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Manu vecvecāku stāsts par VALMIERU
Es esmu Elīza Marovska un mācos Valmieras Viestura vidusskolas 7.a klasē.
Esmu dzimusi Valmierā un arī mani vecāki un vecvecāki dzīvo šajā pilsētā. Valmiera
ir mana un arī manu vecvecāku pilsēta. Kaut arī viņi nav dzimuši tieši pilsētā, bet gan
pilsētai tuvajos ciemos - Kauguros un Kocēnos, vecvecāku bērnība un jaunība, darba
gaitas cieši saistītas tieši ar Valmieru.
Interesanti par savu bērnības laiku pastāstīja mans vecaistēvs Jānis Marovskis.
Vecaistēvs Jānis dzimis 1935.gadā.Viņš ir vecāks par manām abām vecmāmiņām Rasmu un Ingrīdu. Valmierā pirmskara laikā bijusi sava konfekšu fabrika, kurā
gatavotas ļoti gardas piena konfektes. Kad kara laikā 1944. gadā dega Valmiera,
vecaistēvs, mazs puika būdams, to skatījis no Kauguru pagasta puses un ļoti stipri
raudājis, jo sapratis, ka nodeg arī konfekšu fabrika ar gardajām konfektēm.
Vecaistēvs zināja stāstīt, ka Valmieras dedzinātāji pēc atkāpšanās kļūmes pēc
paši uzspridzināti lokomotīvē, kas devās no Valmieras pa dzelzceļu uz Cēsu pusi pāri
Raunas tiltam. Spridzinātāji gaidījuši, kad lokomotīve ar dedzinātājiem pārbrauks
pāri tiltam, lai pēc tam uzspridzinātu augstāko tiltu Latvijā. Pilsētas dedzinātāji bijuši
piedzērušies un nokavējušies, tādēļ tilts jau bijis sagatavots uzspridzināšanai. Tā arī
tilts uzspridzināts ar visu lokomotīvi, kad tā braukusi pāri Raunas tiltam.
Tāpat vecaistēvs stāstīja, ka ap 1957.gadu Valmierā pie Jāņparka dzelzceļa
stacijas filmēti kadri latviešu filmai “Uz jauno krastu”. Tur piedalījies leģendārais
latviešu aktieris Jānis Osis, kas tēloja bagātnieku Garozu. Vilcienam, tā sauktajam
bānītim, pa priekšu esot dzītas cūkas.
Mana vecmāmiņa Ingrīda Vītola arī dalījās savās bērnības atmiņās. Viņa
dzimusi 1940.gadā, skolā mācījusies Valmierā 7 klases. Sākusi 1.klasē mācīties
pamatskolā (tā ir bijusī 2.vidusskolas, vēlāk Valmieras pamatskolas ēka). 1.klasē
obligāti bija jāraksta ar tinti, līdzi jānēsā tintnīca, spalvaskāts. Vēlāk arī nedrīkstēja
lietot lodīšu pildspalvas. Toreiz nebija nekādi vasaras darbi tiem skolēniem, kuriem
mācību gada beigās bija nesekmīgas atzīmes. Tādus skolēnus atstāja uz otru gadu tai
pašā klasē. Skolotāji bija ļoti stingri, bet taisnīgi. Daudzi bērni klasē bija ļoti trūcīgi,
pirmo somu vecmāmiņai nopirka 6.klasē - brūnu portfeli. Līdz tam mācību
piederumus lika mapītē vai lielo māsu vecajās somās. Mamma pāršuva vecāko māsu
vasaras kleitas par skolas kleitu, uzlika baltu apkaklīti. No 4.klases skolā eksāmenu
laikā bija obligāti balti priekšauti meitenēm. Vecmāmiņa gribēja mācīties tālāk par
medmāsu, bet ģimene bija trūcīga, mācības bija jābeidz jau pēc 7.klases, kad viņa
sāka strādāt lauku darbus kolhozā Valmieras tuvumā - Ķoniņos, Kocēnu ciemā.
Man bija interesanti uzzināt kaut ko par Valmieru un notikumiem tajā pirms
daudziem gadu desmitiem. Paldies vecmāmiņai un vectētiņam, ka viņi man to
pastāstīja!

Elizabete Elīza Marovska, Valmieras Viestura vidusskola 7.a klase, telefons-
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Valmieras Viestura vidusskola
lO.c klases skolniece
Lāsma Kokenberga

Valmierā 2011.gada februārī

Es vēlos pastāstīt par savu vectēvu Dzintaru Imantu Kokenbergu.
Biežāk gan mēs ar brāli saucam viņu par opi.
Mans vectēvs piedzima Suntažos 1938.gada 8.martā ..Pilskalnu”
mājās. Opītim bija arī divi brāļi, un viens no viņiem viņa dvīņu brālis Centis. Otru brāli sauc Elmārs.
Pēc kara ģimene pārcēlās uz Brenguļiem.
Vectēvs skolas gados mācījies Brenguļu septiņgadīgajā skolā, vēlāk
Mālpils hidromeliorācijas tehnikumā un ieguvis zināšanas par upju
regulēšanu, zivsaimniecību un lauku HES būvniecību. Arī diplomdarbs
izstrādāts spēkstacijas būvei. Tāda arī tikusi uzcelta - Kuldīgas rajonā
uz Šēdes upes. Meliorācijā Dzintars Imants Kokenbergs nostrādāja
divus gadus, bet tad tika pieņemts „ceļinieku” piedāvājums.
Darbu 8.CBR viņš sāka 1953. gada 10. novembrī un turpināja
strādāt vēl līdz pat 2009.gada vasarai. Neraugoties uz to, ka viņam tad
bija 71. dzīves gads.
8.CBR viņš kopā nostrādāja 56 gadus.
Pirmais objekts, atnākot uz „astotajiem” - 8.ceļu būvniecības rajonu
- bijis autoceļš „Valmiera - Valka”, pirmais amats - tehniķis
noformētājs.
Amatu nosaukumi gadu gaitā mainījušies, bet nemainīga palikusi
vectēva darbavieta un atziņa : „Ar ceļu esmu saaudzis. Ceļš ir gan
mans darbs, gan mājas, gan viss mūžs. Atvaļinājuma laikā nepaiet ne
divas nedēļas, kad sirds velk atpakaļ uz darbu.”
Dzintars ilgus gadus bija a/s ,,8.CBR" 4. būviecirkņa vecākais darbu
vadītājs, un viņš ir vienīgais no darbu vadītājiem, kurš sācis strādāt no
uzņēmuma dibināšanas 1959. gada 1. janvāra.
Vārda Dzintars nozīme - raksturīgs īpatnējs spēks un garīgs
možums. Sabiedrībā var spēlēt pirmo vijoli, jo ir nenogurdināms.
Cenšas sev neko nepārmest. Mīl dzīvot citā pasaulē, un tā eksistē it kā
paralēli ikdienai. Ar zirnekļa pacietību auž labklājības tīklu. Viņa
intuīcija izpaužas maigumā un līdzcietībā. Dzintars atzīst, ka vīrietim
jābūt gan lokomotīvei, gan lēmējam, gan logaritmam. Dzīvi tver kā
reibinošu kausu.
80. gados viens no lielākajiem un, kā atceras opis, interesantākajiem
un sarežģītākajiem objektiem, kur krietni nācies palauzīc galvu, ir
Valmieras apvedceļa būve 9,4 km garumā.
Viņa vadībā ir uzbūvēti vai arī atjaunoti tādi lieli objekti kā,
piemēram, tilts pāri Gaujai pie Murjāņiem, tilts pār Rūju Naukšēnos,
divi kājnieku tilti pār Rātsupīti Valmierā , autoceļš Valmiera - Rūjiena,
arī „Via Baltica” ceļa tapšanā savs darbs ir ielikts...

Mans vectēvs par svarīgāko kolektīvā uzskata izpalīdzību.
Valmieru viņš uzskata par savām mājām dzīvē un darbā, un tās viņš
nekad negribētu mainīt.
Opis Valmierā dzīvo jau vairāk nekā 40 gadus. Arī viņa bērni ir
uzauguši, strādā šajā pilsētā. Arī mazbērni aug, dzīvo un mācās šeit.
Valmiera ir skaista un sena pilsēta, tajā ir saglabājušās senas
celtnes kā, piem., Sīmaņa baznīca. Vecā aptieka, pilsdrupas...
Mans vectēvs nereti arī stāsta teikas vai interesantus nostāstus par
Valmieru un kas ar to saistās.
Reiz viņš man pastāstīja, ka pa Dzelzīti agrāk braucis mazbānītis vai
kaut kas tāds, un man tētis, mazs būdams, tam esot skrējis pakaļ.
Vēl opis man stāstīja, ka Valmiera agrāk neesot bijusi tik liela - tā
gadu gaitā esot apaugusi ar daudz, daudz mājām.
Kad viņš atnāca dzīvot uz Valmieru (60.gadu beigās), piecstāvu
māja, kurā viņš dzīvo un vispār Stacijas - galā vēl nebija uzceltas
daudzdzīvokļu mājas. Tāpat arī vēl nebija deviņstāvu - mājas.
Lai gan tā nav viņa dzimtā pilsēta, tomēr to uzskata par savām
īstajām mājām un lepojas ar to, ka viņa pēcteči arī dzīvo šeit.
Valmiera viņam neliekas ne pārāk maza vai tieši otrādi - liela. Tajā
nav satiksmes sastrēgumu, bet tā tomēr ir dzīvīga un interesanta
pilsēta. Tajā bieži notiek kādi pasākumi, ir daudz izglītības iestāžu, ir
sava galerija Valleta...
Viņam patīk ne tikai ceļi, bet arī ceļošana. Agrāk ar ģimeni vieglajā
automašīnā ceļots pa Ukrainu, Krieviju, Baltkrieviju - Karpatiem,
Sanktpēterburgu, Minsku, kā arī pa Latviju, Lietuvu, Igauniju. Tagad
ceļojumi kļuvuši daudz tālāki un kopā ar tūristu grupām.
2008.gada septembra beigās, viņš apceļoja Horvātiju - apskatīja
senas celtnes, slavenas vietas, apmeklēja dabas parku, kur bija ļoti
daudz ūdenskritumu, un devās izbraucienā pa krāčainu upi.
Vēl mans vectēvs bijis ceļojumos uz Poliju, Vāciju, Andoru, Franciju,
Spāniju, Zviedriju, Luksemburgu...
Vasarā opis apkopj savu vasarnīcu Pūpolos. Svarīgs viņam ir ne
tikai darbs, bet arī ģimene - izaudzināti divi bērni, ir četri mazbērni...
Kopā ar vectēvu esam gan priekos, gan bēdās, viens otram vienmēr
izpalīdzam.
Laiki mainās, ceļu būvniecību vairs nevadīs opis, bet Latvijas ceļu
un tiltu būves vēsturē viņa vārds paliks.

ans vectēvs ar kundzi Natāliju '<.

\Lāsma Kokenberga
\lO. c klase
Valmieras Viestura vidusskola
\26l69242
laasuxl 4@inbox.lv
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Valmieras pamatskolas
5.C klases skolnieces
Lindas Zīles
konkursa darbs
„VALMIERA”
2010./201 l.m.g.
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Mana Opīša bērnības Valmiera
Mans Opītis ir īstens valmierietis - te pirms 60 gadiem dzimis, audzis un strādājis.
Bērnības māja viņam bija Pārgaujā, netālu no Krāču kakta, Mazajā Stacijas ielā. Tajā mājā
tagad darbojas Daiņa Saulīša dizaina darbnīca.

Izstāstīšu jums Opīša ceļu no mājas uz skolu, kāds tas bija pirms 50 gadiem. Viņš
mācījās toreizējā 1. astoņgadīgajā skolā, tagad tā ir Valmieras 5. vidusskola.
Mazā Stacijas iela tolaik bija smilšaina, gar ielas malu bija iestaigāts gājēju celiņš.
Mašīnas brauca ļoti maz, tikpat daudz kā zirgu pajūgi, tāpēc uz ielas varēja droši justies.
Pirmais interesantais objekts pa ceļam uz skolu viņam bija ugunsdzēsēju depo. Tagad tur ir
„levas maiznīca”, bet tolaik laukumiņā pie depo gandrīz vienmēr bija izritinātas lielas resnas
ugunsdzēsēju šļūtenes. Tās bija izkārtas arī uz depo jumta, lai žūst. Skats bijis interesants. Arī
Valmieras autoosta atradās turpat kur tagad. Tikai autobusi toreiz bija maziņi, dažus sauca par
pilītēm, jo tiem bija gara šaura kaste priekšpusē, tajā kastē iekšā bija motors. Pie autoostas bija
augsts stabs ar reproduktoru galā. Svinīgos brīžos (maija un oktobra svētkos) pa to atskaņoja
mūziku, nopietnos brīžos tika lasīti valstiski svarīgi paziņojumi. Tad sanāca vai visi Pārgaujas
iedzīvotāji, jo citas iespējas svarīgas ziņas dzirdēt nebija. Gandrīz visām ģimenēm mājās bija
radio ar vienu vai divām raidītājām stacijām, bet televizori Valmierā turīgākām ģimenēm
parādījās sešdesmito gadu vidū.

Tālāk ceļš veda uz Gaujas pusi. Posms no autoostas līdz Gaujai bija blīvi apbūvēts, arī
iela bija ar līkumu, nevis kā tagad. Pirms tilta ielas labajā pusē bija trīs lielas koka mājas,
tagad tās jau sen kā nojauktas. Ielas kreisajā pusē, kur tagad Vidzemes augstskolas ēka, bija
smilšu klajums un tālāk ugunsdzēsēju rūpnīca.

Gaujai pāri bija uzbūvēts koka tilts, tikai vēlāk tiltu pārbūvēja blakus tādu, kādu to
tagad redzam. Vecā tilta balstus vēl tagad var redzēt (skatoties uz krācīšu pusi), kad Gaujā
zems ūdens līmenis. Kādreiz pa Gauju pludināja baļķus, peldēja plosti, ko stūrēja spēcīgi
plostnieki. Tad Gaujmala vienmēr bija pilna ar skatītājiem. Ja kāds baļķis aizķērās krastā,
iedzīvotāji to izvilka un paņēma malkai. Tā darīt nedrīkstēja, bet darīja. Tagad Strenčos ir
atjaunoti plostnieku pasākumi, kas ir ļoti interesanti. Aizbrauciet, nav tālu! Gaujā pirms tilta
bija izbūvētas koka konstrukcijas, ko sauca par āžiem - tās vajadzēja, lai baļķi vai ledus
pavasarī nesalauž tiltu.
z’
No tilta labi varēja redzēt pagrabiņus Gaujas krastā. Cik veci tic ir, opis nezin. Kādiņ
laiku tos izmantoja kā noliktavas. Vienā pagrabiņā vasarās varēja iznomāt laivas - 15 kapeikas)
jāsamaksā un pusstundu varēja vizināties pa Gauju. Jāairē gan bija pašiem. Bērnībā opītis ar)
saviem draugiem sameta naudiņu un jauki atpūtās!
)

Kā tiltam pāri, tā uzreiz vēl viena koka māja ar galdniecību pagrabā. Mājai bija plats
jumts, kā nojume. Kad lija lietus, tur varēja labi paslēpties no lietus. Aiz šīs mājas bija trepes
uz Ziloņu ielu. l'agad Ziloņu iela ir tikai zem vecās slimnīcas, kas tagad ir Valmieras
Veselības Centrs, gar ezeriņu līdz teātrim, l'orciz Ziloņu iela sākās jau pie Gaujas tilta. Tagad
Ziloņu ielā vasarās notiek amatnieku tirdziņi.

Tā sauktajā Gaujas kalnā, kur tagad piecas trīsstāvu mājas, bija klajš lauks. Opīša
mamma un tētis pēc kara bija piedalījušies talkās, lai novāktu māju drupas. 2. pasaules kara
laikā Valmiera bija ļoti sabombardēta, arī Gaujas kalns. Centrā bija neskartas tikai Tērvetes
viesnīca (kur tagad pilsētas pašvaldība), Sīmaņa baznīca, vecais teātris, pasta māja. Dūņa māja
un komercskola (tagad 5. vidusskola). Opīša mamma bija stāstījusi, ka Gaujas kalna drupās
atraduši pat vecu seifu ar dokumentiem. Kur seifs palicis, to gan neviens nezin. Vēl viņa
stāstījusi, ka laukumā, kur tagad blakus „Valleta” un ,.Rātes vārti”, zem zemes esot lieli plaši
pagrabi. Tā varētu būt, jo arī šis laukums bija ļoti apbūvēts, bet kara laikā viss nodedzis.

Pārejot laukumam pretī teātrim, ezeriņa malā varēja redzēt mazu mājiņu. Tur dzīvoja
čigāni, arī Opīša klases biedrene Monika. Viņa gan mācījās tikai pāris gadus, kura pēc tam
īstajā skolā vairs nemācījās, bet gāja dzīves skolā.

Lai opītis tiktu uz skolu, bija jāiet garām ezeriņam. Tad ezeriņa krasti bija zemi, pati
iela bija daudz zemāka, nekā tagad. Ziemās arī Opītis ar draugiem gāja pa ledu uz skolu.
Lielākie puikas iztīrīja ledus laukumu un spēlēja hokeju. Ka kāds būtu ledū ielūzis un gājis
bojā, Opītis neatceras. Starp citu, vai Jūs zināt, ka ezeriņš viduslaikos bija pilsētas
aizsarggrāvis? Lai ienaidnieki netiktu pilsētā, grāvi piepildīja ar ūdeni. Kad karošana nenotika,
grāvī pilsētnieki sastādīja kāpostus. Gadījās, ka kāpostu lauks bija jāappludina.
Nu lūk, opis jau nonācis skolā! Par skolu varētu būt atsevišķs stāsts, jo tā bija gan
komercskola, gan I. astoņgadīgā skol^, gan 2. vidusskola, tagad 5. vidusskola. Un visus garos
gadus skolā bija redzami Latvijas brīvvalsts laiku un latviskuma simboli - ausekrītīš~irešā
stāva griestos virs trepēm, un no flīzēm izlikts auseklītis garderobes grīdā. Kā šīs zīmes
saglabājušās visu garos okupācijas (padomju) gadus, atliek tikai pabrīnīties.

Opītis ar prieku man izstāstīja savas atmiņas. Man tās bija ļoti patīkamas. Runājiet arī
jūs ar saviem Opīšiem un Omiņām par viņu bērnību! Tas ir interesanti un noderīgi! Visu jau
tāpat vēstures mācību grāmatās neierakstīs!
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Mana vectēva stāsts

par Valmieru

Mans vectēvs Juris Eglītis ir piedzimis Rencēnos. Pēc tam

pārcēlās dzīvot uz Valmieru. Savus skolas gadus viņš ir pavadījis

Valmieras Viestura vidusskolā, kur pašlaik mācos arī es. Pēc skolas
pabeigšanas viņš tika iesaukts karadienestā uz 3 gadiem. 1963. gadā

sāka strādāt uzņēmumā „Sakaru mezgls", kura ēka atradās tur, kur
tagad atrodas galvenā pasta ēka. Viņš bija elektromehāniķis. Viņa

darba pienākumos ietilpa elektronisko telefonu remontēšana. Viņš
stāsta, ka tehnisko darbinieku bijis daudz. Katram bija savs

uzdevums - nodrošināt telefonu sakarus, nodrošināt telegrammu

sakarus, kuru gan tagad vairs nav. Katram viņa kolēģim bija savas
rakstura īpašības - citas labākas, citas ne tik labas. Visinteresantākā
personība starp kolēģiem bija Jānis Bite. Viņš bija pavecs vīrs - tā ap

60 gadiem. Mans vectēvs atceras viņu kā ļoti izpalīdzīgu un atsaucīgu
darbinieku. Vectēvs pastāstīja man kādu ļoti amizantu notikumu.
„Reiz, kad man bija nakts maiņa es strādāju savā kabinetā,

laboju telefonus. Dzirdu, ka kāds skaļā balsī saka : „Jāni, kāpēc tu
melo?" īsti nesaprazdams, kurš to teica, es turpināju savus darbus.
Pēc kāda laika es dzirdu, ka atkal kāds saka: «Jāni, atkal tu mani

piemuļķoji!" Es piecēlos un devos pie blakusesošā kabineta durvīm.

Tur es ieraudzīju, ka mans kolēģis Jānis ir viens pats savā kabinetā
un skaļā balsī runājas pats ar sevi. Viņš kaut ko izdarījis nepareizi,

tagad pats sevi norāja, un tagad dara pareizi. Valmierā Jānis Bite ar
to arī bija ļoti pazīstams, ka, ejot pa ielu, viņš runājās ar sevi."

Darba kolēģi ar manu vectēvu kopā pavadīja ļoti daudz brīvā

laika, dalījās pieredzē un interesantos gadījumos. Viņš piedalījās
pirmās automātiskās telefona stacijas būvēšanā. Tajā laikā telefonu

ar ciparu griežamo ripu Valmierā nebija, bija tikai pamatnīte un

klausule. Telefona saruna notika šādi - abonements pacēla klausuli,

centrālē telefonisti jautāja kāds numurs abonementam vajadzīgs.

Abonents pateica vajadzīgo numuru, un telefonisti ar īpašu ierīci

savienoja viņu ar vajadzīgo cilvēku. Vectēvs strādāja grupā, kura
V
samontēja centrāli. Sī centrāle deva iespēju vajadzīgo abonementu

izsaukt ar ciparripas palīdzību. Savienojums notika bez telefoniskas
palīdzības. Šī bija otrā automātiskā telefonu centrāle Vidzemē. Pēc

tam viņi sāka būvēt tādas pašas automātiskās centrāles arī lauku
apvidū un citās vietās Vidzemē.

Vectēvs stāsta, ka tajā laikā Valmiera izskatījās loti tukša, jo

tur, kur tagad atrodas pilsētas galerija «Valleta" tajā laikā bija tukšs
laukums. Kultūras namu tikai sāka būvēt. Saujas krastos bija

neskarti zālāji, jo cilvēki tur nestaigāja, vasarās nedevās peldēties.

Tajā laikā, kad sāka iet uz staciju pa tagadējo Stacijas ielu, tur bija
divas apbūvētas vietas. Viena no tām bija māja, kurā tagad atrodas

veikals «Kaprīze". Aiz juvelierizstrādājumu veikala «Kaprīze" bija
katoļu baznīca. Un tālāk bija ļoti liels tukšums līdz Smiltenes ielai.
Autoostas Šajā laikā vēl nebija. Valmierā bija viens tilts, kas tajā

laikā bija daudz zemāks - tikai pāris metrus virs ūdens. Bija tikai
mazi pārtikas veikaliņi. Lielo universālveikalu atklāja 1964. gadā.
Šajā universālveikalā bija gan restorāns, gan ēdnīcas.

Par pilsētnieku dzīvi vakaros vectēvs stāsts šādi : «Vakaros

Valmierā bija pilnīgs klusums. Bāru, kafejnīcu tajā laikā nebija. Tad,

kad beidzās darbs, nebija kur iet, tāpēc visi devās mājās pie
ģimenes." Vectēvs kā ļoti nozīmīgu faktu uzsver to, ka zālīte bija

daudz zaļāka, nekā tagad. Bet dzīve un dzīves apstākļi lielā mērā,
viņaprāt, neesot mainījušies.
Man likās interesanti dzirdēt vectēva stāstījumu par Valmieru

senākajos laikos un salīdzināt ar to, kāda Valmiera ir Šodien.

Unda Ķipure

Valmieras Viestura vidusskolas
7.a klase

Telef. - 28327299
E-pasts - unda97@inbox.lv
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