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Mana mamma skolā gāja padomju laikā,
VllVKV (Valmieras 11 varoņu komjauniešu
vidusskolā, kura šobrīd saukta VVĢ). No 1.-3.
klasei mamma bija oktobrēns, pēc 3.klases
pabeigšanas viņu uzņēma pionieros. Pabeidzot
8.klasi -bija jāiestājas komjauniešos.
Tas notika 1977. gada 1.maijā kā jau katru gadu
Darbaļaužu solidaritātes dienā-bija jādodas svētku
gājienā. Šajā gājienā dalība visiem Valmieras
uzņēmumu darbiniekiem, rūpnīcu strādniekiem
,visu Valmieras skolu skolēniem bija obligāta.
Gājienam sāka pulcēties jau 8 no rīta .Sākot no
vilcienu stacijas laukuma virzienā uz tiltu pāri
Gaujai, tad gar Ļeņina pieminekli pilsētas centrā,
kur gājienam pievienojās arī skolēni. Gan
strādniekiem
,gan
skolēniem rokās
bija
trasporenti, sarkani karogi. Obligāts nosacījums
pionieriem un komjauniešiem uz šo pasākumu bija
jāierodas svinīgajā svētku formā:pionieriem-baltās
blūzēs ar sarkanajiem kaklautiem, komjauniešiembaltajās blūzēs ar labi saredzamo komjauniešu
nozīmīti.
Taču šī pavasara diena strauji pārvērtās par
sniegotu, vējainu un aukstu .Lielākā daļa gājiena
dalībnieki ,kas bija ģērbušies pavasarīgi ,nevarēja
vien sagaidīt galamērķi-Uzvaras laukumu (tagad
Rīgas ielas un Limbažu ielas krustojums).Nosaluši
un slapji , izbļaujot svētku uzrunu uzsaukumus
Padomju darbaļaudīm, visi steidzās ātrāk paiet
garām tribīnēm, lai pēc tam katrs ātrāk varētu

nokļūt mājās. Svētku gājiens ilga2-3stundas. Tās
dienas pusdienslaikā jau spīdēja saule un siltais
laiks bija ņēmis virsroku.
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Manas dzimtas stāsts nemaz nesākās Valmierā, jo neviens no manas
ģimenes nav šeit piedzimis. Manas mammas mamma ir dzimusi Bauskā un
arī manas mammas tētis ir dzimis Bauskā, tāpat kā mana mamma, tētis un
es. Manas mammas vecmāmiņa ir dzimusi Bauskā un viņas vīrs arī. Mana
tēta tētis, vectētiņš un vecmāmiņa - visi ir no Sibīrijas. Manas vecmāmiņas
mamma un tētis ir no Latgales.
Bet 1998. gadā pirmā Valmierā dzīvot sāka mana vecvecmāmiņa Galina ar
savu vīru Aleksandru.
Pēc tam mans tētis Eduards sāka mācīties Vidzemes augstskolā Biznesa
vadības fakultātē. Ne pārāk ilgu laiku pēc tam, 2001.gada ziemā visa mūsu
ģimene ieradās uz dzīvi Valmierā, taču 2005. gadā mēs pārcēlāmies dzīvot
netālu no Kocēniem pie "VTU-Valmiera".
Tā kā mēs te dzīvojam jau vairāk nekā 10 gadus, esam iejutušies un
mums Valmiera ļoti patīk. Esam iemīļojuši dažas vietas, kur pastaigājamies
visi kopā. Mūsu iecienītās pastaigu vietas ir Stāvie krasti pie Gaujas,
"Dzelzītis", Dzirnavu ezeriņš, Valmieras estrāde un pilsdrupas. Manam tētim
ļoti patīk fotografēt, tāpēc viņš iemūžina Valmieras skaistos skatus visos
gadalaikos un dažādu pasākumu laikā.

Tētis strādā TlCā jeb tūrisma informācijas centrā, un tūristiem viņš
iesaka apskatīt Valmieru un tās interesantos objektus, jo pilsēta ir sakopta,
skaista un draudzīga. Manuprāt, to labi raksturo devīze "Valmiera domā un
rada".
Manas dzimtas stāsts Valmierā ir tikai iesācies, bet es ceru, ka tas
turpināsies. ©

Austras Skudras atmiņas par veco Valmieru.
Par veco Valmieru man pastāstīja Austra Skudra. Es dzīvoju Linarda Laiccna ielā. Kad

mana māja vēl nebija uzcelta, tās vietā bija liels dīķis. Mana māja tika uzcelta 60.-70. gados.

Netālu no manas mājas Cēsu ielā 18 atrodas sarkana ķieģeļu māja. Tajā mājā bija zirgu
stallis. Mājas saimnieks parvadāja ar saviem zirgiem cilvēkus kā tagad taksisti. Pārējais viss

bija nodedzis. Autoosta atradās tajā pašā vietā. Tā bija maza, zaļpelēka mājiņa. Tur, kur
tagad lielais pulkstenis, agrāk ganījās kazas. Valmieras tilts bja taisīts no koka, un tas bija

līks. Kad brauca pa tiltu, kalnu neredzēja, tāpēc notika avārijas. Tilts bija divreiz zemāks

nekā tagad. Kalnā bija viss nodedzis. Rīgas iela agrāk saucās par Ļeņina ielu. Tā bija ļoti
šaura iela, tāda pati kā pārējās. Rīgas ielā atradās žīdu veikali. Tie stāvēja cieši viens pie

otra. Visas mājas un veikali bija no koka. Cepurveikals bija ļoti slavens. Tā īpašnieces bija

divas māsas. Viņas pēc tam strādāja teātrī. Apkārt teātrim viss bija nodedzis, bet pats
nenodega. Teātri sāka celt 1988. gadā. Teātris bija neliela koka būdiņa. Pirms kara teātra
vietā stāvēja krogs. Lai pieteiktos par aktrisi vai aktieri, vajadzēja noskaitīt dzejoli. Teātrim

nomainījās vismaz 11 direktori. Izrādes spēlēja Austra Skudra, Jānis Kuleilis, Alfrēds
Jaunušāns, Kārlis Trencis, Dzidra Ritenberga, Vilma Melnbārde, Ruta Birgere. Izrādes

notika vienreiz nedēļā. Tas bija ceļojošais teātris. No sākuma aktieri spēlēja 54 izrādes
mēnesī, pēc tam ar katru gadu aktieri rādīja arvien vairāk un vairāk izrādes. Pēc izrādēm

aktieri gulēja turpat, kur notika izrāde. Dažreiz aktieriem deva gultas internātā, bet pārsvarā
viņi gulēja saunās blakus namiem kur bija notikusi izrāde. Pirms kara aiz teātra bija sarkana

ķieģeļu siena un soliņi pakāpeniski uz leju. Uz soliņiem stāvēja dziedātāji. Tur notika
dziesmu svētki. Tur, kur tagad kafeinīca, kas atrodās pretī teātrim, agrāk bija konservu

fabrika. Tur, kur tagad ir frizētava, agrāk stāvēja lepna viesnīca. 40. gados pāri Dzelzs tiltam

agrāk brauca mazs bānītis. Jāņa parka malā atradās Jāņa parka stacija. Tagad tajā mājā dzīvo

cilvēki. «Valletas« vietā bija akmeņu kaudze. Apkārt baznīcai bija tukšums, bet pati baznīca
nenodega. Tirgus atradās turpat, kur tagad. Tirdziņš bija vienkāršs laukums ar soliņiem. Tur

pārdeva dažādus produktus, sivēnus, pīles, putnus. Siers, piens u.c. stavēja lielās kannās.
Pirms kara 15. viduskola bija pedagoģiskais institūts. Aiz pilsdrupām atradās ļoti slavena

aptieka Baltijā. Šī ēka bija visvecākā Latvijā. Starp domi un aptieku bija izrakumi, tāpēc, ka
zinātnieki pētīja zemi. Tur, kur pilsdrupas, nebija ceļš, tur bija lieta, gara pils. Aiz

pilsdrupām atradās pirts. Gandrīz pa visu Valmieru bija pelni. Kad bija vējains laiks,
vajadzēja taisīt acis ciet, jo pelni lidoja pa gaisu. Visiem cilvēkiem vajadzēja iet un vākt

pelnus un akmeņus, lai uzbūvētu no jauna visas ēkas. Stacijas iela bija visa nodegusi, tur
nekas nebija saglabājies. Pa Stacijas ielu bija bail iet. Visi cilvēki gāja kopā cieši
saspiedušies viens pie otra. Valmierā vēl ir saglabājies rajons, kur var redzēt, kā agrāk

iskatījās mājas. Blakus kapiem agrāk bija maizes konbināts. No seniem laikiem vēl ir
saglabājusies mūzikas skola. Tā, kas ir aiz pasta, tā ir celta pēc kara. Es pajautāju, kā Austra

domā, kuri laiki p ir labāki un kuros laikos bija vieglāk dzīvot. Viņas atbilde: «Ir grūti
salīdzināt. Katrā laikā ir savs labums. Agrāk cilvēki palīdzēja viens otram un domāja vairāk
par citiem nekā tagad. Toties tagad daudz vairāk ir iespēju attīstīties un veikalos ir vairāk

preču nekā agrāk, bet tagad ir maz naudas. Agrāk viss nebija tik dārgs, un algas bija
lielākas.
A.Skudra (87 gadi) atmiņas
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Kāda ir bijusi dzīve Valmierā?
Manas mammas ģimene agrāk dzīvoja Valmierā,
netālu no Gaujas. Mamma atcerās ka bērnībā vēl nebija
uzbūvēts Vanšu tilts.
Ziemā mamma ar savu ģimeni brīvdienās parasti
devās slēpot. Bieži vien viņi slēpoja uz „Norvēģiju”.
Izrādās, ka tā agrāk tautā sauca Baiļu kalnu.Viņi savārīja
karstu tēju termosā, sasmērēja maizes un devās ceļā. Ceļš
bija diezgan tāls. Toties kopā bija jautri un interesanti. Tajā
laikā pa kalnu brauca tikai retais, jo cilvēkiem nebija kalna
slēpošanas inventārs. Mamma gan teica, ka viņa arī pa
kalnu esot nobraukusi ar parastajām slēpēm. Tajā laikā
Baiļu kalna pakājē esot bijis tāds namiņš, kur slēpotāji
varējuši padzert siltu tēju un tad doties atpakaļ. Ceļš uz
Baiļiem bijis gan pa kalniem, gan pa līdzenumiem, vairākus
kilometrus garš.
Šos pārgājienus ar slēpēm mamma atceras ar lielu
prieku.
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(Manai dzimtai 'l^aCmiera gan agrāks Cail^s, gan tagad saistās ar Cietām, Cgs pieejamas

piCsētā. Viena no soarīgām vietām ir tirgus. (Mans vectēvs agrāl(^ Brauca fippā ar tēvu uz tirgu

pārdot CgrtupeCus, tagad viņš Brauc uz tirgu, Cai pārdotu Bgņepju sēl^s, ^rtupeCus.
VaCmiera ir dažādu pasāB,umu vieta - mans vectēvs, vecmamma, mamma un es pats esam
piedaCījušies dziesmu un deju svētfiosgan piCsētas estrādē, gan kuCtūras namā.

Var tei^t. ^a manas dzimtas svarīgie notUjumi - Bērnu dzimšana saistīta ar Valmieru - mana
mamma ir dzimusi Valmieras slimnīcā 1987.gadā. Vajā lail{ā slimnīca atradās ēBā, /[urā paštaiB^

atrodas Valmieras veselīBas centrs un Bgfejnīca „<Bastions”. Jirī es esmu dzimis Valmieras slimnīcā
2001.gadā pašreizējā slimnīcas

Jumaras ielā.

(Nozīmīga vieta pilsētā - izglītīBas iestādes - mana mamma mācījās Valmieras Viestura

vidusskolā un vēl Valmieras Bērnu mūzil^s sBplā. Vajā lail{ā Valmieras centrā neBija aplis. Bija
laukums ar Ļeņina piemineĶi. (BlaB,us tam Bija Valmieras universālveikals, Bgs tagad ir iepirl^šanās
centrs „ Valleta". Vniversālvei^alā Bija vienīgā Bērnu Bgfejnīca „(Mārite'’. Vur varēja nopirkt

BūBgs un dzert saldējuma f{ol{teili, BgdBija laBi veicies mūzikas sB.o(ā.
Jļrī es pats tagad mācos Valmieras sāB.umsBp[ā un arī tālāl^ mācīšos l{ādā no Valmieras

sf^plām. (Mamma arī strādā Valmierā, tāpēc mēs ^pā Bgtru darBadienu Braucam no (Buf^as uz
Valmieru.

Vāds ir manas dzimtas stāsts par Valmieru.

iManas dzimtas stāsts par Valmieru
Mans ceļš Valmierā ir sācies pateicoties manai vecvecmāmiņai Ženijai
un vecvectēvam Ēvaldam.
Tālajā 1973. gadā viņi šeit uzcēla māju un pārvācās dzīvot no
Smiltenes puses. Pārvācoties uz Valmieru viņi sāk strādāt Valmieras piena
kombinātā.

Mans tētis brīvlaikā brauca uz Valmieru pie omas Ženijas. Parasti viņš
ar vecvecākiem brauca makšķerēt uz Burtnieku ezeru vai arī uz Vaidavas
ezeru.ļBieži viņi brauca sēņot uz Valkas mežiem. Dažreiz mans tētis spēlēja
futbolu ar draugiem. Mammas bērnība pagāja citā pilsētā.

1999. gadā uz Valmieru atnāca dzīvot
arī mani vecāki mamma lize un tētis
Nauris. Tā 2000. gada 19. februārī šeit
Valmierā piedzimu arī es. No 3 gadu
vecuma es sāku iet bērnudārzā
„Ezītis”. 7 gadu vecumā jau sāku iet
Valmieras pamatskolā kura vēlāk jau
pārtapa par Valmieras sākumskolu,
mēs līdz pat šim gadam draudzīgi,
saticīgi dzīvojam vienā mājā dažādās paaudzēs. Šogad nomira mana omīte
Ženija, kura man bija ļoti mīļa.
Es vienmēr viņu atcerēšos, jo pateicoties maniem vecvecākiem es
dzīvoju šeit Valmierā. Es lepojos ar savu dzimto pilsētu Valmieru.
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Mans dzimtas stāsts par Valmieru
Manas dzimtas stāsts par Valmieru aizsākās 1939.g^^ā, kad mans vectēvs Hans Henrijs
Fridrihs Svensons no Rencēniem ieradās Valmierā, lai privātdarbnīcā apgūtu atslēdznieka amatu.
Manam vectēvam piederēja viena no pirmajām ar malku ^jpkurināmajām kravas automašīnām
Valmierā. Līdz 1984.gadam vectēvs strādāja Valmiera^-ugunsdzēlātras^ iekārtu rūpnīcā. Arī mana
vecāmamma Vera Viktorija Svensone ieradās Valmier^no Kocēniem, lai mācītos Valmieras
komercskolā. Mana vecāmamma strādāja Valm|gtiis remonta un celtniecības pārvaldē un
Valmieras meliorācijā.
t
Mans tētis Andris Svensons ir dzimis un audzis Valmierā pie Gaujas krāču kaktā. Māc^ej^
Valmieras astoņgadīgajā skolā un pēc tam Valmieras 11 varoņu komjauniešju vidusskolā, tagad^OT
ģimnāzijā. Mans tētis tāpat kā vectēvs ir strādājis, Valmieras ugunsdzēšanas iekārtu rūpnīcā ŠO
elektriķis. Vēl mans tētis ir strādāji Valmieras skaitļošanas centrā, bet tagad, viņš nodarbojās
Uzņēmējdarbību Valmierā. Mana mamma Aiga Svensone ir mācTjusiesļ Valmieras Vi^ura^
ļ^idfusskdļ^L pabeigū^ mācības Vidzemes auģštšķolā un joprojām strādā fb^alsts ieņēmp^''-.-MjaRL»-i

Jbļ^llš Ādams esam dzimuši Valmieras slimnīcā un
ict^onītis ('Valmierā. Eiķ mācos Valmieras sākumskolā
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Dzimtas stāts par Valmieru.

Lielā Tēvijas kara laikā, 1943. gadā no
Krievijas manu vecvecmammu ,kā kara
gūstekni ar pieciem bērniem veda uz Vāciju.
Nezināmu iemeslu pēc ģimene palika
Valmierā strādāt pie saimnieka. Manam
vectēvam tad bija 2 gadi.
Vectēvs mācījās Valmieras 2. vidusskolā.
Vēlāk šT skola kļuva par Valmieras
pamatskolu, kurā savas mācību gaitas sāku
arī es.
Mana vecāmamma uz Valmieru atbrauca no
Daugavpils.Viņa atbrauca lai strādātu
Valmieras dzelzceļa stacijā.Šeit viņa arī
satikās ar manu vecotēvu. 1964. gadā viņi
apprecējās. Šajā gadā Valmierā piedzima arī
mana mamma Ilona. Pēc pieciem gadiem
piedzima mana tante Inga. Mana mamma un
tante ir īstas valmierietes.
Manai tantei ir 2 dēli Niks un Roberts. Abi ir
dzimuši Valmierā, bet tagad Niks dzīvo
Anglijā, bet Roberts Liepājā.
Es esmu īsts valmierietis jo 2000. gada
5.maijā piedzimu Valmieras slimnīcā. Un
tagad mācos Valmieras sākumskolā.
Pagaidām no Valmieras prom nebraukšu.

MANAS DZIMTAS STĀSTS PAR
VALMIERU.
Katrai ģimenei droši vien ir savs stāsts par savu pilsētu! Tā kā es
dzīvoju Valmierā tad man arī ir savs stāsts. Mans dzimtas stāsts par
Valmieru.

Mans tētis man pastāstīja, kā mana ģimene no tēta puses ieradās
Valmierā. Mans opis 1980.gadā sāka strādāt Valmierā tagadējā Sia’Valpro”.
Kādreiz “Valpro” sauca par Ugunsdzēsības iekārtu rūpnīca jeb “UIR”. 1981.
gadā mana ome sāka strādāt par auklīti bērnudārzā “Buratino”. 1983. gadā
mania omei piešķīra dzīvokli Ūdens ielā. Tad ilgus gadus mans tētis ar abām
māsām un vecākiem dzīvoja, kamēr atrada lielāku dzīvokli, kur opis un ome
dzīvo vēl tagad. 1997. gadā iepazinās mans tētis ar mammu. 1998.gadā
mans tētis un mamma sāka dzīvot kopā. 2000. gadā mana mamma ar tēti
apprecējās un pēc pāris mēnešiem piedzimu es. Kādreiz Valmierā “Valletas”
vietā bija universālveikals ar diviem stāviem, kuru nojauca 2006.gadā un
2007.gadā atklāja “Valletu”. Mans tētis piedalījās VOC būvēšanā, Valmieras
sākumskolas būvniecībā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta laukuma
būvēšanā.

Mana mamma pastāstīja, ka mammas vectētiņš ar savu tēti uzcēla
1956.gada vasaru uzcēla Valmierā māju, kurā šobrīd dzīvo mana ģimene.
Šajā mājā visu laiku dzīvoja manas mammas vecmāmiņa ar vectētiņu un
mammas mammu.Kad piedzima mamma, tad katru vasaru mamma ar savu
māsu pavadīja Valmierā. Kad mamma 1997. gadā iepazinās ar tēti, tad viņi
sāka dzīvot šajā mājā. Tāds bija mans stāsts.
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