
Pastaigā pa Valku 

1. dienas plāns 



   Pulcējamies pie bibliotēkas, kas 

atrodas kādreizējā Sadzīves 

pakalpojumu kombināta ēkā. Nams 

celts ap 1980.g. – tolaik šeit adīja, 

šuva, fotografēja... Bija laiki, kad tika 

sniegti pat 20 pakalpojumu veidi un 

strādāja ap 240 cilvēki.  



   Ja ieskatās, uz ēkas jumta var izlasīt uzrakstu 
“Бытовые услуги”, tālākā plānā – “Sadzīves 

pakalpojumi” 



   Tālāk dodamies uz kādreizējo grāmatu 

veikalu „Ābele”, kā piemiņa no tā, 

nama fasādi rotā grāmata ar ābolīti. 

   Vēl senākos laikos šeit atradies          

Jāņa Rauskas grāmatu veikals.  



Attēlā kreisajā pusē Jāņa Rauskas grāmatu veikals 



   Senāk Valkā darbojies 

arī Jāņa Rauskas 

grāmatu apgāds, kurā 

izdotas 82 grāmatas 

268 tūkstošos 

eksemplāru, 

galvenokārt – 

daiļliteratūra.  



   Ejot tālāk, nonākam pie Ulmaņa akmens. 

    Kārlis Ulmanis Valkā uzturējies vienā no ēkām 
Rīgas ielā. Viņš šeit sasauca sapulci, kurā 
nolēma, ka jādibina neatkarīga valsts, kopā ar 
vēl dažiem vīriem aizbrauca uz Rīgu un tā arī 
izdarīja.  

 

Par šiem laikiem skaisti rakstījis Ādolfs Erss:  

„Runājot par Latvijas valsts sākumu, arvien būs 
jāatceras Valka.. ar Valkas vārdu saistīts Kārļa 

Ulmaņa politiskās darbības sākums. Valka 
toreiz bija centrs, kurā satecēja visi domu 

pavedieni, kam bija lemts atdzīvināt 
neatkarīgas Latvijas vārdu.” 





   Šis attēls ir no akmens atklāšanas 
pasākuma. Varam papētīt, kas pa šo 
laiku mainījies!  



   Bija laiki, kad pretī baznīcai atradās 

lielgabals, ko, sākoties Atmodai, aizveda 

projām. Interesanti būtu zināt, uz kurieni!  



   Tālāk ejam apskatīt policiju – vienīgo 

jūgendstilā celto ēku pilsētā. Rīgā ir 

vesela jūgendstila iela  →                                 

mums – viena vienīgā māja ↓  

Kādreiz gan tā izskatījusies nedaudz savādāk 



   Šo namu 1902.g. cēlis Cimzes audzēknis, 

Lugažu draudzes skolotājs un ērģelnieks 

Mārtiņš Ūdris, vēlāk namu nodevis 

sabiedrības vajadzībām. Kādreiz fasādi 

rotājuši viņa iniciāļi M.U.                                      

Tagad tie pazuduši. 



     Ejot gar upes malu, sasniedzam Pedeles 

dabas taku. Šeit apskatām mākslas skolas 

audzēkņu veidotās flīžu mozaīkas uz 

akmeņiem – tās pirms pāris gadiem tapušas 

projekta „Zīmes no Kosmosa” ietvaros.  



Meklējam šo akmeni! Kurš ātrāk atradīs?! 

 



   Kāpjam augšā Putraskalnā – skaitām 

pakāpienus, atvelkam elpu un stāstām teiku 

par to, kā radies kalna nosaukums.  







      Nokāpjot no Putraskalna, esam 
nokļuvuši Igaunijā. Mēģinām 
papļāpāt igauniski. “Tere!” 

       Atceramies nostāstu par to, ka 
senākos laikos firsta fon Līvena 
dzirnavu ezera krasta kalnā atradusies 
Engelsbergas pils, garām tai pa 
Pedeli kuģi braukuši uz jūru, tolaik 
upe bijusi daudz dziļāka. 



     Vrangeļa nams (tiesas ēka) atrodas pie 

pašas robežas. Kādreiz tas piederējis 

slavenai vācu aristokrātu fon Vrangeļu 

dzimtai, no kuras daudzi bijuši plaši 

pazīstami.  



   Apstājamies pie Varžupītes,                 

kas atdala Valku no Valgas.  

   Gandrīz uz pašas robežas stāv piemiņas 

akmens, kas atgādina par Valkas un 

Valgas 400. dzimšanas dienu 1984.gadā.  



   Mazliet paejot tālāk gar upīti, nonākam 
pie Igaunijas un Latvijas robežbūdiņas, 
kas uzcelta tūristu priekam.  

     

Pašu robežu, kas 

sadalīja Valku un 

Valgu, 1920. gadā 

nosprauda šķīrējtiesa 

ar britu pulkvedi 

Tallentu priekšgalā. 



   Ejot tālāk gar Jāņa 
Rozes grāmatu 
veikalu, pieminam 
bērnu laukumu, 
kurš te kādreiz 
atradās. Šeit varēja 
gan šūpoties 
šūpolēs, gan braukt 
ar ritenīšiem un 
mazām mašīnītēm 
un pat vizināties 
karuselī! 



   Beidzot esam nonākuši pie mūsu baznīcas. 

   Valkas Lugažu ev. luteriskā sv. Katrīnas baznīca senos laikos 



    Dodamies iekšā un meklējam 
plāksni ar tekstu vācu valodā, 
kur rakstīts, ka 1702.g. baznīcu 
nodedzināja krievu karavīri, 
1729.g. uzcēla jaunu baznīcu –  
ar Lugažu pils īpašnieka 
pulkvežleitnanta barona Karla 
Johana fon Vrangeļa palīdzību. 
Vēlāk baznīcu remontēja un 
jaunu torni uzcēla, pateicoties 
iepriekšminētā barona vecākajam 
dēlam – arī Karlam Johanam 
Vrangelim. Kad 1907.g. baznīca 
nodega, to atjaunoja par 
Margotas un Minnas Vrangeles 
līdzekļiem.  



   Ir zināms, ka baznīcā apbedīti fon 

Vrangeļu dzimtas locekļi, Valkas 

birģermeistari un draudzes mācītāji. Pirms 

30 gadiem, atsedzot kapenes, atrastas 4 

kameras, vienā bijuši 12 zārki. Bet 

1997.g. atklāts, ka kapenes ir tukšas…  

    Saglabājies arī nostāsts par apakšzemes 

eju, kas ved no baznīcas pagrabiem uz 

Lugažu muižu un tālāk uz ordeņa pili 

Ērģemē. Tas gan būtu interesanti – atrast 

kaut ko tādu!  



   Kāpjam augšā baznīcas tornī un 

paskatāmies uz Valku un Valgu no     

putna lidojuma. 



   Iznākuši no baznīcas, piestājam pie 

Saules pulksteņa, kas veltīts drosmīgo 

policistu piemiņai. Varam pamēģināt 

pēc tā noteikt laiku.  

Laiks doties atpakaļ uz bibliotēku! 



2014. gada jūnijs 


