Raekoda
Aadress: Kesk 11

Linna raekoja hoone ehitati keskväljakule. Hoone pärineb 1865. aastast. Ehitis on ühekorruseline
kõrge poolkelpkatusega katuseakende ning tornikesega. Paraadlikkust toonitab laia ärklikorrusega
keskrisaliit, mis lõpeb

kolmnurkfrontooniga. Hoone fassaadi keskel asub peasissepääs trepi,

väikese tamburi ja vestibüüliga. Raekoda esindab historitsistliku puitarhitektuuri silmapaistvat
näidet Eestis.

Raekoda, kui pidevat linna võimude asupaika, on läbi aegade ehtinud

linna vapi kujutis.

Teatavasti sai Valga omale vapi 17. aprillil 1590. aastal seoses kuningas Sigismunt III Valga linna
asutamiskirja teistkordse kinnitamisega. Vapil on korrapäraselt vahelduvate kuldsete ja hõbedaste
rõngakestega soomustatud käsivarre kujutis rohelisel väljal, käes saablitaoline kõvermõõk. Vappi
pidi kujutama valge ja rohelise värviga nii kõigis kirjades kui ka avalikes väljaannetes, nagu
rõhutatakse vastavas ürikus. Samas tõstetakse esile ka valgalaste teenekust sõjas (Liivi sõjas)
venelaste vastu, mistõttu juba kuningas Stefanus andnud linnale põllumaad ja asutamiskirja. Kuna
aga Valga linn pole võitluste keerises kannatada saanud mitte üksnes Liivi sõjas, vaid korduvalt ka
varasemates ja hilisemates ajaloo sündmustes, on mõõk linna vapil igati sümboolne kujutis.

7. detsembril 1901. aastal õnnestus eestlastel ühes lätlastega Valgas esimest korda Eesti
territooriumil võim sakslastelt enda kätte võita. 1902. aastal valiti linnapeaks apteeker Johannes
Märtson, kes püsis sellel kohal kuni 1917. aastani. Johannes Märtson sündis 13. augustil 1868.
1896. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli rohuteaduskonna. Ta oli Valgas ja ühtlasi kogu Eestis
esimene eestlasest linnapea. Johannes Märtsonit on peetud Valgas eesti vaimu eest võitlejaks. Ta
oli tütarlaste progümnaasiumi ja vastastikuse krediitühisuse asutamise õhutaja, tegev “Säde” seltsis
ning kohaliku tuletõrje esimeheks. Kristliku rahvaerakonna esindajana oli ta esimese ja teise
riigikogu liige 1920-1926. Johannes Märtson suri Tõrvas 9. jaanuaril 1935. 8. septembril 1998
avati raekoja vestibüülis seoses linnapea 130. sünniaastapäevaga tema mälestusplaat.

Möödunud sajandi lõpus mahutas raekoda enda katuse alla ka väikese linna raamatukogu.
Tänapäeval asuvad siin linna volikogu ruumid, turismiinfopunkt ja perekonnaseisuameti ruum.
1996. aasta juunist kuni 1999. aasta suveni oli siin Valga muuseumi püsiekspositsioon “Mineviku
Valga”, mis tutvustas linna ajalugu.
1683. aasta linna plaani järgi oli raehoone kohal Luke mõisa sepa plats. Siit pärineb arvatavasti ka
tänava nimetus. Raekoja ehituskoha valik, sarnaselt linna koolile, väljendas piirkonna tähtsust
linna südames.

