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4 PIEMIŅAS PLĀKSNE
STEFANAM BATORIJAM
Kesk ielas alejā

VALGA

Pateicoties Polijas karalim Stefanam
Batorijam, tagadējā Valga pilsētas
tiesības ieguva 11.06.1584. Šajā
dienā Valga-Valka svin arī savu
dzimšanas dienu. Pilsētas tiesības
tika piešķirtas ar nolūku uzlabot
dzīvi un tirdzniecības attīstību pēc
smagajām kara sekām. Stefans Batorijs pēc izcelsmes bija ungārs, kuru kā
toreizējo pundurvalstiņas Transilvānijas vadoni uzaicināja pieņemt Polijas
troni. Stef-anam Batorijam veltīto piemiņas plāksni atklāja 2002. gadā
un tā uzstādīta Kesk ielas alejas galā Valgas pilsētas, Ungārijas un Polijas
vēstniecību sadarbības rezultātā.

5 NIPERNĀDIJA SKULPTŪRA – PIEMIŅAS ZĪME
AUGUSTAM GAILĪTIM
Sjade parkā

1 RĀTSNAMS Kesk iela11
Valgas rātsnamu vēlīnā klasicisma stilā pilsētas galvenajā laukumā un
kādreizējā tirgus laukuma malā uzbūvēja 1865. gadā. Šeit pilsētu no 1902.
līdz 1917. gadam vadīja Igaunijas vēsturē pirmais mērs igaunis- aptiekārs
Johannes Mertsons. Rātsnama foajē par godu šim faktam pie sienas
uzstādīta piemiņas plāksne, bet J. Mertsona vaska figūra apskatāma Valgas
muzejā. No 1917. līdz 1918. gadam par pilsētas mēru ievēlēja latvieti
Kārli Aleksandru Ozoliņu. 1917. gadā Latvijas Pagaidu Nacionālā padome
Rātsnamā pieņēma deklarāciju, kurā pasludināja Latvijas autonomiju.

2 JĀŅA BAZNĪCA Kesk iela 23
Jāņa baznīca jauktā baroka un
klasicisma stilā tapa 1816. gadā
pēc Rīgas arhitekta Kristofa
Haberlanda projekta. Jāņa
baznīca ir vienīgā sakrālā ēka
Igaunijā, kurai ir ovāls plānojums.
Dievnams ir arī viens no
ievērojamākiem 18. gadsimta
kultūras pieminekļiem Igaunijā,
tajā ir divas altārgleznas – viena
attēlo Kristus augšāmcelšanos,
otra-Svētā vakarēdiena ainu.
Otro gleznu dāvinājis Rīgas
pilsētas podniekmeistars Hāze. Unikālas ir arīdzan baznīcas retās un
labskanīgās ērģeles. Instrumentu 1867. gada jūlijā uzbūvēja ievērojamais
vācu ērģeļmeistars Fridrihs Ladegasts Vaisenfelsā netālu no Leipcigas. Tas
papildina 200 labāko Eiropas ērģeļu sarakstu. Instrumentu toreiz pasūtīja
skolmeistars Jānis Cimze. Dienas vidū un pusnaktī no baznīcas torņa atskan
mūzika.

3 PIEMIŅAS PLĀKSNE SOMIJAS
ZIEMEĻU DĒLIEM Kesk iela 23
Piemiņas zīmi par godu Igaunijas
brīvības cīņās Dienvidu frontē kritušajiem
Somijas Ziemeļu dēliem uz Jāņa baznīcas
sienas uzstādīja Valgas atbrīvošanas 15.
gadadienā 1934. gada 1. februārī. 1940.
gada septembrī pēc komunistu rīkojuma
bruņotu vīru uzraudzībā piemiņas akmeni
saskaldīja gabalos. Uz brīvības cīņu izšķirošo Paju kauju 80. gadadienu 1999. gada
31. janvārī ar Somijas Republikas finansiālu
atbalstu plāksni uzstādīja no jauna.
Akmenī iecirsti 200 kritušo vārdi un emblēma, kurā attēlots pulka vairogs
ar leduslāča galvu.

Tomasa Nipernādija skulptūra Sjade
parkā uzstādīta par godu igauņulatviešu izcelsmes rakstniekam
Augustam Gailītim, kura dzimtās
mājas bija Valgas apriņķa Sangastes
pagastā. Nipernādijs ir viens no
spilgtākajiem ievērojamā autora
romāna „Tomass Nipernādijs”
varoņiem, kurš, apceļojot dzimteni,
meklē savu laimi, daudz sapņo un
pozitīvi lūkojas uz dzīvi. Bezbēdīgā
fantazētāja Nipernādija vienas vasaras ceļojums atainojas septiņās
novelēs. Romāns ir kā himna piedzīvojumam, dzīvespriekam, dabas
skaistumam.

6 PIEMIŅAS ZĪME
ALFREDAM NEULANDAM
Vabaduse un Kesk ielu krustojumā
Skulptūra, kuras tēlnieks ir Mati
Karmins, Vabaduse, Kuperjanovi,
Kesk ielu krustojumā uzstādīta
par godu olimpiskajam
čempionam. Svarcēlājs Alfreds
Neulands (10.10.1895.- 16.11.1996.)
ir dzimis Valgā. Pateicoties savai
neatlaidībai un dabas dotībām, izcilais sportists sasniedza olimpiešu
lolotās virsotnes. 1920. gadā Antverpenes olimpiskajās spēlēs viņš
vieglsvara klasē izcīnīja zelta medaļu, bet 1924. gadā Parīzes olimpiādē
sudraba medaļu. Bez pārspīlējuma ver apgalvot, ka Alfreds Neulands
„iecēla neatkarīgo Igauniju pasaules kartē“, būdams pirmais olimpiskais uzvarētājs pēc tautības igaunis, kā arī pirmais čempions Igaunijas
Republikā.

9 PAREIZTICĪGO BAZNĪCA Pargi 1A
Baznīca celta laikā no 1897. līdz 1898. gadam pēc arhitekta A. Lunska projekta.
Historisma, senā krievu stila celtne ir
detaļām bagāta un ar komplicētu formu.
Valgas Sv. Isidora draudzi 1896. gadā nodibināja galvenokārt krievi un latvieši. Nesaskaņu dēļ par to, vai atrasties Maskavas
vai Konstantinopoles pakļautībā, draudze
1990. - to gadu sākumā sašķēlās. Isidora
baznīcu turpmāk vada tā draudzes daļa,
kura priekšroku deva Konstantinopoles
pakļautībai.

10 SV. GARA ROMAS
KATOĻU BAZNĪCA Maleva iela 8
Baznīca ir būvēta no laukakmeņiem
un ķieģeļiem, tā pabeigta 1907.
gadā. Valgas baznīca ir ceturtā
pilsētas katoļu baznīca Igaunijā
aiz Tallinā, Tartu un Narvā esošajām.
Valgā pirms I Pasaules kara dzīvoja
apmēram 300- 400 katoļticīgo.
Netālu atradās poļu karavīru kazarmas un dzelzceļš, kur strādāja dažādu
tautību katoļticīgie. Draudze tika atjaunota 1990. gadā ar nosaukumu Romas katoļu baznīcas Sv. Gara draudze Valgā. Arī baznīcas ēka ir atjaunota.

11 VALGAS PATRIOTISKĀS
AUDZINĀŠANAS PASTĀVĪGĀ
EKSPOZĪCIJA Pikk iela16
Valgas militārais muzejs jau no attāluma
piesaista skatu ar saviem eksponātiem:
bruņumašīnām, tanku T-34, helikopteru
un citu tehniku. Piedzīvojumu var gūt arī, nokāpjot mežabrāļu bunkurā,
spēlējot Airsoft spēles un pārvarot militāro šķēršļu joslu. Muzeja ēkā
ir ekspozīcijas par Valgas apriņķa un Igaunijas kara vēsturi, Igaunijas
bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi, Igaunijas un Latvijas policijas
sadarbību, drošības policijas, robežsardzes un glābšanas dienesta darbību.

12 KARAGŪSTEKŅU KAPSĒTA PRĪMETSĀ
Laika posmā no 1941. gada rudens līdz 1953. gada
nogalei Valgas nomalē esošajā Prīmetsā ir bijušas trīs
dažādas karagūstekņu nometnes. 1941.-1944. gadā
tika izveidota krievu gūstekņu nometne „Stalag
351”, kur pārsvarā bija gūstekņi no Volhovas frontes
pie Ļeņingradas. Aukstuma, bada, slimību un
ievainojumu nomocīti 30 000 mirušie vīri dus zem
Prīmetsas eglēm, kuru piemiņai uzstādīts Antona
Starkopfa veidotais piemineklis „Sēras“. Mainoties situācijai frontē,
1944. gada rudenī nometnei mainījās saimnieki un arī nosaukums.
Tad to dēvēja par NKVD karagūstekņu nometni Nr. 287 un tās gūstekņi
bija vācu armijā dienējušie vācieši, austrieši, ungāri un daži spāņi. 300
nometnē bojāgājušie apglabāti pavisam netālu speciāli izveidotā
kapsētā. VĀCU KARAGŪSTEKŅU KAPSĒTA tika sakārtota ar Vācijas un
Ungārijas vēstniecību finansiālu atbalstu. No 1948. gada 14. maija līdz
1953. gadam šeit atradās arī Igaunijas PSR Iekšlietu ministrijas nometnes
punkts Nr. 5, kurā tika turēti Igaunijas garīgās elites pārstāvji, kulaku
nodokļu nemaksātāji, „tautas nodevēji” u.c.

7 VALGAS MUZEJS Vabaduse iela 8
Muzejs atrodas kādreizējā igauņu biedrības Sjade namā, kas ir vienlīdz
sena ar Pērnavas „Endlas”, Tartu „Vanemuises”, Tallinas „Estonia” un Veru
„Kanneles” teātra ēkām. Sjade biedrības nams tapa 1911. gadā pēc pirmā
igauņu arhitekta Georga Hellata projekta un 20. gadsimta sākumā bija
lielākais mazpilsētu biedrības nams Igaunijā. Ēkas pirmajā stāvā kādreiz
darbojās ļoti iecienītais un populārais Sjade teātris. Šī jūgendstila celtne
ir ievērojams mantojums visas Igaunijas arhitektūras kontekstā. Namu kā
muzeju restaurēja 1999. gadā, kura pastāvīgā ekspozīcija caur ikdienas
dzīves ainām atspoguļo Valgas pilsētas un visa apriņķa vēsturi. Muzejā
aplūkojamas vairākas vaska figūras, bet galerijā tiek rīkotas mākslas
izstādes un amatnieku radošās darbnīcas.

13 PEDELES ATPŪTAS ZONA
Caur Valgu-Valku plūstošās Pedeles upes skaistajos krastos ir izveidotas
pludmales, divas dabas takas, iekārtotas sporta un atpūtas vietas, bērnu
rotaļu laukumi. 2005. gada vasarā šeit uzstādīta mākslinieka Sergeja
Babiča skulptūra „Laika dzimšana“. 15. gadsimtā pilsētu dēvēja par
Podeli, Põdeli, Peddeli, bet nosaukums saistīts ar kuģošanu, jo toreiz
Pērnavā ar tirdzniecības kuģiem atvestā prece tika pārcelta lielās preču
pārvadājamās laivās, kas tālāk pa upes ceļu gar Vertsezeru atceļoja līdz
Valgai.

VALKA

lat
2 PEDELES DABAS TAKA UN
PUTRASKALNA LAPENE Sēlijas iela
Nākot no Valkas tiesas, objekts atrodas tilta kreisajā pusē. Putras-kalna
nosaukums radies no Putras ciema, kuru 1875. gadā izveidoja Paju
muižas nomnieks Pencis. Putraskalns ir bijis igauņu-somu rakstnieces
Hellas Vuolijoki (1886-1954) un igauņu teātra dīvas Līnas Reimanes
(1891-1961) bērnības rotaļu vieta (dzīvoja netālu).

3 LUGAŽU LUTERISKĀ
BAZNĪCA Rīgas iela 17
Pirmo reizi baznīcu rakstos min 1477.
gadā. Stilistiski baznīca ir būvēta kā
bazilikas tipa baznīca- vienkārša un
askētiska, jo tas bija lauku dievnams.
Baznīcas izskatā atpazīstami vairāki stili, kas izriet no vairākkārtējām pēckara
seku atjaunošanām. Baznīcas priekšdaļā vērojamas klasicisma un baroka
iezīmes. Mūsdienās baznīca pilda dievnama funkcijas, bet baznīcas tornis
kalpo arī kā pilsētas skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz
Valku-Valgu – vienu pilsētu divās valstīs. Netālu no baznīcas ieejas 2002.
gadā uzstādīts saules pulkstenis.

4 VALKAS KULTŪRAS
NAMS Dārziņa iela 8
Valkas kultūras nama ēkas
būvniecība pabeigta 1927. gadā.
Arhitekta A. Raistera projektētais
nams ir tā laika Latvijas arhitektūras
neoklasicismam pietuvinātā stila viens no labākajiem piemēriem. Ēkas
celtniecības iemesls bija sava tautas nama nepieciešamība pēc IgaunijasLatvijas robežas novilkšanas un lēmuma pieņemšanas par Valk pilsētas
sadalīšanu.

5 VIENĪGĀ JŪGENDSTILA
ĒKA VALKĀ Tālavas iela 4
Ēka uzcelta 1902. gadā, par ko liecina virs ieejas redzamais uzraksts
„ANNO 1902”. Namu sev uzcēla
Mārtiņš Ūdris (Uhder)- J.Cimzes
audzēknis, Lugažu draudzes
skolotājs, ērģelnieks, kurš pēc tam ēku atdeva sabiedrības vajadzībām.
Sākotnēji sarkanajā ķieģeļu ēkā ar balto apmetuma apdari atradās Valkas
apriņķa valde, bet vēlāk izvietota padomju milicija un, balstoties uz
tradīcijām, kopš 1992. gada šeit atrodas Latvijas Valsts policija.

8 LOKOMOTĪVE- PIEMIŅAS ZĪME Jaama pst
Lokomotīve – piemiņas zīme atrodas netālu no Valgas dzelzceļa stacijas
un to 1998. gadā uzstādīja par godu 110 gadu jubilejai, kopš sāka
darboties dzelzceļa līnija Pleskava-Valga-Rīga. Pirmais vilciena reiss
22.07.1889. bija no Pleskavas. Lokomotīve ikdienā kalpo arī kā atgādinājums tam, ka Valga visos laikos ir bijis svarīgs dzelzceļa mezgls. Pirmais
šaursliežu pasažieru vilciens no Valgas uz Pērnavu izbrauca 1896. gada 5.
oktobrī un tādā veidā to izmantoja līdz 1944. gadam. 1890. gadā uzceltajās
dzelzceļa darbnīcās pirms I Pasaules kara bija nodarbināti 500 strādnieki.

Atrodas kultūras un atpūtas parkā.
Brīvdabas dziesmu un deju svētku
estrāde, kura zīmīga ar to, ka starp
skatuvi un skatītāju vietām plūst
Pedeles upe, būvēta 1969. gadā.
Brīnišķīgā daba un apkārtne sniedz
iespējas rīkot brīvdabas kultūras un sporta pasākumus. Netālu no
estrādes Rūjienas ielas malā, Avotkalna (saukta arī par Heidelbergu)
virsotnē atrodas šūnakmenī cirsta skulptūra „Koklētājs”. Tā uzstādīta par
godu Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku simtgadei.

10 II PASAULES KARĀ
VALGAS-VALKAS
KAUJĀS KRITUŠO
VĀCU KARAVĪRU
KAPSĒTA Varoņu ielā
Šie vīri krita Valgas - Valkas
kaujās, kad padomju armija
uzbruka Valgai no 3 pusēm
vienlaicīgi. Pirms atkāpšanās caur Valku Ērģemes, Valmieras, Sedas virzienā
par savu goda pienākumu tika uzskatīts apbedīt kritušos līdzgaitniekus.
Kapu vienojošie elementi ir metāla zobeni, soli, ugunstrauki, metāla un
betona krusti ar uzrakstiem. Kapu kapliču sākotnēji uzbūvēja Sv. Jāņa
luterāņu baznīcas latviešu draudzei, kurai pēc robežas novilkšanas starp
Igauniju un Latviju bija nepieciešams dievnams arī Latvijas pusē.

Militārie pazemes bunkuri izceļas uz
kopējā Valkas pilsētas ainavas fona kā
interesanti un savādi pauguri. Ja lūkojas
no kultūras nama, tad bunkuri redzami
labajā pusē. Objekts interesants ar to, ka
70- tajos gados šeit izbūvēja padomju armijas stratēģisko raķešu vienību
vadības centru ar nolūku nodot komandas kara situācijā. Divos pazemes
stāvos esošās telpas un telefona centrāli apsargāja sardzes oficieri. Visa
teritorija bija norobežota ar dzeloņdrātīm un augstsprieguma strāvu.
Bunkuros bija 2 ieejas ar metāla durvīm.

7 IVERSKAS DIEVMĀTES
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
Ausekļa iela 14

1887. gadā J. Cimzem par audzēkņu
savāktajiem līdzekļiem Valkā, Lugažu
kapsētā, viņa atdusas vietā uzstādīja
pieminekli. Teksts latviešu, igauņu un
vācu valodā vēstī, ka to „savam skolotāju
skolotājam” veltījusi „pateicīgā Vidzeme”,
bet viņa 100. dzimšanas dienā pieminekli
papildināja J. Cimzes portreta cilnis.

Walco nosaukums pirmo reizi
minēts rakstos Rīgas parādu
grāmatā.

1298 -1558

Dažādos karos vietu noposta
kopumā sešas reizes.

1477

Pirmo reizi rakstos minēta
Lugažu luterāņu baznīca.

1500

1584

Polijas karalis Stefans Batorijs
piešķir pilsētas tiesības.

12 II PASAULES KARĀ KRITUŠO PADOMJU KARAVĪRU
BRĀĻU KAPI Gaujas ielā
Brāļu kapi atrodas starp Rīgas un Gaujas ielām. Šeit apglabāti 414
Valkas-Valgas cīņās kritušie padomju karavīri. Memoriāla granīta plāksnēs
ierakstīti kritušo vārdi.

1590

17. aprīlī lielkņazs Sigismunds III
Vāsa apstiprina pilsētas ģerboni
un otru reizi pilsētas tiesības.

1626

Pēc Polijas-Zviedrijas kara pilsēta
nonāk Zviedrijas pakļautībā.

1710

Noslēdzoties Ziemeļu karam,
pilsēta kopā ar citiem Igaunijas
apdzīvotajiem reģioniem nonāk
Krievijas pakļautībā.

1783

Ēka celta 1850.-1853.g. speciāli Vidzemes draudzes skolu skolotāju
semināram. Tā vadītājs no 1839.-1881. gadam bija Jānis Cimze. Izglītību
seminārā ieguva apmēram 500 latviešu un igauņu jaunekļi, piem., latvieši
Baumaņu Kārlis, Auseklis, Indriķis Zīle, kā arī daudzi igauņi, piem., Karls
Roberts Jakobsons, Aleksanders Kunileids, Aleksanders Lette. No 1971.
gada ēkā atrodas Valkas novadpētniecības muzejs. Atrašanās vēsturiskajā
ēkā noteikusi muzeja misiju: popularizēt latviešu pedagoga un koru
kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras
mantojumu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem
procesiem Valkas novadā. Muzejā ir izveidota ekspozīcija par semināra
darbību, glabājas materiāli par Valkas novada un pilsētas vēsturi, tiek
rīkotas vēstures un mākslas izstādes, apmeklētājiem ir iespēja piedalīties
izglītojošās programmās.

1901

7. decembrī pirmo reizi
igauņiem un latviešiem izdodas
pārņemt pilsētas vadības grožus
no vāciešiem.

1902

Par pilsētas mēru ievēl igauņu
tautības aptiekāru Johannesu
Mertsonu, kurš saglabāja vietu
līdz 1917. gadam.

1909

Uzsāk Sjade biedrības nama
būvniecību (arhitekts G. Hellats).

1917

Latviešu Pagaidu Nacionālā
Padome Walk Rātsnamā pieņem
deklarāciju, kurā pasludina
Latvijas autonomiju. Par
pilsētas mēru ievēl latvieti Kārli
Aleksandru Ozoliņu.

1918

Proklamē Igaunijas un Latvijas
neatkarību.
IGAUNIJAS VALGA UN
LATVIJAS VALKA

1920

Pilsētas liktenis tiek izšķirts
šķīrējtiesā. Britu pulkveža S.G.
Tallenta vadībā tiek nosprausta
Igaunijas un Latvijas valstu
robeža, kas pārdala pilsētu divās
daļās- Latvijas Valkā un Igaunijas
Valgā.

1940

Pēc Katrīnas II pavēles izveido
Valkas apriņķi (Walksche Kreis).

Padomju okupācijas sākums,
Valgā-Valkā tiek likvidēta
robežkontrole.

1816

1941

Pabeigta Jāņa baznīcas
celtniecība.

13 VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS Rīgas iela 64

Piemineklis uzstādīts 1922. gadā. Tēlnieka Emīla Meldera- Millera monumentālajam darbam ir nosaukums „Senlatviešu karavīrs“. Piemineklis
uzstādīts par godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem un ir pirmais, ko
Latvijā uzcēla šo kauju piemiņai, kā arī vienīgais monumentālais celtniecības darbs, kas pieskaitāms latviešu mākslas kubisma virzienam.

WALCO, WALCK, WALK, VALK

Nenocietinātā apdzīvotā vietā
Senās Livonijas centrā nolemj
rīkot landtāgus (Livonijas
valstiņu apvienības augstākais
orgāns). Līdz 1500. gadam
noturēti 36 landtāgi.

Baznīca pabeigta 2005. gadā un ir
arhitektes Lijas Kukeles radošais
darbs. Pirms celtniecības zemi, kur
tagad atrodas baznīca, svētīja Rīgas
metropolīts. Nauda tika savākta,
pateicoties draudzes neatlaidībai.
Draudze uzskata, ka viņu baznīcu sargā
Iverskas Dievmāte, tādējādi celtniecība noritējusi ātri un bez bažām.
Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 12.00 līdz 16.00.

9 PIEMINEKLIS 1919. GADA BRĪVĪBAS CĪŅĀS
KRITUŠAJIEM Varoņu ielā

Hronoloģija
Senākie pilsētas nosaukumi līdz 1920. gadam:

1286
11 JĀŅA CIMZES KAPA PIEMINEKLIS CIMZES KAPOS Gaujas ielā

6 MILITĀRIE PAZEMES BUNKURI
Tālavas iela 23

1 IGAUNIJAS – LATVIJAS
VALSTS ROBEŽA Rīgas iela 1
Nospraužot robežu starp jaunajām
Latvijas un Igaunijas neatkarīgajām
valstīm Valku 1920. gada 1. jūlijā
sadalīja. Tā kā starptautiskā komisija
(angļu, latviešu, igauņu pārstāvju
sastāvā) nespēja savstarpēji vienoties, tad lēmumu pieņēma šķīrējtiesas
priekšsēdētājs angļu pulkvedis S.Dž.Tallents, galveno Valk daļu piešķirot
Igaunijai, bet priekšpilsētas daļu kopā ar Putraskalnu Latvijai. Varžupīte,
kas atdalīja Latvijas Valku no Igaunijas Valgas, atradās robežpilsētas sirdī
gan no 1920. līdz 1940. gadam, gan pašreiz. 2007. gada 21. decembrī,
kad Igaunija un Latvija pievienojās Šengenas bezvīzu telpai, robežu
svinīgi atvēra Igaunijas Republikas prezidents Toomass Hendriks Ilvess un
Latvijas Republikas prezidents Valdis Zatlers.
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8 BRĪVDABAS ESTRĀDE UN
SKULPTŪRA „KOKLĒTĀJS”
Rūjienas un Varoņu ielu stūrī

1849-1890

Pilsētā darbojas Vidzemes
draudžu skolu skolotāju
seminārs, kurā mācījušies vēlāk
Latvijā un Igaunijā ievērojami
pedagogi un kultūras darbinieki.
Pirmais vadītājs Jānis Cimze
(1814-1881).

1889

Nodod ekspluatācijā dzelzceļa
līniju Tartu- Walk- Rīga un top
dzelzceļa ēka.

1896

Atklāj šaursliežu dzelzceļa līniju
Pērnava-Walk.

Vācu okupācijas sākums.

1944

Turpinās padomju okupācija.

1990

Pēc Igaunijas un Latvijas valstu
neatkarības atjaunošanas,
Valgā un Valkā tiek atsākta
robežkontrole.

2007

Igaunija un Latvija pievienojas
Šengenas bezvīzu telpai, ValgāValkā atceļ robežkontroli.

2008

Atjauno pasažieru vilciena
maršrutu Rīga-Valga-Rīga.
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