja mitmesugused autod. Rohkelt põnevat tegevust
pakuvad metsavenna punker, Airsofti mängud ja militaarne
takistusriba. Muuseumihoones eksponeeritakse Valgamaa ja Eesti
valusat ajalugu läbi sõja-ajaloo. Oma tegevust tutvustavad ka
pagunikandjad- Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, Eesti ja Läti Politsei,
Kaitsepolitsei, Piiriteenistus, Päästeamet.

12 SÕJAVANGIDE
KALMISTUD PRIIMETSAS
1941. aasta sügisest kuni 1953. aastani on Valga
äärelinnas Priimetsas olnud järjestikku kolm
erinevat vangilaagrit : 1941-1944.aasta I pooleni asusid Stalag 351 nimelises laagris vene
sõjavangid, kes toodi siia põhiliselt 1941/42
Leningradi alt Volhovi rindelt. Külma, nälja,
haiguste ja haavade tõttu hukkunud 30000 meest
on maetud samasse Priimetsa kuuskede alla. Neid meenutab Anton
Starkopfi poolt loodud mälestusmonument „Lein“. Rindeolukorra
muutudes 1944. aasta sügisest sai laager uue peremehe ja nimeks
NKVD sõjavangilaager nr. 287. Vangideks olid saksa sõjaväes sõdinud
sakslased, austerlased, ungarlased ja mõned hispaanlasedki. 300
selles laagris hukkunud meest on maetud kiviviske kaugusele, selleks
eraldi kujundatud kalmistule. SAKSA SÕJAVANGIDE KALMISTU on
korrastatud Saksa riigi ja Ungari saatkonna rahalisel toel. 14.05.1948
- 1953 asus siin ka ENSV Siseministeeriumi laagripunkt nr.5, kus hoiti
kinni eesti vaimueliiti, kulakumaksust möödahiilijaid, invaliididest
„kodumaareetureid“ jt.

7 VALGA MUUSEM Vabaduse 8
Muuseum asub endises Eesti Seltsi Säde majas, olles eakaaslane
Endlaga Pärnus, Vanemuisega Tartus, Estoniaga Tallinnas ja Kandlega
Võrus. Säde seltsimaja valmis 1911. aastal esimese eestlasest
arhitekti Georg Hellati loominguna ja oli 20. sajandi algul Eesti
väikelinnade seltsimajadest suurim. Juugendliku suurehitisena
võib teda esile tõsta kogu Eesti arhitektuuripärandis. Eriti tuntud ja
armastatud oli seltsi tiiva all tegutsev Säde teater. Hoone renoveeriti
muuseumi tarbeks ja avati 06.10.1999. aastal. Püsiekspositsioon
näitab olustikupildikeste ja rohkete vahakujude abil Valga ja kogu
maakonna ajalugu. Muuseumi galeriis saab vaadata kunstinäitusi
ning osaleda käsitöötubades.

13 PEDELI PUHKEPIIRKOND
Valga-Valka linna läbivale Pedeli jõele on rajatud ujumisrandadega
paisjärved, kaks matkarada, mis sobivad tervisespordi harrastamiseks, samuti laste mänguväljakud. 2005. aasta suvel paigutati siia
Valga kunstniku Sergei Babitsi skulptuur „Aja sünd“. 15. sajandil
kutsuti Valgat mõnda aega Pedeli jõe nime järgi Podel, Põdeli või
Peddele. Pedeli oli laevatatav. Pärnusse saabunud kaubalaevade
last laaditi ümber suurtesse kaubapaatidesse ning toodi jõeteed
mööda Võrtsjärve kaudu Valgani. Pika tn. sillalt vaadates saab aimu
kunagistest kallastest, mis jäävad kahele poole kõrguvatena tükk
maad kaugemale praegusest Pedelist.

VALKA

est

2 PEDELI PUHKEPIIRKOND JA
PUDRUMÄE VAATEPLATVORM Sēlijas tn
Asuvad Valga poolt tulles teisel pool Ramsi silda, vasakut kätt.
Pudrumägi on oma nime saanud Putra talult, mille rajas 1875. aastal
Paju mõisa rentnik Pensis. Pudrumägi on olnud eesti-soome näitekirjanik Hella Wuolijoe (1886-1954) ja eesti teatri grand old lady Liina
Reimani (1891-1961) lapsepõlve mängumaaks (elasid lähistel).

3 LUGAZI EVANGEELNE
LUTERIUSU KIRIK Riga 17
Esmakordselt mainitakse kirikut
kirjalikes allikates 1477. aastal. Kirik
on basiilikatüüpi, välimus lihtne –
sellepärast, et see oli talupoegade
kirik. Välimuses on äratuntavad
mitmed stiilid, mis tulenevad korduvatest taastamistöödest pärast sagedasi sõjaaegu. Kiriku kellatorni
poolses otsas on äratuntavad klassitsismile ja barokile iseloomulikud
jooned. Kirik on praegugi tegutsev. Kellatornist avaneb suurepärane
vaade Valkale ja Valgale- ühele linnale kahes riigis. Kirikuesisel haljasalal asub 2002. aastal valminud päikesekell.

4 VALKA KULTUURIKESKUSE HOONE Dārziņa 8
Valka kultuurikeskuse hoone
valmis 1927. aastal arhitekt
A.Raisteri loominguna. Hoone
on tolleaegse Läti arhitektuuri
neoklassitsismile lähedase stiili parimaid näiteid. Hoone ehitati
põhjusel, et pärast Eesti-Läti piiri rajamist ja Valk`i jagamist oli ka Läti
poolel oma rahvamaja tarvis.

5 VALKA AINUS
JUUGENDSTIILIS HOONE
Tālavas 4
Hoone ehitati 1902. aastal. Sellest
annab tunnistust maja sissekäigu
kohal olev “ANNO 1902”. Maja
ehitas enesele Martinš Udris
(Uhder) - J.Cimze kasvandik, Lugazi koguduse õpetaja, orelimängija,
kes hiljem andis hoone ühiskondlikuks kasutamiseks. Esialgselt
asus punasest tellisest ja valgete krohvkaunistustega majas Valka
maavalitsus, nõukogude ajal miilits. Jätkates traditsiooni, asub siin
praegu Läti riiklik politsei.

8 VEDUR- MÄLESTUSMÄRK Jaama pst
Vedur - mälestusmärk püüab pilku Valga raudteejaama lähistel.
Mälestusmärk paigaldati sinna 1998. aastal tähistamaks PihkvaValga-Riia vahelise raudtee 110. juubelit. Raudtee avamine toimus
22.07.1889. aastal Pihkvas. Samas tunnustab vedur-mälestusmärk ka
Valgat kui traditsioonidega raudteesõlme. Kitsarööpmelise raudtee
esimene reisirong Valgast Pärnusse läks teele 5. oktoobril1896.
aastal ja seda kasutati 1944. aastani. 1890. aastal valminud
raudteetöökodades sai enne esimest maailmasõda tööd 500 töölist.

8 VABAÕHULAVA
JA SKULPTUUR
„KANDLEMÄNGIJA“
Rūjiena ja Varoņu tn nurgal
Asuvad Valka külje all kultuuri-ja
puhkepargis. Laulu- ja tantsupidude korraldamiseks mõeldud
vabaõhulava on ehitatud 1969.
aastal ning selle arhitektuuri
rõhutab lava ja vaatajate vahel voolav Pedeli jõgi. Kaunis ja hooldatud ümbrus loob suurepärased võimalused kultuuri-ja spordiürituste
korraldamiseks. Lava lähedal, Rujiena tänava ääres asuva Allikamäe
tipus (nimet. ka Heidelbergi mäeks), asub kivist skulptuur „Kandlemängija“, mis tähistab Läti üldlaulu-ja tantsupeo 100. juubelit.

10 II MAAILMASÕJA
AJAL VALGA-VALKA
LAHINGUS HUKKUNUD
SAKSA SÕDURITE
KALMISTU Varoņu tn
Need mehed hukkusid
Valga-Valka lahingus,
kui nõukogude armee
ründas Valgat 3 küljest korraga. Enne taandumist Valka kaudu
Ergeme, Valmiera-Seda suunas peeti oma aukohuseks matta
langenud kaasvõitlejad. Kalmistut kaunistavateks elementideks on
metallmõõgad, pingid, tulealused, kirjadega metallist ja betoonist
ristid. Kalmistul asuv kabel ehitati esialgu Püha Jaani luteriusu
kirikuna Läti koguduse jaoks, sest kogudus vajas pärast piiriajamist
Eesti ja Läti vahele kirikut ka Läti poolel.

Militaarpunkridpaistavad Valka
linnakeskkonnas harjumatute
küngastena. Kui seista seljaga
kultuurikeskuse poole, siis jäävad
künkad paremale. Tegemist on
1970-ndatel ehitatud nõukogude armee strateegiliste raketivägede
juhtimiskeskusega, käskude edastamiseks sõjaolukorras. Kaks
korrust maa-alla ulatuvais ruumides ja telefonikeskjaamas valvasid
vaid valveohvitserid. Kogu ala oli piiratud okastraadi ja kõrgepingevooluga. Sissepääse oli kaks, mõlemad metallustega.

7 IVERSKI JUMALAEMA
ÕIGEUSU KIRIK Ausekļa 14

Kronoloogia

Vanimad linna nimekujud kuni aastani 1920:

WALCO, WALCK, WALK, VALK
1286

11 JANIS CIMZE MÄLESTUSKIVI
LUGAZI KALMISTUL Gauja tn
Mälestuskivi Lugazi kalmistul püstitati
1887. aastal Cimze kalmule tema
kasvandike ja austajate poolt. Läti-, eestija saksakeelne tekst ütleb, et selle on oma
õpetajate õpetajale pühendanud tänulik
Liivimaa. J. Cimze 100. sünniaastapäeva
tähistamisel lisati mälestuskivile ka Cimze
bareljeef-portree.

Walco nimi ilmub esimest korda
Riia linna võlaraamatus.

1298 -1558

Erinevates sõdades põletatakse
asula maha kuus korda.

1477

Esmakordselt mainitakse
kirjalikes allikates Lugazi
luteriusu kirikut.

1500

Kindlustamata asula VanaLiivimaa südames valitakse
linnade päevade korraldamise
paigaks. Aastani 1500 toimub
neid 36 korda.

6 MILITAARPUNKRID
Tālavas 23

1584

11. juunil annab Poola
kuningas Stefan Bathory linnale
asutamiskirja ja linnaõigused.

12 II MAAILMASÕJAS LANGENUD NÕUKOGUDE
SÕJAMEESTE VENNASKALMISTU Gauja tn
Kalmistu asub Riia ja Gauja tänavate vahel. Siia on maetud 414 ValgaValka lahingutes hukkunud nõukogude sõjameest Graniittahvlitele
on raiutud langenute nimed.

Kirik valmis 2005. aastal arhitekt
Liia Kukele loominguna. Enne
ehitamist pühitses Riia metropoliit
kirikule eraldatud maa. Raha kiriku
ehitamiseks saadi kokku tänu
koguduse järjekindlusele. Kirik
valmis plaanitust tunduvalt kiiremini
ning selle põhjuseks peab kogudus
Iverski jumalaema kaitset. Kirikusse võib sisse astuda iga päev
ajavahemikul 12.00-16.00.

1590

17. aprillil kinnitab kuningas
Sigismund III linna asutamiskirja
teistkordselt. Linn saab endale
vapi.

Mälestuskivi on püstitatud 1922. aastal. Skulptor Emils MeldersMillersi monumentaalne töö kannab nimetust „Vana-Läti sõjamees“.
See on Läti Vabadussõjas langenute mälestuseks rajatud esimene
mälestussammas ning ka ainus kubistlikus stiilis mälestussammas
Lätis.

1902

Linnapeaks valitakse eestlasest
apteeker Johannes Märtson, kes
jääb sellele kohale 1917. aastani.

1909

Alustatakse Säde seltsihoone
ehitust (arhitekt G. Hellat).

1917

Läti Ajutine Valitsus võtab Valga
Raekojas vastu deklaratsiooni,
milles kuulutab välja Läti
autonoomia. Linnapeaks on
lätlane Kārlis Aleksandrs Ozoliņš.

1918

Eesti ja Läti saavad iseseisvaks
riigiks.
EESTI VALGA JA LÄTI VALKA.

1920

Pärast Poola-Rootsi sõda läheb
Walk Rootsi valitsuse võimu alla.

1710

1940

1783

1941

1816

9 MÄLESTUSKIVI 1919. aastal
VABADUSSÕJAS LANGENUTELE Varoņu tn

7. detsembril õnnestub
eestlastel koos lätlastega
esimest korda võim linnas
sakslastelt enda kätte haarata.

1626

Katariina II asehaldamiskorra
maksmapaneku järel
moodustatakse Walk`i maakond
(kreis).

Hoone on ehitatud aastatel 1850-1853 Liivimaa kihelkonnakoolide
õpetajate seminari tarvis. Seminari juhatajaks oli 1839-1881 a.
Janis Cimze. Selles koolis on hariduse saanud ligikaudu 500 läti
ja eesti noort, näiteks lätlased Karlis Baumanis, Auseklis, Indriks
Zile ning eestlased Karl Robert Jakobson, Aleksander Kunileid,
Aleksander Lätte. Alates 1971. aastast asub selles hoones Valka
Koduloomuuseum. Ajaloolisest asukohast tingituna on ka
muuseumi missioon populariseerida läti pedagoogi ja koorilaulu
kultuuri alusepanijat Janis Cimzet ning tema kasvandike poolset
kultuuripärandit, edendada avalikkuse huvi ja teadmisi ajaloolistest
sündmustest Valka kihelkonnas. Muuseumis on väljapanek seminari
tegevusest, säilitatakse ajaloolisi materjale Valka kihelkonna ja
linna ajaloost, korraldatakse ajaloo- ja kunstinäitusi, külastajatel on
võimalik osaleda kursustel.

1901

Vahekohus Briti esindaja kolonel
S. G. Tallentsi juhtimisel määrab
kindlaks Eesti-Läti vahelise
riigipiiri, mis poolitab linna Eesti
Valgaks ja Läti Valkaks.

Põhjasõja lõppedes läheb linn
koos teiste Eesti aladega Vene
valitsuse alla.

13 VALKA KODULOOMUUSEUM Riga 64

1 EESTI - LÄTI RIIGIPIIR Riga 1
Seoses Eesti ja Läti Vabariigi vahele
piiri rajamisega jaotati tookordse
nimega Walk’i linn 01.07.1920.a. Eesti
ja Läti vahel kaheks linnaks. Kuna
rahvusvaheline segakomisjon (Briti,
Läti, Eesti) ei suutnud asja otsustada
kõiki osapooli rahuldavalt, tegi otsuse komisjoni esimees Briti kolonel
Stephen George Tallents: Walk’i peaosa saab Eestile, Walk’i eeslinn
koos Pudrumäega saab Lätile. Konnaoja, mis eraldab Läti Valkat Eesti
Valgast, oli piiriks linnasüdames 1920 -1940. aastail ja on ka praegu.
Piir avati pidulikult Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese
ja Läti Vabariigi presidendi Valdis Zatlersi poolt 21.12.2007, mil Eesti
ja Läti ühinesid Schengeni viisaruumiga.
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Valmib Jaani kirik.

1849-1890

Linnas tegutseb Liivimaa
kihelkonnakooliõpetajate ja
köstrite seminar esimesena Janis
Cimze (1814-1881) juhatamisel
ja siin saavad hariduse nii Läti
kui Eesti tuntud pedagoogid ja
kultuuritegelased.

1889

Rongiliikluseks avatakse
Tartu-Walk -Riga liin ja valmib
raudteejaama hoone.

1896

Avatakse kitsarööpmeline
raudtee Pärnu-Walk.

Algab Nõukogude Venemaa
okupatsioon ja Valgas –Valkas
likvideeritakse piirikontroll.
Algab Saksa okupatsioon.

1944

Jätkub nõukogude okupatsioon.

1990

Eesti ja Läti iseseisvuse
taastamise järel jätkab tööd
piirikontroll riigipiiril, sh ValgaValka linnas.

2007

Eesti ja Läti liituvad Schengeni
viisaruumiga ja Valgas-Valkas
kaob piirikontroll.

2008

Taastatakse Eesti-Läti vaheline
reisirongiliiklus marsruudil RigaValga-Riga.
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