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Manas dzimtas stāsts par Valmieru pa īstam, var teikt, sākas no manas
mammas, jo viņa Valmierā dzīvo kopš 2 mēnešu vecuma.

Es nolēmu uzrakstīt konkursam savas omītes atmiņas par mūsu pilsētu. Manas

omītes bērnība, skolas gadi un jaunība pagājuši Smiltenes pusē, tāpēc stāsts par

Valmieru ir sācies pirms 42 gadiem. Mana omīte Anna Auziņa kopš 33 gadu vecuma
dzīvo Valmierā. Šai pilsētā ir uzauguši viņas bērni Iveta un Aigars. 1997.gada 25.maija
svētdienas rītā Valmierā esmu piedzimis arī es - mazdēls Artis Jančevskis.

l.att. 1965.gads mana omīte
Anna Auziņa

2.att. 2008.gads Artis - darba autors

Kā Tu ienāci Valmierā?
Kad apprecējos, dzīvoju Smiltenē, bet tur nebija, kur dzīvot. Mans vīrs brauca uz

Valmieru meklēt dzīvokli. Tā noīrējām savu pirmo mājokli Kauguru pagasta „Jaunsalakās”.
Māja piederēja Latvijā visiem zināmam komponistam Artūram Salakam. Šis cilvēks bija

ievērojams mūzikas pedagogs, koru diriģents un kokļu meistars, kā arī tautasdziesmu vācējs un
krājējs. Kā cilvēks ļoti jauks, sirsnīgs, izpalīdzīgs, īsts veco laiku kaluma vīrs. Saimnieks allaž
sēdēja pie lielā flīģeļa un komponēja. Reizēm pie viņa ciemojas draugs Mārtiņš, tad abi kopīgi

dziedāja. Abu mīļākā dziesma bija „ Mēness veda saules meitu”.

3.att. 1969.gads Fotogrāfijā redzams komponists Artūrs Salaks ar kundzi un mūsu ciemiņiem, notiek
viesības Kauguru pagasta ‘ '.Jaunsalakās ".

1972.gadā omītes ģimenei tika piešķirts 2istabu dzīvoklis jaunuzceltajā

daudzdzīvokļu mājā pilsētas nomalē, Jāņparkā, Vaidavas ielā I. Šajā rajonā tika
celts jauno māju rajons.
Kādas bija Tavas pirmās emocijas, dodoties uz jauno mājvietu?
Bija prieks, ka beidzot ir pašiem savs dzīvoklis. Tomēr mazliet apbēdināja, ka jāpārvācas

uz otru pilsētas galu, jo pirms tam 4 gadi bija pavadīti stacijas rajonā, kā tautā ierasts teikt,

„stacijas galā”. Pirmās divas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas tika uzceltas Valmieras Sviesta siera
bāzē strādājošiem darbiniekiem, trešā mājā bija Piena kombinātā strādājošiem, bet pretējā ielas

pusē - Putnu fabrikas darbiniekiem. Šobrīd, protams, daudziem dzīvokļiem jau sen ir citi

īpašnieki, jo dzīvokļus deviņdesmitajos gados privatizēja, un katrs tad ar savu dzīvokli rīkojās
pēc saviem ieskatiem. Tā mēs te, savā starpā, visā ielas garumā arī saucam: otrā māja, trešā māja
un Putnu fabrikas mājas. Tagad jau Vaidavas iela ir krietni garākā, bet aiz Siguldas ielas
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krustojuma tā atkal ir pavisam citāda. Piecas vienā laikā celtās mājas arhitektoniski ir vienādas,
jo celtas apmēram vienā laikā, tas ir, septiņdesmitajos gados. Pretim mūsu mājai ir maza

privātmāja - „sēnīte”. To mēs saucām par Upes māju, jo saimnieku sauca Osvalds Upe. Visus
gadus labi satikām ar kaimiņiem. Manas jaunības laikā attiecības ar kaimiņiem bija daudz

draudzīgākas un ciešākas nekā mūsdienās, un kaimiņi bija pirmais palīgs nelaimē.

4.att. J973.gads Vaidavas iela 1

Kā Tu raksturotu Jāņparku 70-tajos gados?

Kad atnācām dzīvot šai pusē, te vēl bija mazās sliedītes un kursēja vilcieniņš. Te bija
pārtikas veikals, šobrīd tā vairs nav, un, manuprāt, tādēļ Jāņparks ir palicis daudz klusāks nekā

tajos gados. Nekādas lielas pārmaiņas pa šiem gadiem gan te nav notikušas.

Septiņdesmitajos gados omTtes bērni vēl bija mazi, un viņai bija grūti strādāt pilnu
✓

darbu dienu, tāpēc no 1974.gada omīte iekārtojās darbā Valmieras slimnīcā par apkopēju.

f
Tu strādāji Valmieras slimnīcā, kādi bija Tavi darba apstākļi tajos laikos?
Strādāju par apkopēju, tīrīju slimnīcas administrācijas telpas. Darbs bija vakaros, reizēm

ņēmu līdz bērnus. Kamēr es strādāju, viņi turpat spēlējās. Tajos laikos tas bija ērti. Nebija
nekādas māmiņu algas, un darbā bija jāiet, tiklīdz bērnam bija apritējuši 3 mēneši. Bezalgas

atvaļinājumu varēja izmantot līdz bērna 1 gada vecumam. Tiklīdz bērnam apritēja 1 gads,
obligāti bija jāstrādā. Tava mamma bija

diezgan slimīgs bērns, un uz bērnudārzu vest
viņu nevarēja, tāpēc nācās pielāgoties.

5.att 1975.gads Valmieras slimnīca, kopā ar
darba kolēģēm, omīte pirmajā rindā no labās

Kādus pasākumus jūs, kā ģimene, apmeklējāt Valmierā?

Tādus īpašus pasākumus kā tagad neatceros, ja bija kāds pasākums darba vietā,
piemēram. Jaungada eglītes bērniem, ekskursijas, izbraukumi uz cirku vai teātri, noteikti

piedalījāmies. Gājām uz brīvdabas teātra izrādēm Valmieras estrādē. Noteikti jāpiemin 1.maija Starptautiskās Darbaļaužu solidaritātes dienas un 7.novembra - Lielās Oktobra Sociālistiskās
revolūcijas gadadienas demonstrācijas. Tie visiem pilsoņiem bija obligāti, bet tai pat laikā arī kā

ģimenes svētki. Mēs dzīvojām padomju laikos un pilnībā pieņēmām arī to laiku tradīcijas un
svētkus.

6.att. 1971.gads Saviesīgs pasākums Valmieras Sviesta un siera eksporta bāzē

Tavs vīrs, mūsu opis, ilgus gadus strādāja Valmieras Sviesta un siera bāzē, ko Tu

vari pastāstīt par šo uzņēmumu?
Tas bija liels uzņēmums ar daudziem darbiniekiem. Uzņēmumā gatavoja sieru un sviestu.

Sieri īpašās kamerās ilgu laiku gatavinājās, tad sierus un citas preces eksportēja uz Maskavu un
citām Padomju Savienības valstīm. Opis braukāja pa daudzām Padomju Savienības republikām
un pilsētām, Krasnojarsku, Dņepropetrovsku, Doņecku, Sverdlovsku, Minsku, Kijevu u.c., slēdza

līgumus, meklēja un sarunāja jaunas tirdzniecības un preču realizācijas vietas.

7.att, 1972.gads Valmieras Sviesta un siera eksporta bāze

Kad bērni paaugās omīte sāka lūkoties pēc kāda nopietnāka darba. Un tāds
piedāvājums rādās tautas valodā sauktajā iestādē „Sortsemovošč” (no krievu valodas), bet

pareizi Valmieras dārzeņu un šķirnes sēklu bāze. Omīte šinī iestādē 11 gadus strādāja

noliktavā par noliktavas pārzini un viņas pienākumos ietilpa pieņemt izaudzēto puķu sēklas,
tulpju sīpolus un gladiolu sīpolus no iedzīvotājiem, kā arī produkcija tika ievesta ar vagoniem
un mašīnām no citām tā laika Padomju Savienības valstīm.
Kā Tu raksturotu šo savu darba vietu tanī laikā?

Jāstrādā bija pamatīgi, man lielāko darba daļu nācās strādāt aukstumā, jo noliktavas
nebija apkurinātas. Tomēr man darbs patika, jo bija interesants. Kolektīvs bija saticīgs un jauks.

Kopīgi atzīmējām kolēģu dzimšanas dienas un vārda dienas, arī to laiku svētkus, tādus kā
8.marts jeb Starptautiskā Sieviešu diena. Mans priekšnieks bija tajos laikos un arī vēl šodien

pilsētā zināms cilvēks Eveliņa kungs. Pazīstams kā daudzu bēru ceremoniju izvadītājs, liels runas

vīrs.

8.att. 1984.gads Valmieras dārzeņu un šķirnes sēklu bāzes kolēģi kādā saviesīgā pasākumā.
Kas Tev patīk Valmierā?

Valmiera ir skaista, tomēr jāatzīstas, ka vēl joprojām neesmu līdz sirds dziļumiem
iemīļojusi šo pilsētu. Laikam nekad tomēr sevi nesaukšu par valmierieti, bet vienmēr saku, ka
esmu smilteniete. Šīs pilsētas atrodas tuvu kaimiņos un ir ļoti atšķirīgas. Valmiera tomēr ir liela

un rūpnieciska pilsēta. Man laikam vienmēr mīļa būs mazpilsēta Smiltene. Agrāk bieži centos

aizbraukt uz Smilteni, tur it kā smēlos spēku un enerģiju dzīvošanai. Pēdējos gados gan aizvien
retāk, jo arī radu saites kļuvušas arvien vājākas. Cits aizbraucis uz ārzemēm, cits noslēdzies tikai

savā „čaulā”. Katrs pārāk aizņemts ar savu problēmu risināšanu, negrib vairs ne redzēt, ne
dzirdēt vēl par citiem. Kā saka: "Katram savu problēmu pietiek...”

Valmierā īsti savu vietu, esmu atradusi tikai pēdējos 10 gados. Piedalos pašdarbībā,
dziedu pensionāru korī ‘’Sudrablāse”, katru nedēļu dodos uz kultūras centru, kur notiek kora
mēģinājumi. Varētu teikt, ka tas man arī šobrīd patīk Valmierā, jo tā ir iespēja sava gadagājuma

cilvēkiem, parunāties, apspriest dažādus jaunumus un arī baudīt interesantus pasākumus un
l
ekskursijas.

9.att. 2006.gads senioru koris ‘ ’Sudrablāse ”, omīte pirmajā rindā otrā no kreisās

Tavuprāt skaistākā vieta pilsētā?
Laikam jau teikšu, ka Gauja. Patīk arī vecpilsēta pie muzeja, pilsdrupas. Vienmēr cenšos
apmeklēt visus pasākumus, kas tur notiek.

Kādu Tu redzi Valmieru nākotnē?

Valmiera ir Vidzemes galvaspilsēta, ceru, ka tā turpinās attīstīties. Galvenais, lai

cilvēkiem būtu darbs un darba vietas.
Arī es mīlu Valmieru tāda kāda tā ir. Es lepojos, ka esmu valmierietis, mācos pilsētas

skaistākajā un labākajā skolā, dziedu skolas zēnu korī, spēlēju teātri skolas teātra pulciņā,
dejoju deju kolektīva „Liesmiņa” un deju grupā „Dīva”. Lūk, cik daudz iespēju ir šinī
skaistajā pilsētā tādam pusaudzim kā man. Vai tas nav vareni?!!!
Ceru, ka Valmiera vienmēr būs tik sakopta, draudzīga un radoša, kāda tā ir tagad. Novēlu

Valmierai pastāvēt vēl daudzus tūkstošus gadu, un nesīsim visi kopā Valmieras vārdu pasaulē!
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Nekad neiedomātos, ka literāro darbu konkurss „Manas dzimtas stāsts par

Valmieru” manī izraisīs tādu interesi un azartu. Piedaloties šajā projektā, es labāk
iepazinu savu mammu kā cilvēku un atklāju, ka viņa bijusi aktīva, azartiska, jautra,
bet apzinīga un čakla meitene. Interesanti bija salīdzināt viņas skolas laiku ar tā laika
skolas prasībām, tradīcijām, notikumiem. Sākumā tā kā negribējās, bet tagad esmu

priecīgs, ka, pateicoties konkursam, notika šīs sarunas, kurās labāk iepazinu mammu,

savu tuvāko cilvēku, un uzzināju daudz ko interesantu par agrākajiem laikiem,
Valmieru, skolēnu paradumiem un skolas dzīvi 20. gadsimtā.
Mana mamma, Iveta Jančevska, ir dzimusi Smiltenē, bet visu savu apzināto

mūžu ir dzīvojusi Valmierā. Te ir pagājusi viņas bērnība, skolas gadi un nodibināta
ģimene. Arī es esmu nācis pasaulē Valmierā 1997.gada 25.maija rītā. Es aicināju

mammu pastāstīt par Valmieru, kādu viņa to atceras kopš savām bērnu dienām.

1 .att. 1970. gads mana mamma Iveta

2.att. 2008. gads Lauris. Darba autors

Vai tu man varētu pastāstīt par mūsu pilsētu Valmieru, kāda bija tava bērnība šajā

pilsētā?

Valmierā es nokļuvu drīz vien pēc piedzimšanas Smiltenes slimnīcā. Lūk, mana pirmā
fotosesija ar māmiņu, tēti, vecomammu un raudzību ciemiņiem. Līdz 4 gadu vecumam es

dzīvoju Kauguru pagasta „Jaunsalakās”. Māja piederēja Latvijā visiem zināmam komponistam
Artūram Salakam. Maniem vecākiem, kā jaunajai ģimenei, tika ierādīts dzīvoklis jau minētajā

mājā. Biju pārāk maza, lai par šo laiku man būtu īpašas atmiņas. Tomēr šo to atceros, kaut vai
kaltētu ābolu smarža, pēc kuras smaržoja komponista māja, flīģelis viesistabā, uz kura man

atļāva plinkšķināt, un komponista sievas sirsnība un mīļums, ar kādu mani vienmēr sagaidīja.
Reižu reizēm mamma vienkārši palūdza Salaku pārim mani pieskatīt.

3.att. 1968. gada rudens Kauguru pagasta „Jaunsalakās” attēlā pa kreisi komponista sieva
Lūcija, Arturs Salaks, mazulis fotogrāfijā esmu es Iveta Auziņa, tēta un mammas rokās. Tētim blakus
mana vecmāmiņa Vilma Auziņa, aiz manis stāv mana krustmāte, tēta māsa Inta Šķendere un blakus viņai

manas mammas māsa Milda Kalniņa. Priekšā sēdošie bērni ir mani brālēni (no labās) Gints Šķenders

/šobrīd Cēsu pilsētas mērs/, Māris Kalniņš un māsīca Inese Šķendere.

Kāda izskatījās Valmiera, tavā bērnībā, skatoties?

Manas atmiņas par Valmieru varētu sākties no 5-6 gadu vecuma. Kad man bija 4 gadi,
maniem vecākiem tika piešķirts dzīvoklis Jāņparka rajonā, Vaidavas ielā. Dzīvojot pilsētā, man
ir bijusi tā laime augt ļoti sakoptā un krāšņā vidē. Stāstot par savu bērnību, nevaru nepieminēt

kādu īpašu cilvēku - Veru Volkēviču. Viņa bija māsu mājas sētniece, un mēs dzīvojām vienā
kāpņu telpā. Mājas iedzīvotāji viņu sauca par Veriņas tanti, bet mēs, bērni, bijām devuši viņai

iesauku Verene. Jāatzīst, ka toreiz bērnībā nekādas maigas jūtas es un pārējie pagalma bērni pret
viņu neizjutām, jo viņa mums „īpaši” traucēja dzīvot. Tas izpaudās tā, ka mājas iekšpagalms tika
iekopts ar puķēm, košumkrūmiem, zālājiem un mēs, bērni, drīkstējām pārvietoties tikai pa

izveidotiem celiņiem. Veriņas tante vienmēr grozījās starp puķu dobēm vai arī raudzījās pa savu
pirmā stāva dzīvokļa logu, un katrs pēdas kāpiens uz zālāja tika pārtraukts ar skaļu piezīmi.
Mums, bērniem, tajā laikā dīvains likās aiī Veriņas vizuālais tēls, jo viņa bija gara auguma,
kalsna sieva, ar dīvainā veidā sasietu lakatu virs galvas, kas viņas skatam piedeva tādu īpašu

cēlumu un neatkarību. Viņa allaž smēķēja. Smēķis bija ar garu iemuti, un viņas pavadonis bija
mazs, Pekinas šķirnes sunītis vārdā Santa. Varētu jautāt, kāpēc gan pieminēšanas vērta ir

vienkāršā mājas sētniece? Taču vēlākos gados atklājās liels un interesants noslēpums. Kad

Veriņas tante jau bija mirusi, laikraksts „Neatkarīgā Cīņa” deviņdesmitajos gados sāk publicēt

romānu „Pļauka”. Tā autore ir populāra persona, neviena cita, bet mūsu mājas sētniece Vera
Volkēviča! Tā nu izrādās, ka savu bērnības laiku esmu dzīvojusi vienā mājā ar rakstnieci.

4.;5. att. 70-lie gadi - mājas pagalma iekopšanas darbi Veras Volkēvičas vadībā

Un vēl zinu, ka saudzīgi izturēties pret dabu, nepiemēslot apkārtni un cienīt citu cilvēku
darbu man iemācīja Veriņas tante. Atceroties, ka bērnībā mēs pretojāmies šai audzināšanai, gribu

teikt, ka bērnam tas ir stingri jāiemāca, jo tikai pieaudzis viņš to novērtēs.

6.atL 1976. gada vasara, mūsu sētas bērni( no kreisās} Juris, Māris, Ingrīda, es, Biruta.

Kur jūs, bērni, rotaļājāties ārpus sava mājas pagalma?

Netālu no manas mājas bija Gauja un, tā sauktais, Putriņu mežs. Mana pirmā bērnības
kalna vietā tagad ir līdzenums. Dīvaini, ka pat zemes reljefs ir mainījies pa šiem gadiem. Ziemas
izpriecām Putriņu mežā bija vairāki kalni, un varēja izvēlēties gan mierīgāku, gan pavisam

ekstrēmu nobraucienu ar ragaviņām vai slēpēm. Vasarā iecienīta bija peldēšanās Gaujā. Cik

atceros, bijām diezgan patstāvīgi, un ne vienmēr mums līdzi nāca kāds pieaugušais. Vecāki
mums uzticējās. Es no agra rīta līdz vakaram parasti spēlējos ar savu sirdsdraudzeni Ingrīdu.
Mums bija ļoti paveicies, ka dzīvokļi bija kaimiņos un mūs vienoja kopīgs balkons. Tā nu esam

draudzenes kopš 4 gadu vecuma, esam vienaudzes un mācījāmies arī vienā skolā un klasē.

7.att. 1975. gads es ar draudzeni Ingrīdu

8.att. 1974. gada ziema. Es ar tēti dodos
uz kalniņu ar Salaveča dāvinātajām
ragaviņām

Kāds notikumus pilsētā Tavā bērnībā bija nozīmīgs?
Viennozīmīgi motokross „Gaujas kauss”! Tas bija ievērības cienīgs notikums, ko katru

pavasari gaidīju ar lielu sajūsmu. Tad sabrauca tālāki radi un notika ciemošanās, un kopīgs gājies
uz Putriņu mežu. Galvenais, protams, bija sacensību vērošana ar visām tai piederošām lietām iepirkšanos bufetē un pikniku.

9.att. 1977. gada pavasaris. Skats uz Skolas ielu. Parasti uz šīs ielas nebija tik liela satiksme, bet

fotogrāfija tapusi dienā, kad Purtiņu mežā notika motokross „ Gaujas kauss ”.

Par notikumu pilsētā noteikti varētu saukt arī 1.maija Starptautisko Darbaļaužu
solidaritātes dienu un 7.novembra Lielā Oktobra Sociālistiskā revolūcijas gadadienas
demonstrācijas. Tie bija obligāti pasākumi, bet tai pat laikā arī kā ģimenes svētki. Arī mēs

skolēni gājām svētku gājienā cauri pilsētai ar karodziņiem un baloniem rokās. Nezinu kā citi, bet
es vienmēr šos svētkus ļoti gaidīju un piedalījos tajos ar īpašu prieku un sajūsmu. Vēl tagad
atminos to milzīgo laimes mirkli, kad ejot garām tribīnēm, kuras atradās laukumā blakus mazajai

„Maksimai”(toreiz gan veikla tur nebija), varēja skaļi kliegt: „Urā!” Tagad daudziem tīk runāt,
cik apspiesti un beztiesiski bijām padomju laikos, bet varu teikt, es, būdama bērns, to nekādi

neizjutu.
Kādus pasākumus Valmierā Tava ģimene apmeklēja?

Vasarā mēs gājām uz Valmieras estrādi, uz visām brīvdabas izrādēm. Man tas ļoti patika,
un iespējams, ka tieši tā man radās mīlestība pret teātri. Atceros, ka estrāde vienmēr bija cilvēku
pilna, un, lai tiktu pie labākām vietām, bija jāiet jau ļoti laicīgi, vai jāsarunā kāds, lai aizņemtu
vietu. Tajā laikā bija arī tāds teātra žanrs kā operete, kas pietuvināja cilvēku nopietnās mūzikas

izpratnei.
Mana ģimene stingri vadījās pēc tā laika dzīves uzstādījumiem, tēvs no sirds un ar

pārliecību atbalstīja tai laikā pastāvošo valsts iekārtu. Mēs nerunājām par Latvijas bijušajiem

laikiem, un arī mācību grāmatā nekas par to nebija rakstīts. Es gan nekāda gadījumā negribētu
teikt, ka tāpēc mana bērnība būtu īpaši garlaicīga vai garīgi nabaga. Kaut arī nesvinējām

Ziemassvētkus, kaut kas no senlatviešu tradīcijām tomēr tika pieminēts, un tā bija Lieldienu
svinēšana ar olu krāsošanu, arī Jāņos gājām ar kaimiņu ģimenēm pie Gaujas kurināt ugunskuru.

Šie svētki gan man nekad nav patikuši, jo kā bērnībā, tā arī šajos laikos latviskās, senās Jāņu
tradīcijas neviens nepiekopa. Šie svētki manī neraisa nevienu no tām sajūtām, kas ir aprakstītas
tautas dziesmās.

Vēl pie ģimenes svētkiem varu pieminēt Starptautisko sieviešu dienu 8.martu. Tā bija īsta
svētku diena ar visām priekšsvētku sajūtām. Parasti 7.martā svinības jau sākās skolā ar

saīsinātām stundām un klases zēnu apsveikumu, kā arī ar slepus apsveikuma gatavošanu
mammai. Un tad 8.marta rīts ar tēta gatavotām svētku brokastīm, ziediem un dāvanām.

lO.att. 1971.gads Valmieras Sviesta siera eksporta bāzes uzņēmuma bērnu eglīte,es skaitu

dzejolīti Salavecim, par ko saņemu saldumu paciņu.

Skolas dzīve Valmieras pilsētā, kā Tu to raksturotu?
Es mācījos Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolā, šis garais nosaukums visus 11

gadus bija jāraksta uz burtnīcu vāciņiem. Komjauniešu vārdi bija jāprot nosaukt, kaut naktī
pieceltam. Skolas laiki, salīdzinot ar mūsdienām, bija daudz grūtāki. Nebija ne miņas no
visatļautības. Stingra, noteikta disciplīna un kārtība valdīja visās stundās un arī skolā. Mēs

nezinājām tādu terminu kā „Bēmu Tiesības”. Tiesības bija tikai skolotājiem un vecākiem, mums
bija zināms tikai par mūsu pienākumiem. Skolā, kurā es mācījos, nevaru teikt, ka kāds skolotājs

man būtu kā draugs. Visus 11 gadus es no viņiem baidījos un bijos. Par skolotājiem nebija
pieņemts runāt sliktu, tāpēc nekad par skolotājiem nesūdzējos vecākiem , jo, manuprāt, par man

kā bērnam nodarītajām pārestībām no skolotāju puses. Nezinājām arī tādu vārdu kā psihologs.
Tādi speciālisti nebija pieejami ne skolā, ne arī ārpus tās. Savu sāpi izrunāju ar draudzenēm -

klasesbiedrenēm. Nebiju priekšzīmīga skolniece. Mācības nepadevās tik viegli, kā varētu

vēlēties, tāpēc mīlestību un sapratni no skolotājiem gaidīt bija velti. Par katru atzīmi nācās sūri
un grūti cīnīties, jo bija jāmācās. Nesekmīgam būt, tas nozīmēja milzīgas nepatikšanas gan
ģimenē, gan skolā. Un man kā meitenei, tas nu nekādi nebija vilinoši, tāpēc centos turēties

vidusmēra līmenī.
Katru rudeni braucām talkās, lasījām kartupeļus, sējām linu kumšķus, ķērām vistas vistu
fermā. Neviens mums nejautāja, vai mums tas patīk vai nē, un iebildumi netika pieņemti. Cik
7

zināms, tad šīs rudens talkas, lapu grābšana pie Dzirnavu ezeriņa. Komjauniešu kalniņā un
vasaras Lotoss vienībās, kur bija jāveic dažādi darbi, nevienam nekādus kaitējumus nebija

darījuši ne veselībai, ne cilvēciskai izaugsmei. Stingrās prasības mācībās un sabiedriskajā darbā
mūs jau no mazotnes pieradināja pārvarēt grūtības, pārvarēt pašam savu negribēšanu un

nevarēšanu.

ll.att. 1980.gads Valmieras II varoņu komjauniešu vidusskola

Kā izklaidējās Valmieras jaunieši?

Agrāk par 7.klasi nekādas īpašas izklaides netika pieļautas. Līdz tam laikam tāpat vien
draudzējāmies un ciemojāmies ar klasesbiedrenēm, un pavadījām laiku katrs savas mājas

pagalmā. Beidzot 7.klasi, tad jau gan pamazām sākām lūkoties uz vietām, kur skan balles
mūzika. Pēc 8.klases uz ballēm gājām diezgan bieži. Sevišķi iecienītas bija diskotēkas Valmieras

kultūras namā, tajās bija iespēja satikties un ballēties kopā ar citu skolu jauniešiem. Diskotēkās
tika spēlēta tolaik populāra mūzika, šobrīd tie saucas „astoņdesmito gadu hīti”.

Vēl mēs bieži gājām uz kino, īpaši patika indiešu filmas, kas parasti bija divās sērijās.
Vai Tu uzskati sevi par valmierieti?

Jā, noteikti! Manuprāt, šī ir pati

skaistākā Latvijas pilsēta. Esmu laimīga, ka
varu dzīvot un strādāt pašā skaistākajā pilsētas

vietā - Valmieras centrā. Man apkārt ir manas
bērnības dienu skolas biedrenes, ar kurām es
kopā mācījos, un joprojām, jau 38 gadus, mēs

esam labākās draudzenes. Mēs visas esam
pārliecinātas

valmierietes

un

mūsdienu

jauniešu vārdiem; „Fanojam par Valmieru!”

12.att. 2008.gads klases biedrenes un draudzenes kopš 1974.gada.

Pēc sarunas un uzzinātā varu secināt, ka bērni dažkārt savā dzīvē sastopas ar
interesantiem, savdabīgiem, dažkārt populāriem un pat slaveniem cilvēkiem, kuri dzīvo

tepat blakus, bet mēs to vienkārši nezinām vai nepievēršam tam uzmanību. Domāju, ka
mums. Jauniešiem, vairāk derētu ieklausīties pieaugušo stāstos. Tā mēs labāk iepazītu

viņus, uzzinātu par senākiem laikiem, par to, kā skolēni ne tikai mācījušies apzinīgā un

centīgāk, bet arī daudz strādājuši rudens talkās un vasaras „Lotosa” vienībās.
Manuprāt, viņi bijuši patstāvīgāki, atbildīgāki un pacietīgāki kā mūsu paaudze. Tomēr

man patīk šis laiks, kurā es dzīvoju, jo ir iespējas izpausties un sevi attīstīt.

Veltījums manai pilsētai
Saule kāpj pār Gauju,
Pilsēta vēl dus.
Diena darbam mostas,
Pilsētā vēl kluss.

Skraidu rīta rasā
Kājām viegli basām,
Spēju tikai domāt
Kā būs mīļā skolā

Skolotājas mīļas, labas
Sirsnīgas un dāsnas dabas
Nu vairs nebūs laika niekiem
Jānododas skolas priekiem

Mācības ir grūta lieta
Nav tur izklaidēm vairs vieta
Gudrības, kas galvā raisās
Vēlāk lielos darbos kaisās

