
Pastaigā pa Valku 

3. dienas plāns 



   Sapulcējamies bibliotēkā un 

dodamies ceļā.  

Ēka, kurā atrodas bibliotēka, ziemā izskatās šādi ↓ 



      Mūsu pirmā pietura – Tēraudskola. No 

visām trim lielākajām ēkām pilsētas centrā 

tā uzcelta pati pirmā. 1923.g. tur pārcēlās 

Valkas 1. pamatskola, kas vēlāk tika 

pievienota ģimnāzijai. Savukārt uz šo māju 

pārgāja 2. pamatskola, ko nosauca Ādama 

Tērauda vārdā.  



   Ēku projektējis ievērojams arhitekts Pauls 

Kundziņš, tā tolaik dēvēta par Valkas 

arhitektūras pērli.  

    Kara beigās nams izdedzis.                 

1953.g. to pārņēma padomju armija.  

 



      Turpat blakus redzami bunkuri – kādreiz 
stratēģiski svarīgs Padomju armijas raķešu 
vadības punkts – viena no slepenākajām 
vietām Latvijā. Daudzi tolaik nenojauta, ka 
aiz augstās sētas zem zaļajiem pauguriem ir 
iespaidīga pazemes valstība Par atrašanos 
šajā teritorijā draudēja bargs sods. Raķetes 
izmantotu gadījumā, ja tiktu sabumbots kāds 
Padomju armijas štābs – tad tās notēmētu uz 
ASV.  

 



   Nesen izstrādāts projekts, kas paredz 

bunkurus pārbūvēt par jaunatnes kultūras 

un izklaides centru.  



      Pretējā ielas pusē kādreiz atradās 
kinoteātris „Draudzība”. Tas tika atklāts 
1963.g. 1.maijā un tolaik izskatījās mazliet 
citādi. 

       

 

 

 

      Pirms gadiem 30 kino bija ļoti slavens. 
Filmas rādīja pat 4 seansus dienā. Notika 
kinodraugu klubi, tikšanās ar aktieriem. 
Pirms seansiem spēlēja foršu mūziku ar 
krāsainām gaismiņām fonā. 



      Dodamies tālāk – pāri Pedeles tiltam. Arī 

mūsu upe agrākos laikos bijusi pavisam 

savādāka.  

       

 

 

 

 

 

             (Šis attēls gan fotografēts citā vietā.) 



       Esam nonākuši pie kādreizējā pionieru – 

skolēnu nama. Tagad te ir dzīvojamā 

māja. Bet pirms tam šeit atradās bērnu un 

jauniešu interešu centrs (tas, kas tagad 

saucas „Mice”). Mūsu bērnības pionieru 

namā bērni dziedāja, dejoja un darbojās 

dažādos pulciņos. Bija arī rotaļnieku 

pulciņš! 



     Kaimiņos atrodas pareizticīgo baznīca. 

Draudze uzskata, ka viņu baznīcu sargā 

Ibērijas Dievmāte – baznīca uzcelta par 

godu Vissvētākās Dievmātes ikonai un 

pateicoties tai celtniecība noritējusi ātri.  

      Piemiņai no iepriekšējās mājvietas palicis 

kupols ar krustu. 



      Esam klāt pie Valkas pamatskolas. Kad 

skolu uzcēla, tur mācījās krievu bērni, un 

tā bija Valkas 2. vidusskola.  

 

 

 

 

 

      Nu jau 11 gadus šeit darbojas Valkas 

pamatskola. Par savu skolu droši vien 

vislabāk var pastāstīt paši bērni! 



       Varam nedaudz atvilkt elpu un uzklausīt stāstu 
par Austru muižu, kas kādreiz atradusies tagadējā 
Ausekļa ielas mikrorajona vietā. Teritorija bijusi 
plaša, tajā ietilpa arī tie zemes gabali, kur atrodas 
pamatskola, poliklīnika, līdz pat kādreizējam 
muitas punktam uz robežas.  

       Muižas „ziedu laiki” bijuši ap 1800.g. Interesants 
ir fakts, ka vēl 1920.g. muižas īpašnieks pa Valku 
braukājis karietē.  

 

 

         

 

          Muižas ēka nodegusi 1945.g., ugunsgrēkā   

          sadegusi vērtīga gleznu kolekcija un bibliotēka   

          ar unikālām grāmatām.  



   Senos laikos te dzīvojusi                          
arī ragana.  

    

 

 

    

   Teika stāsta par vienu gudru sieviņu, 
sauktu par Pīļu veceni, kas varējusi izārstēt 
cilvēkus.  

   Varbūt tā arī ir tā pati ragana?! 



      Pļavās starp pamatskolu un poliklīniku 
2007.g. izveidots Zemnieku savienības 
parks, te sastādīti koki – vairāku sugu 
bērzi, pīlādži, sarkanie ozoli. Avīze tolaik 
rakstīja: „Uzliksim arī akmens piemiņas 
zīmi, uz kura būs iegravēts notikumu 
apstiprinošs teksts – „Latvijas Zemnieku 
savienības 90 gadu parks”.”  

Bet vai te tāds akmens ir? Tas mums būtu 

jānoskaidro! 



      Netālu no poliklīnikas uz robežas pusi 

atrodas koģenerācijas stacija. Rudenī 

paies 2 gadi, kopš to atklāja.                    

Ko tā mums dod? 

      Pareizā atbilde – siltumu un elektrību. 



       Tā nu esam nonākuši pie Koklētāja. Šī 
skulptūra veltīta Latviešu Dziesmu 
svētkiem. Bet kas šis ir par kalnu? 
Avotkalns! Kādreiz šī teritorija saukta ļoti 
romantiskā vārdā – par Heidelbergu.  

 

 

 

 

 

      Šeit redzams, tā saucamais, „Mīlas 
tiltiņš”, te bijis arī limonādes paviljons. 



   Heidelberga bijusi valcēniešu iemīļota 

pastaigu vieta. Rakstnieks Kārlis Students 

savā „Ēnu spogulī” rakstījis: „Ne viens 

vien Valkas pārītis būs jutis pukstam sirdis 

¾ taktī.. Sirdis Heidelbergā pazaudējot 

daudzi, un daudzi viņas tur arī atrod.” 



        Mūsu skaistajā estrādē noteikti jāapstājas 
atpūsties. 1960.g. izveidotajā variantā 
skatītāju soli bija otrpus kalnam – pļavā.  

 

 

 

 

 

 

      Pēc 9 gadiem tika uzcelta tagadējā estrāde.  



   Vai kāds zina vēl otru tādu vietu, kur starp 

skatītājiem un estrādi tek upe?!  

   Šķiet, ka visvairāk skatītāji šeit redzēti 

„Čikāgas piecīšu” un festivāla „Baltica-

1988” koncertos. 



   Kāpjot augšā kalnā pa trepītēm, nonākam 

pie pieminekļa, kurā iegravēti gada skaitļi 

1905-1917-1919 – šajos gados te 

notikušas nelegālas sapulces, izskanējis 

aicinājums uz cīņu par                     

brīvību. Daudzi arī krituši –                      

par godu viņiem šī piemiņas                

vieta. 



       Pagriežoties atpakaļ uz pilsētas pusi, nonākam 

pie Varoņu kapiem, kur paceļas 1922.g. atklātais 

Emīla Meldera-Millera piemineklis „Senlatviešu 

karavīrs”. Tas veltīts 1919.g. kritušajiem Latvijas 

brīvības cīnītājiem un ir veidots kubistiskajā 

manierē. Padomju laikos piemineklis bija norakts 

zemē, sākoties Atmodai, to atrada un nolika 

agrākajā vietā, vienīgi galvu tā arī neizdevās 

sameklēt.  



    Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tolaik rakstīja: 

„Neskatoties uz ārkārtīgām mazpilsētas neērtībām 

un citām grūtībām, Millers pāris mēnešos paveicis 

visu darbu, – iesākot ar izdomu, beidzot ar smago 

akmens bluķu uzstatīšanu. Centīgajam meistaram 

un Valkas pilsētai pienākas pateicība par krietno 

mākslas darbu.” 



    Blakus šiem kapiem atrodas Otrajā pasaules 

karā kritušo vācu karavīru kapi ar vairākiem 

akmens krustiem. 

 



       Atpakaļceļā, ejot pa Varoņu, Tālavas un 

Beverīnas ielām, esam nonākuši pie Valkas 

ģimnāzijas. Vispirms apskatām uzkalniņu aiz 

ģimnāzijas. Tas saglabājies no krievu un zviedru 

karaspēku cīņām Ziemeļu karā 18. gs. sākumā. 

Tās ir sena nocietinājuma paliekas, ko dēvē par 

Zviedru valni vai Šeremetjeva skansti, iespējams, 

tāpēc, ka šajās cīņās ievainots krievu karaspēka 

virspavēlnieks Baltijā grāfs Boriss Šeremetjevs. 

Pēc nostāstiem šī skansts tikusi sanesta ar 

karavīru cepurēm. Kad tika celta ģimnāzija, 

lielākā daļa vaļņa norakta.  



   Nākamgad ģimnāzijai būs 95 gadu jubileja, 

tad daudz par viņu dzirdēsim!  

 

   Bet šobrīd mums laiks atgriezties bibliotēkā. 



2014. gada jūnijs 


