KĀDAS
RELIKVIJAS STĀSTS

Manas ģimenes relikvijas stāsts.
Manas ģimenes relikvija ir grāmata „Buratīno".

Grāmata tika nopirkta manas mammas brālim pirms četrdesmit
sešiem gadiem. Tā ir krievu valodā. Sākumā tā piederēja manam onkulim.
Tad to mantoja viņa mazā māsiņa - mana mamma. Tālāk grāmata
paciemojās pie mana brālēna un māsīcas un tad nonāca manas lielās
māsas rokās.
Pēc deviņiem gadiem piedzimu es, un, lai gan grāmatai iztrūka
vairākas lapas, tā tik un tā man bija ļoti mīļa, un tētis man to bieži lasīja
pirms miega.

Es domāju, ka šī grāmata bija un joprojām ir interesanta tāpēc, ka
visiem bērniem ļoti patīk stāsts par Buratīno, un arī tāpēc, ka tajā ir ļoti
skaistas ilustrācijas.
Tā ir mūsu ģimenes relikvija.

Alise Sendija Arāja

V5.V 6.a klase

Svētā Bībele.

Mūsu ģimenei nav ļoti senas un nozīmīgas relikvijas. Šī relikvija, par kuru stāstīšu, ir
manas mammas lieta, kurai ir joti sens stāsts, bet šī lieta mūsu ģimenē ir pavisam
nesen.
Šī senā lieta ir vēstures liecība - sena Bībele, kura izdota 2O.gadsimta sākumā vai
19.gadsimta beigās Anglijā Kembridžas Universitātes spiestuvē. Šajā grāmatā
apkopota Jaunā derība un Vecā derība.
Bībele ir no plāna papīra un ļoti sīkā drukā. Tās izmērs ir 8x13 centimetri. Bībeles vāki
ir no cūkādas. Tā ir apdrukāta ar zelta burtiem un lapu malas ir apstrādātas ar zeltu.
Arī burti tekstā ir grezni un savādāki nekā mūsdienās. Bībeli papildina seno laiku
Bībeles ainu gleznas. Tā ir tikai 2,5 centimetri bieza, taču tajā ir 800 lappuses. Pēdējās
lappusēs ir ievietota karte, kur notika visi Bībeliskie notikumi.

Šo Bībeli cilvēki lasīja un uzskatīja, ka tādai jābūt katrā ģimenē. Agrāk cilvēki ticēja
Dievam un apmeklēja baznīcu regulāri. Tur arī lasīja Bībeli.
Šī grāmata ir dāvana kādam cilvēkam 1915.gada 24.decembrī.

Neviens īsti neatceras kad un kā tā nonākusi mūsu ģimenē. Taču tagad tā ir mūsu
ģimenes Bībele. Mēs to glabājam un taupām. Nezinu, cik ilgi viņa būs mūsu ģimenē
un cik nozīmīga viņa būs mūsu ģimenei.
Pašlaik tā ir novietota goda vietā un tiek darīts viss, lai tā pēc iespējas ilgāk saglabātu
savu tagadējo izskatu.

Arī latviešu valodā ir Bībeles un, iespējams, tieši no šādas Bībeles ir veikts tulkojums
latviešu valodā.
Esmu dzirdējusi atsevišķus nostāstus par Bībelē notiekošajām darbībām, bet visu
kopumu nezinu. Neesmu izlasījusi nevienu Bībeli, bet ceru, ka kādreiz radīsies tāda
iedvesma to izdarīt.
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Manas ģimenes relikvijas stāsts.
Manas ģimenes relikvija ir manas vecvecvecvecmammas
rokdarbu šķērītes. Viņu sauca Karlīne. Karlīne ir dzimusi 1867.
gadā. Vecvecvecvecmammai bija arī meita Milda, kas mums šīs
šķērītes nodeva. Viņas mazbērni Mildu sauca par Mīmīti.
t

/

Mīmīts daudz izšuva, tamborēja un lietoja šķērītes visu
mūžu. Milda bija ļoti mīļa vecmāmiņa un liela rokdarbniece. Arī
šobrīd pie manas omītes Agritas atrodas Mīmīša izšūtās lietas
un tamborētās mežģīnes. Šķērītes ir vairāk kā 100 gadu vecas.
Mildai bija brālis Mārtiņš, kurš arī bijis liels rokdarbnieks.
Iespējams, arī viņš lietoja šīs šķērītes. Diemžēl Mārtiņš nomira
jauns.
Pie manas omītes Agritas agrāk esot bijusi arī Mildas
tamboradata, kas diemžēl laika gaitā ir pazudusi. Skapī
atrodami Mārtiņa un Mildas izšuvumi. Agrita joprojām lieto
šķērītes, taču ļoti sargā, lai nepazūd.

Tikai Agritas vecākā meita, mana mamma, satika Mīmīti,
taču izšuvumi, tamborējumi un šķērītes liek atcerēties par viņu.
Cerams šķērītes tiks nodotas man, un es varēšu tās nodot tālāk
saviem bērniem.
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Daniela Kristiāna Straume
6.a klase Valmieras 5. vidusskola

Mans relikvijas stāsts.

Krievijas 5 kapeika.
Šo kapeiku izgatavoja Krievijā, 1831.gadā. Šo
kapeiku izgatavoja tajā laikā kad Krievijas
Imperātors bija Nikolajs I (1825 - 1855).
Kapeikas sastāvs varš. Kapeika ir gluda,apaļa.
Viņas svars 22,72 gr. 5 kapeikas diametrs 36,5
mm. Monētas biezums 2,6 mm. 5 kapeikas
otrajā pusē attēlots Krievijas ģērbonis. Šī
kapeika nāk no vecvecmamas un vecvectēva,
bet mēs nezinām, kā nonāca pie
vecvecmammas un vecvectēva. Tagad šī 5
kapeika atrodas pie manas vecmammas un
vectēva. Kad mēs skatāmies uz šo monētu,
mēs atceramies vecvecākus.
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Manas ģimenes relikvija.
Tarkšķis.
Tarkšķis ir no koka darināts instruments, kas domāts
medībām. Tarkšķi izmanto dzinēji zvēru biedēšanai. Griežoties
ap rokturi, tas rada skaļu troksni, kuru dzirdot zvēri mūk.
Sis tarkšķis
5 ir mana vectēva vectēva roku darbs. Medības
kā vaļasprieks mūsu ģimenē ir tradīcija. Medībās gāja mans
vecvecvectēvs,vecvectēvs,vectēvs, mans tētis un mamma, un
arī man patīk iet dzinējos.
Agrāk, lai kļūtu par mednieku, bija divus gadus jāiet
dzinējos, lai iepazītu mežu, izprastu medību nozīmi un tradīcijas.
Tad arī tika izgatavots šis tarkšķis. Tam ir aptuveni 200
gadu. Sākumā tas bija instruments, ko praktiski pielietoja mežā.
Šobrīd mani vecāki to glabā kā relikviju un neļauj to ņemt līdzi
medībās. Tarkšķis ir mana vectēva saremontēts un darba kārtībā.
Reizēm, kad vecāki nav mājās, es to mēģinu pagriezt
klusām un uzmanīgi. Troksnis ir liels. Arī šoreiz mamma atļāva
paņemt tarkšķi līdzi uz skolu ar norunu, ka es skolā to negriezīšu.
Tāda ir manas ģimenes relikvija. ,
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Gliemežvāks.
ģimenes draugs bija aizlidojis ar lidmašīnu uz
Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņš pastaigājās gar okeāna
krastu un atrada lielu gliemežvāku, kas sver 500 gramus.
Gliemežvākam ir 36 radziņi. Tas ir baltā krāsā no ārpuses,
bet iekšpusē gaiši rozā krāsā. Tas mazliet izskatās kā ezis.
MŪSU

Lidostā Izrādījās, ka šāds gliemežvāks ir reti sastopams,
tādēļ lidostas darbinieki negribēja ļaut to izvest no valsts.
Nokārtojot dažas formalitātes, ģimenes draugam izdevās to
atvest uz Latviju.

Es ļoti lepojos ar šo gliemežvāku, jo nekur citur tādu
nevar atrasti

Ja to pieliek pie auss,tad var dzirdēt okeāna
šalkoņu. Šis gliemežvāks pie manis ir jau divus gadus. Man
tas ir ļoti dārgs un mīļš!
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ĢIMENES RELIKVIJA -TERĪNE
Mūsu ģimenē terīne nonāca no tantes Martas (manas tēva
mātes brāļa sievas).
Terīne izgatavota tolaik slavenajā Kuzņecova porcelāna un
fajansa fabrikā. Terīnei pēc maniem aprēķiniem ir apmēram 63
gadu, jo, kad Martas tante bija dzīva, viņa stāstīja, ka tā viņai
dāvināta uz kāzām (Marta dzimusi 1926.gadā precējusies, kad viņai
bijuši 28gadi, tas ir 1954.gadā).

Terīne pēc uzdāvināšanas kalpojusi zupas pasniegšanai uz
viesībām un godiem. Pēc tam, kad Martas tante atdeva terīni mūsu
ģimenei - tas ir ap 2005.gadu - tā turpina pildīt savu galveno
pienākumu - ciemiņiem no tās tiek pasniegta zupa, uz ziemas
svētkiem terīnē tiek gatavots saldais ēdiens, kā arī tiek iepriecinātas
mūsu un ciemiņu acis no šī seno meistaru darinātā skaistuma. Ceru
ka terīne vēl ilgi kalpos mūsu ģimenei un nākamajām paaudzēm.

Inese Neimane 6.a. klase
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Valmieras 5. vidusskolas

6.a klases skolnieka

Kristapa Biša
dzimtas relikvijas stāsts

Kad saimnieks atdeva šo zāles pļāvēju savam dēlam,

kuram bija traktors, viņš šo zāles pļāvēju pielāgoja
traktoram. Bija pagājuši jau 50 gadu kopš zāles
pļāvēja "dzimšanas", tā saimnieks bija izdomājis, ka

to atstās nākamajai paaudzei - savam dēlam, bet
viņam piedāvāja to pārdot par lielu naudu, jo tas bija

vecs un tos vairāk neražoja, bet viņš to nepārdeva.

Manas dzimtas relikvijas stāsts ir par 1905. gada

zāles pļāvēju "ARVIKA-VERKEN". 1905.gada 16.jūnijā
mani vec-vec-vecāki nopirka šo zāles pļāvēju no

zviedru kompānijas. Kamēr vec-vec-vecākiem nebija
traktors, tikmēr to vilka 2 zirgi.

Mūsdienās šis zāles pļāvējs vairs netiek izmantots kā

zāles pļāvējs, bet kā pagalma dekors. Tagad jau

daudzi kolekcionāri meklē šādas vēsturiskas lietas.

Jau pēc dažiem gadiem šādas lietas meklēs vēl vairāk
kolekcionāru,
paaudzes

bet

šī

paaudzē

relikvija

turpinās

mūsu
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an mājās ir daudz un dažādas senlietas, jo
manam audžutēvam patīk tās kolekcionēt. Viņam ir
dažādas senas papīra naudas zīmes, monētas,
pastkartes un arī dažādi seno laiku darba rīki.
^^oreiz stāstīšu par kādu īpaši senu lampu. Tā ir

X
’?

petrolejas lampa. Kad mammai par to jautāju, uzzināju
sekojošu stāstu.

^enos laikos latviešiem nekādu apgaismošanos
ierīču nebija. Daudzi darbi, kā lopu kopšana, dzirdīšana
un barošana, ziemā noritēja tumsā. Šķūņos uz akmens
mūra pamata kūra nelielu uguni un dedzināja smalku
sveķu malciņu. Mājās dedzināja skalus, no kā bija
pavisam neliela gaisma. Lasot, adot vai veicot citus
darbus pie tik slikta apgaismojuma, daudziem sabojājās
redze. Apstākļi nedaudz uzlabojās, kad radās ideja par
sveču liešanu. Istabā skalu gaismu nomainīja sveces, kas
jau bija gaišākas. Sveces bija kā materiālās labklājības
un turības pazīme. Svētkiem sveces lēja resnākas, lai tās
ilgāk degtu. Arī lukturi, kuros tās nostiprināja bija
greznāki par ikdienā lietotajiem. Tie bija tā sauktie
goda lukturi-kroņlukturi kāzās, krustībās, lielās
jubilejās, svētkos.
’& * pirmajā
pusē
tika
izdomātas
un
apgaismošanai lietotas galvenokārt eļļas lampas. Eļļas
lampas izstarotās gaismas stiprums nepārsniedza 3
sveču gaismu. Vēlāk eļļas vietā tika izmantota petroleja,
kas dega gaišāk un ilgāk. Šādu lukturi varēja pārnēsāt,
jo liesmu no vēja aizsargāja stikla kupols.

elektrība un tās radītais apgaismojums Rīgā
parādījās 1870.gados. Tomēr Latvijas laukos tā nebija
pieejama. Ilgus gadus cilvēki turējās pie senajām un
praksē pārbaudītām apgaismošanas ierīcēm-skaliem,
svecēm un petrolejas lampām. Valmierā elektrība
parādījās tikai ap 1920.gadu.
h lieta mūsu ģimenē ir ļoti sena. Šo lietu mušu
škūna bēninos atrada manas mammas vīrs. Es vēlos, lai
šī lampa mūsu ģimenē saglabātos vēl ilgi. Tad es arī
saviem bērniem varēšu izstāstīt tās stāstu.

Valmieras Pārgaujas sākumskolas 4.a klase
Skolotāja: Ilona Ozoliņa
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Manas ģimenes relikvijas
stāsts.
Manas ģimenes relikvija ir bērnu
šūpuITtis. To izgatavoja mans vecvectēvs. Tajā
gulēja,kad bija maziņas mana omīte, mamma,
es un mana māsa.

Šūpulītls ir restaurēts. Mamma stāstīja,ka pirms
es piedzimu, mamma ar tēti mazliet pārtaisīja
šūpulīti modernākuj’o tam bija salūzušas dažas
redeles un tas bija novecojis. Šūpulītls ilgi
glabāts garāžā. Šūpuļa restaurācija noritēja labi,
bet bija arī problēmas, piemēram, krāsojot
radās traipi, jo bija jākrāso divas reizes, bet
vecāki nokrāsoja vienu reizi. Viņi saprata savu
kļūdu un nokrāsoja divas reizes, lai nebūtu
redzami traipi, Bet taču nu sanāca brūna krāsa.
Es gribētu, lai šī mūsu ģimenes tradīcija
turpinās un šajā šūpulī gulētu arī mani bērni.
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Vērpjamais ratiņš.

Manai vecvecmāmiņai Lūcijai pieder sens latviešu tautas darbarīks. Tas ir

dzijas vērpjamais ratiņš. Tas ir ļoti vecs, no koka 19.gs. pagatavots mūsu
senču darbarīks . Ar to vērpj dzijas pavedienu.
Vērpjamais ratiņš - pavediena veidošanai. Kājminamos vērpšanas ratus
Eiropā pazīst Jau kopš 15. gadsimta, bet Latvijā tie parādījās 18. gadsimtā. Pirmie
no Baltkrievijas ieceļojuši stāvrati, vēlāk sāka izmantot mums vislabāk pazīstamos
ratiņus uz trim kājām. Pirms ratiņa izgudrošanas dzijas un diegu vērpšanai
izmantoja vārpstiņu.

Mūsu dzimtas sievietes šo vērpjamo ratiņu manto no savas mātes . Manai
vecvecmāmiņai ir 96 gadi, un šo relikviju viņa glabā no brīža, kad to saņēma no
savas mammas Emmas. Vērpjamo ratiņu viņa nodos manai vecmāmiņai Inesei.
Savukārt Inese to nodos manai mammai. Pēc viņas pienāks mana kārta, un kādreiz
es to nodošu savai meitai.
Manos rados sievietēm ģimenē vienmēr piedzimst meita, tāpēc ratiņa
nodošana uz nākamo paaudzi nekad neapstājas un atkārtojas jau no seniem laikiem.
Tā man stāstīja mana mīļā vecvecmāmiņa, kura man rādīja, kā vērpt (vērpšana ir
dzijas sagatavošana) ar ratiņu. Arī viņas mamma un vecmamma kādreiz ir
mācījušās strādāt ar vērpjamo ratiņu.

Es domāju, ka tā ir īpaša svētība mūsu ģimenei un latviešu tautai, kas satur
kopā mūsu ģimeni un ļauj tai kļūt lielākai un stiprākai no paaudzes uz paaudzi. Šis
ratiņš ir ļoti īpašs mūsu ģimenei, jo mūsdienās reti kurš prot lietot šādu darba rīku.
Tas ir arī mūsu ģimenes sieviešu talismans. Mūsu ģimene glabā un nodod tālāk šo
seno priekšmetu, kas palīdz saglabāt vēsturiskus faktus par lietām, ko savā sadzīvē
lietojuši mūsu senči. Ratiņa vecums ir apmēram 150 gadi.

Konkursa “Kādas relikvijas stāsts”
darbs

“Pasaku ābeces” mūžs

Stāsta moto:

Visas grāmatas iedalāmas divās grupās: tādās, kas noder tikai vienai

stundai, un tādās, kas noder visam mūžam./ Džons Raskins/

Šo stāstu man pastāstīja mana vecmāmiņa Ineta Amoliņa, viņa ir vēstures
skolotāja un strādā Valmieras Valsts ģimnāzijā. Vecmāmiņas grāmatu plauktā atrodas

Margaritas Stārastes uzrakstītā un ilustrētā grāmata “Pasaku ābece”, kura izdota 1969.

gadā. Grāmata vizuāli apbružāta, bet saglabāta 48 gadus, jo tā lasīta vairākās paaudzēs
Amoliņu ģimenē. Tā ir kā relikvija, domājams to lasīs vēl arī nākamās paaudzes.

Šo “Pasaku ābeci” vecmāmiņa saņēma no saviem vecākiem, uzsākot skolas
gaitas Praulienas 1. astoņgadīgās skolas 1. klasē. Viņa ir liela grāmatu lasītāja, reizēm

vectēvs saka, ka gluži kā grāmatu tārps, jo lasa ātri un prot interesanti izlasīto pastāstīt
arī man. Lasītprasmi viņa apguva jau nepilnu piecu gadu vecumā, jo lasīt mācījās
vecākā māsa Sarmīte, bet Ineta sēdēja savai mammai klēpī un uzmanīga klausījās un

skatījās māsas ābecē. Burti ātri “pielipa” un lasīšanas mānija iesākās ļoti strauji. Vecāki
apjuka, jo padomju gados grāmatas nopirkt bija grūtības, tuvākajā bibliotēkā bērnu

grāmatas tika izlasītas ļoti ātri, tika izlasīti arī ģimenē abonētie žurnāli un avīzes. Ineta
jau 1. klasē vienā minūtē lasīja 80 vārdus, bet vēlāk 120 vārdus. Lasīto viņa izprata, to

vēlāk stāstīja saviem brāļiem un kaimiņu bērniem, piecu gadu vecumā visiem paziņoja,
ka būs skolotāja. “Pasaku ābeci”izlasīja brāļi Edvīns un Ainārs, jaunākā māsa Kaiva.

Vēlāk šo ābeci lasīja arī vecmāmiņas trīs bērni- Sandis, Jānis un Marta. Ciemojotie pie

vecmāmiņas šo ābeci lasīja mums pirms gulētiešanas, bet vēlāk to izlasīja arī mana
māsa Patrīcija un tagad to lasu es. Vecmāmiņa man ar māsu nopirka šīs grāmatas

atkārtoto izdevumu. Tā man ir vien no mīļākajām grāmatām, kuru esmu lasījusi.

Valmieras sākumskolas 1. a klases skolniece Luīze Amoliņa

2017. gada 14. martā

\Jp^

ik. 5^0

Kadas relikvijas stāsts.

Manas ģimenes relikvija ir kūts. Tā tika celta
1920.gadā. Kūtī kādreiz bija trīs nodalījumi. Pirmajā
nodalījumā atradās govis, otrajā nodalījumā dzīvoja
vistas, bet trešajā - cūkas.

Kūtsaugša glabajas
atradās mēslu kaudze.

siens

,

bet

aizmugure

Kūts bija savienota ar šķūni, kurā atradās
kuļmašīna. Diemžēl kūts nodega 1938.gadā,un no
jauna to uzcēla apmēram 1940.gadā.

Šī kūts kādreiz un vēl tagad ir noderīga , jo tur
glabājās dārza lietas un dzīvo vistas. Kūti arī labprāt
apdzīvo kovārņi, kas grib dēt un perēt olas. Tā kā
kūts ir celta ļoti sen ,tai ir vajadzīgs atjaunot jumtu.
Tagad par kūti rūpējas mana ģimene.

Es ceru, ka šī mana ģimenes relikvija saglabāsies
vēl ilgus un daudzus gadus.

Kādas lietas- relikvijas stāsts...
Lai atrastu, kādas lietas- relikvijas stāstu man izvēlēties bija diezgan vienkārši.

Lietu bija daudz, bet tieši viena man iekrita acīs. Šī lieta atrodas manas omītes (Veltas
Plešas) istabā, kas novietota vienā no istabas stūriem. Tā ir šujmašīna ar nosaukumu

“SINGER”. Šujmašīnai ir vairāk kā 90 gadu. Šujmašīna kādreiz piederēja omītes
mammai jeb manai vecvecmammai Antonijai Vecozolai. Antonija bija šuvēja. Viņa ar

šūšanu pelnīja naudu iztikai. Omas mamma arī nodarbojās ar izšuvumiem. Ir

saglabājusies arī fotokartiņa(skatīt zemāk) ar omas mammas darba kolēģiem Balvos un
arī ar pašu viņu. Kartiņā arī var redzēt pašu šujmašīnu un daudzus izšūtos darbus. Viens

no Antonijas darbiem ir “Sarkangalvīte un vilks”. Omīte stāsta, ka senāk darbs
“Sarkangalvīte un vilks” tikai izstādīts arī izstādēs. Šis darbs ir arī cietis ugunsgrēkā,
kad omītes māsas mājā izcēlās ugunsgrēks, bet darbu izglāba un tas vēl joprojām ir labā

kārtībā. Man patīk apbrīnot smalko izšuvumu, bija jābūt lielai pacietībai, lai ar
šujmašīnu izšūtu lielu “gleznu”.

Omītes izšūtā sedziņa

Daudzus gadus atpakaļ mana omīte ir šuvusi ari dažādas drēbītes manam tētim

(Jānim Plešam)
Kara laikā manas omītes tētis (Mārtiņš Vecozols) šujmašīnu bija paslēpis

akmeņu kaudzē, lai to neatrastu un nenoņemtu. Aizejot garām frontes līnijai, paslēptās
mantas nesa mājā.

Šujmašīna ‘’SINGER” ir darba kārtībā un ar to var šūt joprojām.

Ome Balvos kopā ar saviem darba biedriem (viņa stāv foto pašā centra

Valmieras Valsts ģimnāzijas 8. c klases skolniece Madara Pieša
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Mana ģimenes relikvija.
Manas ģimenes relikvijas stāsts saista manu vecmāmiņu , vectēvu, manu mammu un
mani. Šī relikvija ir rotaļu sunītis. Sunītis ir vairāk kā trīsdesmit gadus vecs.
Tas tika uzdāvināts mani vecmāmiņai un vectēvam, kad viņi ievācās savā dzīvoklī
pirms vairāk kā SO^gadiem.To dāvināja vecmāmiņas darba kolēģe. Sunītim ap kaklu
bija aplikts piekariņš ar ciparu desmit, jo dzīvokļa numurs bija desmit.

Sunītis ir kā dzīvokļa sargs. Vecmāmiņas darba kolēģe bija teikusi ,ka suns būšot
mājas gariņš un nesīšot iemītniekiem laimi. Un tā visus šos gadus suņu"^š uzticīgi
atradās iekārts starp ārdurvīm un iekšdurvīm mazajā gaitenīti.
Kad mēs pārnācām dzīvot vecvecāku dzīvoklī, vecmāmiņa man atstāja sunīti, lai tas
sargātu arī mūs. Tā tiešām liekas, ka šis mazais sunītis ir sargs, jo ir bijuši gadījumi,
kad kaimiņu dzīvokļus ir apmeklējuši zagļi, bet mūsu dzīvoklis palicis neskarts.
Suns ir pagatavots no cieta porolona,un ārpuse ir klāta ar mīkstu zamšveida apdari.
Tas nekas, ka viņu jau laikaizobs ir skārtis! Viņš uzticīgi turpina savu sarga
pienākumu.
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Manas dzimtas stāsts.
Es šodien stāstīšu stāstu par savu dzimto māju “Lejasvalmieriņi”,

kas atrodas Kocēnu novada Kocēnu pagastā un tās iemītniekiem.
Māju uzsāka celt 19. gadsimta beigās un to pabeidza 1908. gadā, tad

kad es piedzimu, māja svinēja savu 100 gadi, bet 2018. gadā, kad Latvija
atzīmēs savu 100 gadi, mana māja svinēs savus 110. gadus.

Māju būvēja mans vecvecvecvectēvs Kārlis Osis, kurš šo īpašumu

ieguva atpērkot zemi no Kokmuižas barona Teodora Šrēdera. Viņš zemi

apsaimniekoja prasmīgi un modemi. Latviešu zemnieks daudzus gadu

simtus savā zemē bija tikai kalps, bet līdzko viņš ieguva savā īpašumā
zemi, tad viņš nešķiroja darba diena vai brīvdiena, bet darīja visu iespējamo
un neiespējamo, lai iegūtu augstas ražas, lai būtu līdzekli, lai varētu
izskolota savus dēlus un meitas. Latviešu zemnieku sīkstums un darba

mīlestība raksturo visus manas dzimtas cilvēkus piecās paaudzēs.

V

Sājā mājā dzīvoja un saimniekoja arī mans vecvecvectēvs Pēteris
Rozenbergs, kas bija ļoti prasmīgs kalējs. Mana vecvecvecmāmiņa Anna

bija aktīva sabiedrības dāma, viņa bija Kokmuižas dāmu komitejas
priekšsēdētāja, tādēļ šajā mājā tika rīkoti labdarības pasākumi trūcīgajiem

pagasta bērniem, piemēram. Ziemassvētku eglīte. Viņu ģimenē bērnu

nebija, līdz ar to saimniece Anna savu brīvo laiku veltīja pagasta
trūcīgajām ģimenēm, kara laikā rūpējās par bēgļiem un ievainotajiem.

Pasākumu laikā dāmas Kokmuižas centrā vārīja arī zupu un cienāja viesus.
Vēlāk Rozenbergi savā ģimenē pieņēma audžumeitu, Zentu (manu
vecvecmāmiņu), kas bija māsas Mildas meita, kurai bija vairāki bērni, vīrs

bija muzikants, ģimene dzīvoja pieticīgi. Viņi bija uzcēluši mājas

“Valmieriņi”, kas atradās pavisam netālu no “Lejasvalmieriņiem”.
Manas mājas “Valmieriņus” kara laikā netika nopostīta un saimnieki
netika izsūtīti uz Sibīriju.

Saimniece Anna nomira, Pēteris aprecējās ar Moniku. Audžumeita

Zenta devās dzīvot pie savas māsas uz Limbažiem. Vēlāk te saimniekoja
Monikas meita Valērija, bet kolhoza laikā mājā dzīvoja vairākas

sveštautiešu ģimenes, lielās istabas tika pārbūvētas par vairākām nelielām
istabiņām. Apkārtne bija aizaugusi ar krūmiem, pati ēka bija neremontēta.

Mana ģimene šo īpašumu atguva pēc 1991. gada, mans opis un tētis to ir
atjaunojuši un labiekārtojuši.

Šobrīd “Valmieriņos” dzīvoju es, mana māsa Luīze, mamma un
tētis, jau piektajā paaudzē.

Manas dzimtas mājas Lejasvalmieriņi 2016. gada vasarā aerofoto

Valmieras sākumskolas 2. a klases skolniece Patrīcija Amoliņa

2017. gada 15. martā
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Kādas relikvijas stāsts''

Manas vecvecmāmiņas adītas zeķes

Viss aizsākās tālajā 1978. gadā, kad Stāmeru
ģimenē tikko bija piedzimis dēliņš Edijs. Un, kā jau
pieklājas bija nepieciešams iegādāties jaunas drēbītes. Tā
kā tajā laikā importa preces ķēra kā karstus pīrādziņus,
tad nemaz nedomājot tika paņemtas adītas, rozā krāsas
bikses. Kad Edijs jau bija izaudzis no šīm biksēm tās tika
noliktas skapī glabāšanai. Pēc pāris gadiem Stāmeru
ģimenei pieteicās meitiņa - mana mamma Sintija. Un jau
atkal šīs pašas adītās, rozā krāsas bikses Izrādījās
noderīgas. Sintijas vecmāmiņa Milda atrada šīs bikses
tālākajā skapja nostūrī un nolēma tās izārdīt un no
izārdītās dzijas uzadīt mazmeitiņai zeķes, jo tajā laikā tik
mīkstu dziju praktiski nebija iespējams atrast. Kad Sintija
sāka iet bērnudārzā, viņa savas jaunās, skaistās zeķes
vilka baltajās siksniņkurpītēs, kuras nonēsāja tā ka beigu
beigās pat zoles vairs neesot turējušās klāt.

Tā no vienas rozā dzijas iznāca, gan bikses, gan ļoti
skaistas zeķes.
»

Paula Ādamsone,

Valmieras Valsts ģimnāzijā 8.c klase

Mana ģimenes relikvija.
Pulkstenis.
Pulkstenis LE ROl ĀPARIS mūsu ģimenē ir mantots no
paaudzes paaudzē. Pārcietis gan pirmo, gan otro pasaules
karu, kuros palicis neskarts. Pulkstenis ir ražots 1910. gadā
Londonā. Šobrīd pulksteni ir mantojusi mana ome. Tas tiek
mantots jau trešajā paaudzē. Omes mantojumā pulkstenis
nonāca pirms 20 gadiem. To atveda no Latgales Puncuļovas
ciema omes mamma. Pulkstenis ir uzvelkams ar divām
atslēgām, kas ik pēc nedēļas ir jāpārvelk. Tas ik pusstundu
zvana un apaļajās stundās nozvana stundu skaitu. Šobrīd
pulkstenis nedarbojas, bet tuvākajā laikā tas tiks vests pie
meistara. Līdz šim pulkstenim visas detaļas ir bijušas
oriģinālas, mainīts nav nekas.
Iespējams nākotnē šo pulksteni mantošu es.

Manas ģimenes relikvija.

Manas ģimenes relikvija ir fotogrāfiju albums. Uz albuma vāka ir uzmontēts metāla zilonītis
ar snuķi uz augšu. Tas nozīmē laimi. Ir arī veevectēva un viņa sievas inieiāļi - TTV. Viņi šo
albumu ir sākuši veidot. Albums ir liels un smags. Tas sver 4,5 kilogramus. Tas ir brūnā krāsā.

Pirmās fotogrāfijas albumā ir kopš 1977. gada maija. Vecvectēvs bija kaislīgs fotogrāfs.
Viņš šajā albumā ir līmējis foto par dzimtas svarīgākajiem notikumiem, (kāzas, bērnu atvešana no
dzemdību nama, apaļas jubilejas). Pie katras fotogrāfijas blakus ir uzrakstīts, kad tas ir noticis.
Vecvectēvam nu jau ir 86 gadi, un šo dzimtas relikviju viņš ir nodevis mani mammai, lai turpinātu
iemūžināt dzimtas svarīgākos notikumus.

Albums ir svarīgs visai ģimenei. Tādēļ mamma to papildina ar fotogrāfijām no dzimtas
svarīgākajiem dzīves brīžiem.
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A.V. lielais čaklums - simtgadīgais dārgums

1894. gadā zemnieku ģimenei piedzimst otrā meita Alvīne, kura ir jau piektais
bērns. Kristīta Apukalna baznīcā, no statistikas skatoties, kā 36 dzimusī meitene.
Zemnieku saime mita Jaunlaicenē, ikdienā apstrādājot laukus. Pēc dažiem gadiem, ap
1910. gadu, ja vēlamies būt precīzi, pēc linu novākšanas tos nācies apstrādāt līdz
šķiedrām, kā jau ģimene bija radusi. Kad apstrāde bija veikta, Alvīne sēdās pie lielajām
stellēm, lai no šķiedras varētu uzaust audumu, kuru vēlāk izmantoja, lai šūtu dvieli. Šis
dvielis bija ļoti skaists - balts, ar krāsainos diegos izšūtiem rakstiem. Apdare tikusi
tamborēta ar zaļiem un baltiem diegiem, aiz kuriem atradās izšuvums “cauro vīļu”
rakstā. Protams, iniciāļi “A. V.”
Tai laikā ģimene dzīvoja Jaunlaicenes “Bērziņos”, kas ilgus gadus kalpoja kā
dvieļa mājas. Laiki mainījās, cilvēki precējās un pārvācās. Arī skaistajam dvielim bija
pienācis īstais brīdis pārmaiņām, pārvācoties uz Trapeni, kur mita viņa jaunā īpašniece,
Alvīnes māsa Marianna, kura tur dzīvoja ar savu meitu un viņas vīru. Tur dvielim nācās
piedzīvot gan saulainas, gan lietainas dienas. Vajadzēja redzēt, kā Mariannas mazmeitu
pagrūž īpaši īgns āzis, kas, kā mazā meitene mazliet piecēlusies, atkal viņu nogrūdis
putekļainā zemē. Mazā meitene lielas asaras todien esot lējusi aiz sāpēm. Vēl arī labi
atcerēties var atgadījumu ar govīm. Mazajai meitenei, kura bija paaugusies, nācās iet
internātā, sakarā ar dzimto māju pārāk tālu esamību. Lai internātā tiktu pie gardajām
pusdienām, kuras tolaik bija daudz vieglāk ēst, jo galda etiķete bija vienkāršāka - viss
ar karotēm, un vakariņām, kas bija piena zupa, kuru vairums, ieskaitot viņu pašu, neēda,
nācās strādāt lauku darbus. Viņai bija uzticēts ar draudzeni ganīt govis. Pašsaprotami,
ka jautrās un līksmās sarunās laiks un telpa šķietami pazuda, līdz nācās redzēt to. Kāda
gov.s bija aizgājusi tik tālu, ka tikusi līdz tiltam, kas pats par sevi uz pēdējiem spēkiem
spējis turēties. Lai gan govs motīvs tikt tam pāri netika atklāts, fakts, ka viņa pārdroši
mēģināja, ir nenoliedzams, jo, ejot pār tiltu, tā dēļi ielūza. Govs kāja paslīdēja, un pati
atsita lūpu. Izbīlis un šoks meitenēm bijis ļoti liels. Kā nu ne - tajos laikos govs tika
uzskatīta par lielu vērtību. Jāpriecājas, ka sods bija kārtīgs brāziens meitenei no viņas
mātes, nevis vietējās pārvaldes piespriests sods par govs veselības. Par mata tiesu
izsprukusi no soda, ģimene varēja dzīvot tālāk, vien ar nožēlu skatoties, kā govs tiek
aizvesta uz gaļas kombinātu. Tilts, starp citu, tika salabots par vietējās valdes
līdzekļiem.

Uz dvieļa ir manāms iedzeltens traips. Iespējams, tas ir no kāda ļoti šmucīga
trauka, kas viegli nepadevās tīrībai, bet varbūt no tumšākiem laikiem, kas vien sekoja.
Dzelzceļš vai dega no lielajiem vagoniem, kas pa to ripoja. Vagoni nebija pildīti ar
graudiem vai tehniku, vai pat dzīvniekiem, bet gan cilvēkiem. Starp šo vairumu vagonu
bija arī joprojām garā zemnieku esošās ģimenes locekļi, kuri, stāvēdami vai sēdēdami,
nezināja, kas viņus sagaida. Daudzi no viņiem neapjauta savu nākotni, bet cerēja.
Ticēja, ka viss būs kārtībā. Latviešu sīkstums un Dzimtenes mīlestība īpaši pierādījās
sekojošajos gados, nonākot tālajos ziemeļos, kad vajadzēja izdzīvot teritorijās, kuras
pat vietējie neuzskatīja par labām, lai tur spētu pastāvēt dzīvība. Liels bija iedzīvotāju
šoks, redzot svešos iebraucējus, kuri ņēma un kopa laukus, stādīja dārzeņus un citus
augus, kurus varētu vēlāk izmantot pārtikā. Tika celtas jaunas mājas. Jā, tās bija koka.

aukstas un drēgnas, bet no saltajiem vējiem kaut cik spēja pasargāt. Tepat,
Ziemeļvidzemē, nu jau šķirtie radi jutās nomākti. Protams, šādas emocijas ilgi nevarēja
pastāvēt, jo kādam taču par saimniecību jārūpējas! Šajos laikos it īpaši pierādījās
ģimenes stiprums dzīvot jebkādos apstākļos, kādi tiek doti. Sievietes gan rūpējās par
dzīvniekiem, gan ara laukus, gan stādīja un novāca ražu, gan rūpējās par visiem
maksājumiem un sadzīvisku problēmu atrisināšanu.

Tomēr laiks nepielūdzami gāja uz priekšu, radinieces sāka saprast, ka nāksies
vien pārvākties. Nācās mērot ceļu teju 100 km garumā, līdz nonāca jaunajās mājvietās,
kur justās ērti un omulīgi. Šāda vieta bija Trikātā. Vietā, kur dzimis ģenerālis Jānis
Balodis, kā arī filmēti kadri kinofilmai “Purva bridējs”. Arī dvielis veiksmīgā kārtā bija
mērojis garo ceļu, pārsteidzošā kārtā vēl joprojām esot mazlietots. Mazā meitene, kurai
savulaik sanācis konflikts ar āzi, nu jau strādāja lielajā Rīgā, kas atradās vēl 100 km
tālāk. Trikātā pastāvīgi mita Marianna ar savu meitu, kā arī nu jau viņas mazmeitu Ilgu.
Šajos laikos dvielis no jauna varēja redzēt saules gaismu un prieku, jo jautrība un
draiskulība bija atdzimusi. Visvairāk ģimenei nepatika barot kaimiņu kaķus, kuru
saimniece pati ne reizi nedomāja ēdināt. Tā nu jaunā paaudze reiz izdomājusi ar
balderjāņiem pārklāt un iesmērēt kaimiņienes kāpostus, kurus viņa ļoti kāri ēdusi. Kaķi,
kā nu ne, uzreiz metušies iekšā kāpostlaukā, vārtījušies tajā, kā arī pat ēduši zaļos
dārzeņus. Kaimiņiene bijusi tādā šokā, ka nākamajā dienā no visiem kaķiem bija )
atteikusies. Visu mūžu viņa tā arī nodzīvoja, domādama un pārējiem stāstīdama “es t
nekad tam neticētu, ka kaķi ēd kāpostus, ja vien pati to nebūtu redzējusi”. Arī vietējie
ģimenes locekļi jeb dzīvnieki sagādāja ne vienu vien pārsteigumu. Pa lauku teritoriju
ik rītu staigāja ģenerālis Pilvis, kā viņu vietējie bija sākuši saukt. Pilvis bija zoss, aiz
kura gāja visi pārējie dzīvnieki, respektēdama viņa autoritāti. Bieži arī dienā gadījās, ka
Pilvis ir iegājis kūtī, lai apraudzītu, vai ikdienas dzīve norit savā gaitā, bez kādiem
starpgadījumiem vai konfliktiem, kuri, ja nu gadītos, būtu jāatrisina, jo kārtībai taču
jābūt, vai ne tā? Vēl bija Rudais - kaķis, kas dievināja laiskoties uz akmeņa un ēst
saimnieces nozvejotās zivis. Tā nu gadījās, ka vienu dienu upes krastā Rudais aizgājis
diendusā, labi ieturējis dienišķo zivju maltīti. Saimniece, domādama par pašsaprotamu
kaķim atrast ceļu uz mājām, kas atradās vien pāri pļavai, devās atpakaļ uz mājvietu pāri
puķu klātajai vietai. Ap vakarpusi, sapratusi, ka Rudais vēl joprojām nav pārnācis
mājās, jaunā saimniece jautājusi savai vecmātei “Vai viņš atnāks atpakaļ?” Vecmāte
atbildējusi pozitīvi, uzskatīdama, ka kaķi apmaldīties nevarot. Tā pagāja vakars, nakts,
ausa rīts, bet no Rudā vēl nebija ziņas. Kad saimniece devusies atpakaļ uz
makšķerēšanas vietu, atklājies, ka kaķis, tā vietā, lai pakļautu savu dzīvību iespējamām
briesmām, ejot cauri pļavai uz savu rezidenci, par labāku uzskatīja nogaidīšanas taktiku
un glābējspēku sagaidīšanu, kas arī notika. Pabeidzot par kaķiem - kā rāda vietējā
mērogā izdarīts eksperiments, izrādās, ka viņi vienmēr nekrīt ar kājām pa priekšu.
Gadu simtenis bija aizsteidzies gandrīz līdz beigām, kad dvielim jau bija pāri
80 gadu. Lai gan cienījamā vecumā, jau tad esošā Dzimtas vērtība netaisījās doties pie
miera. Vēl bija spēki dažām dēkām. Nākamā noveda līdz tuvai pilsētai Valmierai, kurā
dvielis atrodas vēl šodien, beidzot dusēdams un pelnīti atpūzdamies zem segu un palagu
kaudzes gaiši brūnā skapī, miermīlīgā mājoklī ar savu ilggadējo kolēģi, kura, beidzot
savu darbu Rīgā, bija atgriezusies dzīvot līdzās tuviniekiem.

Ir 2017. gads, kad dvielis jau svin simts un gadi. Visādas pārmaiņas ir bijušas,
un kurš lai zina, kādas vēl gaidāmas? Manas vecvecvecmātes māsas Alvīnes
Vītolnieces darbs vēl joprojām ir novērtēts un liela vērtība ģimenes lielākas saiknes
radīšanai ar saviem senčiem. Ir jau vēl arī “Rīgas tekstilfabrikas” dvieļi, bet tie pat nav
50 gadus veci, un tāpat tas jau ir cits stāsts.
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Kādas relikvijas stāsts

Vecmāmiņas dārgumi
Mani sauc Vaira Pugačova. Es mācos 5.klasē. Es pastāstīšu par savu vecmāmiņu
un viņas dārgumiem.
Manu vecmāmiņu sauca Janīna Pugačova. Viņa pret mums - mazbērniem bija mīļa,
gādīga un vienmēr rūpējās, lai nevienam nesāpētu vēders un, lai visi būtu paēduši. Kad
mēs spēlējāmies, mums patika slēpties vecāsmātes pūra lādē, kurā glabājās dažādi
audumi. Vēl vecāsmātes istabā bija liels, veclaicīgs skapis no 1930 gada. Skapī glabājās
dažādi zīmējumi un ļoti veci apsveikumi.
Vecāmāte bija ticīga un ļoti sargāja dieva ikonas. Mums viņa stāstīja, ka ikona
stāsta par dievišķās pasaules pieskārienu gan cilvēkam priecīgā brīdī, gan bēdīgā.
Dieviņa ikonu vecmāmiņa esot mantojusi no savas vecmāmiņas.
Pēc vecmāmiņas aiziešanas, mēs ar mammu ieskatījāmies vecajā pūra lādē.
Mamma teica, ka agrākos laikos bija ticējums, kad precas, tad pūra lādei vajagot būt
pilnai. Starp audumiem mēs atradām sedziņu, uz kuras bija saspraustas daudzas brošas.
Tās bija skaistas, ar spīdīgiem akmentiņiem. Es tās nekad agrāk nebiju redzējusi, jo
vecāmāte bieži nekur negāja.
Tētis pastāstīja, ka brošas vecaimātei ļoti patikušas. Viņa esot bijusi kā traka uz
visu, kas ir bijis spīdīgs un skaists. Pirmo brošu viņai esot uzdāvinājusi māsa, daudzas
viņa pirkusi pati un arī citi dāvinājuši. Sedziņu ar brošām rūpīgi nolikām atpakaļ pūra
lādē un glabāsim kā mīļu un dārgu piemiņu no mūsu vecmāmiņas.
Sabīne Pugačova
Naukšēnu novada vidusskola, 5.klase
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Valmieras Pārgaujas sākumskolas
4.a klases skolnieka

Tomasa Alksnīša

Mana relikvija.

Mana ģimenes senā relikvija ir koka šautene un koka zobens.To man
taisīja tētis,kad es biju mazs. Koka bise ir modelēta pēc Otrā pasules kara

iercoča „M1 GRAND", ko mēs reiz atradām laukos, jaucot nost veco klēti.
Ta bija sarūsējusi, koka daļa satrūdējusi, ierakta zemē.

Zobens is vienkāršs koka zobens, ko arī pagatavoja man tētis, jo ļoti
patika spēlēt karavīrus.
Bise man bija tik mīļa, ka ņēmu to līdzi uz bērnu dārzu. Reiz pat
audzinātājas to aizņēmās savam teātra uzvedumam.
Joprojām tā man ir mīļa. Es neļauju mammai to izmest ārā, jo to man
izgatavoja tētis.

Es ceru, ka es bisi un zobenu varēšu nodot savam dēlam, un šīs lietas
saglabāsies arī tad, kad es vairs nebūšu.

