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Daudzi cilvēki neaizdomājas par savu pilsētu un tās vēsturi^viņi
vienkārši dzīvo, strādā, mācās. Un pēkšņi projekta nedēļā uzdod
ļoti interesantu darbu. Par savas dzimtās pilsētas vēsturi, un man
tā ir Valmiera. Es rakstīšu par savu rajonu „Burkānciems” un tā
skaistākajām vietām. Man arī ir jāintervē viens cilvēks par
Valmieru^un tā būs mana kaimiņiene Skaidrīte Ruško^kurai ir 76
gadi, viņa ir ļoti žiperīgd pensionār^un laba mana draudzene.
Nu novēliet man, lūdzu, veiksmi darbā!!!!!!

INTERVIJA

1. Vai esat valmierietis/ valmieriete?
.lā^esmu valmieriete kopš dzimšanas.
2. Cik ilgi dzīvojat Valmierā?
Valmierā dzīvoju jau 76 gadus
3. Ko jums nozīmē pilsēta Valmiera?
Pilsēta Valmiera ir manas dzimtās mājas, kur esmu
dzīvojusi vienmēr un šeit dzīvo mana ģimene, radi un
draugi. Valmieras pilsētai vienmēr būs īpaša vieta manā
sirdī, jo ar lo saistās daudz skaistu bērnības atmiņu.
4. Kā Jūs raksturotu minētās vietas Valmierā:
- Daļiņu stadions: šī bija mana darba vieta, kur
strādāju vairāk nekā 15 gadu. Lieliska vieta ar
nozīmīgu vēsturisko mantojumu, kas būtu jāzina
ikvdenam valmierietim. Šī ir arī lieliska vieta bērniem
un jauniešiem, kur pavadīt savu brīvo laiku^aktīvi
sportojot vai trenējoties. Te, arī man stāstīja vecā
dežurante^ kad te skrēja sievietes pie ,1.Daļiņa prasīt
autogrāfus.
- Memoriāls (Krācītes): lieliska vieta pastaigām un
atpūtai, kādreiz gan tā bija diezgan blīstama \'ieta
mazajiem, bet tagadcik es staigāju pirms gada gar
krāeītēm tur bija ļoti skaisti un drošāk nekā tad. Bet
tā laba kur var baudīt lielisku skatu uz Valmieras
aina\ u. Nākotnē plānotā sajūtu taka šajā teritorijā
radīs vēl labvēlīgāku vidi bērniem ar ģimenēm.
Krācītes vienmēr ir bijusi skaista vieta, kur baudīt
(iaujas skaņu melodijas.
- Daļiņu peldētava: Kādreiz ļoti nedroša peldv ieta
Valmieras iedzīvotājiem, tomēr pēdējo gadu laikā tā
ir kļuvusi daudz drošāka un populārāka, bet man kā
senai arhitektes studentei^manuprāt^šeit triīkst
labiekārtotas infrastruktūras, tomēr vasarā šī ir laba

vieta, kur atpūsties jauniem cilvēkiem un manai
meitai,kas ar draugiem vasarā te spēlē volejbolu,
- Stāvie krasti: ir viens no Valmieras pilsētas
iepnumiem, šeit var baudīt brīnišķīgus skatus un
vērot upes Gaujas mežonīgo spēku. Uz šo vietu
devos kādreiz ļoti bieži^le var baudīt pastaigas pēc un
lai vienkārši baudītu Valmieras mieru un klusumu.
- Estrāde. Estrāde asociējas ar daudz gaišu notikumu.
Visu skolas laiku esmu nodarbojusies ar tautiskajām
dejām un dziedājusi korī, tādēļ estrādes skatuve
personīgi man asociējas ar lieliskām atmiņām^
vienojoties kopīgā dejā vai dziesmā.

5. Kas}ums vislabāk patīk Valmierā, kas nepatīk?
i\lan patīk Valmieras pilsēta, ju tā nemitīgi attīstās un ir
viena no skaistākajiem Vidzemes pilsētām. Valmierā
dzīve rit mierīgi un klusi, tomēr tajā pat laikā tā nekad
nestāv uz vietas. Man patīk pastaigas pa naksnīgo
Valmieru, jo tad izgaismojas visas tās sīkās lietas, ko
ikdienas kādreizējā steigā nevar ieraudzīt.
Nav tādu konkrētu lietu, kas tieši man Valmieras pilsētā
nepatiktu, tomēr gribētos redzēt vairāk ieguldījumu
mazo valmieriešu nākotnē.

6. Kādas ir Jūsu bērnības atmiņas?
iVianas bērnības atmiņas Valmierā vienmēr asociēsies ar
futbola spēlēšanu piemājas pļavā, kur katru vasaras
vakaru sanāca apkānējo māju bērni, paši dalījās
komandās un spēlēja futbolu. Atceros, ka lielākās
grūtības bija izveidot vārtus, jo tad visi ložņāja pa
krūmiem, lai atrastu lielus kokus, kas izturētu visu
spēles laiku.
!! Atceros, ka kādreiz arī šajās pļavās vēl ganījās
gotiņas, no kādas tuvējas lauku mājas un spēlējot
futbolu bieži vien sanāca nosmērēt kājas ar govs
izkārnījumiem, tādēļ vienmēr pirms spēlēšanas gājām
meklēt govs „pļekas”, lai varētu droši spēlēt, bet ja nu
gadījumā kādam nepaveicās, tad kājas bija jāmazgā
turpat grāvī aukstā ūdenī. Vēl kad es biju mazāka^te

mammai piederēja spītīga kaza Rēza^un man viņu
patika ķircināt un vienu dienu es Rēzu tā sakaitināju^kad
viņa man iespēra un atrāvās no ķēdes^un tad es pa pus
pļavu skrēju brēkdama un raudādama^tad pieskrēju pie
mammas^un mamma teica: ”1 ā ir^kad ķircina kazas!”
Un tad mani mierināja.

7. Kurā skolā mācījāties?
Es mācījos Valmieras Viestura vidusskolā. Šai skolai
vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī, jo šeit esmu
izaugusi, šeit vēl aizvien strādā skolotāji, kas mani ir
veidojuši un izaudzinājuši. Par viņu pūlēm, zināšanām
un ieguldījumu varu teikt paldies, vēl līdz pat šai dienai.

8. Kur jūs esat strādājusi līdz šim?
Lielākoties pēc arhitektūras darba,kur es biju palīgs,es
strādāju mājās ar ēst gatavošanu, dārzniecību un bērnu
pieskalīšanu.

9. Kādēļ izvēlējāties dzīvot Burkānciemā?
Šeit dzīvoju jau kopš dzimšanas,un Burkāneienis ir manas
mājas, nevēlētos dzīvot nekur citur Valmierā. Šī vieta un ŠL
māļas man irīpaša\ jo to ir cēlis mans vectēvs.

Kāds izskatījās Burkānciems agrāk?

10.

Tāds pats kā šodicn^tikai māju, jaunu jumtu, plastmasas
logu un lielu koka sētu bija nedaudz mazāk, bija mazāk
māju,bija mazliet Burkānciems klusāks,un visi bija
draudzīgāki.

11.

Kas ir mainījies, ko vēl vajadzētu uzlabot?

Manuprāt;Burkānciems ir ļoti labi attīstījies un attīstās
arī šodien, radot labvēlīgāku vidi ģimenēm ar bērniem
un skolēniem. C eru arī nākotnē redzēt izmaiņas un
mazāk grumbuļainu ceļu, vairāk ietvju un gājēju pāreju,
kur mazajiem skolēniem droši doties savās ikdienas
gaitās.

Burkānciems.

Burkānciema nosaukums ir radies tāds, tāpēc ka te kādreiz bijis
burkānu lauks ar fermu^tad te lēnām^ sākuši celt pa dažai mājai
ar vienu galveno ielu.

Burkānciemu dēvē arī par tādu parku ar mājām : te ir skaists,
kluss, te var atrast meiteni, bet tas tā. Te arī vienmēr būs manas
mīļās mājas, Beverīnas ielā 43, blakus pļaviņai.
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Valmiera Gaujas ma*e.

wiri

Nobeigums
Šis bija ļoti interesants darbs^ un es ļoti daudz ko esmu
iemācījies un ieguvis. Paskaitīšu:
-intervija ar manu kaimiņieni Skaidrīti Ruško^
-uzzināju daudz ko par Valmieru un Burkānciemu^
-pats ļoti daudz ko iemācījos.

Es iemācījos daudz lietas, parunāju ar cilvēkiem, vēl pie tam
veicu labu darbu, jo katram cilvēkam ir atmiņas, kuras ir vērts
iemūžināt vai publicēt^un tas ir labs darbs.

Valmieras 5.\yidusskola^

Radošais darbs

SENATNE

Darba autori:

5.klases skolnieki
-^Artūrs Hermanis Mednis , Niks Buka)-

Skolotāj a.\
Līga Kliesmete
Valmiera 2013

Pēteris Grāpēns
DZIMIS 1944. GADĀ

Dažādie un neparastie atmiņu stāsts par jaunību un skolas dzīvi

Braucot pajauju ar baļķu plostu^kuri nebija sasieti kopā. Valmierā^kur tagad atrodas
mūsu jaunais tilts^senāk tur bija sensenos laikos celtais tilts no koka. Tad pienāca vasara^zēna
tēvs bija nopircis laivu ar motoru, zēns gribēja laivas motoru iedarbināt^ taču zēnam tas
nepadevās un motors izkrita no laivas, un ievēlās ^ujā. Katru dienu ejot uz skolu, līdzi bijajābūt
tušai un spalvas kātamAgrākos laikos nemaz nebija tādas lodīšu pldspalvas.Pirmās trTsstāvu
mājas parādījās pie ^Tm(^ņjbaznīcas.Ceļš no Sīmaņa baznīcas līdz Valmieras.5. Vidusskolai bija
nobruģēts ar akmeņiem.Bija jāmāca zirgiem braugt ar pajūgu.Lielākais auto līdzeklis bija f»®
zirgs.Un vēl bija jābrauc uz laukiem, stādīt burkānus,karpeļus,bietes un citus dārzeņus.Visi(
dzīvoja privāt mājās un katri mājai ārā bija gotiņa. Taču visi gāja šūpoties uz mežu'
no,paštaisītām šūpolēm. Caui\Valmier(f.Ainažiem un Smilteni brauca bānītis,tad kad bānītis
nāca^tad uz sliedēm uzlika pieckapeiku un tā bija samīcīta galīgi plāna.

2.

Tad bija ziema un zem tilta zēns un viņa draugi ar spridzekļiem spridzināja ledu^tacijas
ielā nekur nekursēja autobusi^ taču vienīgais bija tikai viens autobustkurš izkatījās kā koka kasteAutobusa ceļa maršuts bija gar staciju^ tālāk braucot gar banku^pie bankas bija nākamā pietura^
taču nākamais brauciens bija gar Valmieras 5.vyidusskolu/aču dažus rītus zēns un viņa draugi ar
dibeniem šļūca pa ezeriņa kalniņu, lai tiktu pāri ezeriņam un tālāk uz skolu.
Gāja slēpot ar draugiem un klases biedriema-Toka slēpēm^.un ziemā tās varēja, ļoti viegli
salauzt.Wamma vai tētis gadā nopirka dažus slēpju pārus^taču slēpju pāri bija ļoti dārgi,kurus
bērniem bija jānopelna^strādājot visādus darbus. Šī zēna labais darbs ir bijis sagādāt ģimenei
malku.Zēns zāģējis smalkos zarus un tievos kokus .Vienmēr gāja uz tirgu skatīties lopu iftādes ,
kurās varēja redzēt govis,cūkas un buļļus .Tirgū varēja nopirkt tikai sveramos saldējumus. Katru
sestdienu tēvs ar savu dēlu,.brauca ar divriteņiem makšķerēt. Varēja izķert dažādas zivis lielas un
mazas. Uz skolu lika obligāti nākt formās, ja kādam nebija kaklauts.tad bija jājiet uz māju vai
jāstāv kaktā vai jāiet uz māju pakaļ.Vai ja kādam bija nosmērēts kaklauts, tad bija jāmazgā vai
jāpērk jauns.Katru dienu līdzi bijajābūt spalvas kātam un tušai.

3.

Valmiera un Gaujas tilts aptuveni 1930. gados.

1323. gadā Valmiera pirmo reizi minēta kā pilsēta ar savu maģistrātu jeb Rīgas tiesībām.
Tas liecina, ka tā ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. 1365. gadā - Valmiera pirmo reizi
dokumentos tiek minēta kā Hanzas pilsētu savienības locekle. 1560. gadā - Livonijas kara laikā krievu cara Ivana Bargā karaspēks noposta Valmieras apkārtni, bet pilsētu ieņemt nespēj.
Pilsētas ekonomiskā attīstība paātrinās XIX gadsimta sākumā. To raksturo iedzīvotāju skaita
pieaugums - 1820. gadā tas ir 529, bet jau 1897. gadā Valmierā dzīvo 5050 cilvēku. 1865. gada
vasarā atklāj pirmo koka tiltu pār Gauju. Pilsētas saimniecisko stāvokli uzlabo Rīgas Pēterburgas dzelzceļš, ko uzbūvē 1899. gadā un kas iet caur Valmieru. Tas veicina rūpniecības,
tirdzniecības, un celtniecības attīstību. Valmierā nodibinās pirmās rūpnīcas, fabrikas. Pie
Valmieras dzelzceļa stacijas izaug jauna pilsētas daļa - Kārliena, bet Gaujas kreisajā krastā Pārgauja. 1922. gadā Valmieras pilsētai pievieno Pārgaujas un Karlovskas miestu, atdalot tos no
Kauguru pagasta. 1928. gadā Valmierā izurbj dziļurbuma aku, kura dod pazīstamo Valmieras
minerālūdeni. 1940. līdz 1959. gadam. Trieciens Valmierai ir Otrais Pasaules karš. 1944. gadā
1/3 daļa pilsētas tiek pilnībā nopostīta, izdeg pilsētas centrs. Pēckara gados Valmieras centrālā
daļa tiek uzcelta no jauna. Visā pēckara laikā Valmiera ir rajona centrs. Kopš 1959. Gada.
Tā bijis

Līdz pat 1866. gadam satiksmi pār Gauju, no tās lēzenā krasta uz otru upes krastu, aiz
kura tūlīt sākās pilsēta, uzturēja vienīgi tā sauktais prāmis jeb pārceltuve. Mūsdienās tik ierastā
tilta šķērsošana dažās minūtēs, vēl gadus simt piecdesmit senāk, prasījis daudz laika un
pacietības. Pilsētniekus tas interesēja mazāk, tad tuvējo pagastu zemnieki - kaugurieši,
cempēnieši, trikātieši, liepēnieši un tālākie braucēji, kas ceļu mēroja uz Cēsīm, Raunu vai
Smilteni, kurnēja un skaļi pauda savu neapmierinātību:„[..] sevišķi grūti bijis aukstos pavasara,
rudens un ziemas vakaros, kad pārcēlājs, kas dzīvoja Kauguru pusē (Pārgaujā), sala dēļ uzturējās
savā mājā. Nācies daudzreiz ilgi kliegt, iekams prāmnieks sadzirdējis un cēlies pāri.” (H.
Enzeliņš. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. Valmiera, 1932.).
Pajūgu un gājēju skaitam pieaugot, sevišķi tirgus dienās, rindas abos krastos kļuva arvien
garākas. Kas darāms? Jārīkojas, jo jau vairākkārt pašvaldībai iesniegtas sūdzības par to, ka
prāmis savu uzdevumu vairs nevarot veikt. Tilta būve prasītu lielus finansu resursus. Liekas
naudas pilsētas kasē tolaik, protams, nebija un, lai būtu lētāk, izsludināja būvmateriālu (koku)
cenu aptauju. Meklēja atbalstītājus, kas savu artavu topošajam tiltam varēja dot gan naudā, gan
graudā - kokos. Tagad atlika vien izvēlēties pašu tilta cēlāju. Par tādu kļuva tolaik gados
pavisam jaunais valmierietis Ferdinands Morics Meijers. Kas bijis šis rosīgais vīrs?

4,

(Agrākos laikos) vecais tilts

(Un tagad) Jaunais tilts

Pirms Ziemassvētkiem oficiāli ekspluatācijā tiks nodots rekonstruētais tilts pāri Gaujai, kas šajā
vietā pastāv jau 147 gadus.
5.

Valmieras 5. vidusskola

Artūra Kreiļa

Atmiņu stāsts par Valmieru,

Intervēja:

5a. klases skolnieki

Gustavs Maziņš,

Denis Kisels

Skolotāja:
Līga Kliesmete

Valmiera 2013. gads

Pirmskara Valmiera. ~ 1930. Oads

Artūrs Kreilis (dzim. 1921.g.)

Ko Jūs atceraties parValmieru?
Tolaik Valmierā bija aptuveni 8 tūkstoši iedzīvotāji, 8 smagās mašīnas un

aptuveni 12 vieglās automašīnas. Mašīnas bija galvenokārt veikalniekiem,

kas paši savus veikalus apkalpoja un veda preces. Interesanti bija tas, ka bija
daudz visādas bodītes-veikaliņi, un es nevarēju izprast, ka Valmierā, ar tik
mazo iedzīvotāju skaitu, varēja būt tik daudz veikali.

Veikali bija daudz un dažādi. Maiznīcas bija tādas; „Ozoliņi”, kur cepa tikai

rupjmaizi, „Mača” beķeris, kas cepa tikai kliņģerus - ūdensklinģerus un

piena kliņģerus, un arī kūciņas, un garšīgus pīrādziņus.
Bija arī tāda bode, kurā tirgoja tikai cepures - ziemas cepures, vasaras

cepures, salmu cepures. Drēbju veikali arī bija dažādi. Bija tādi, kas pārdeva

tikai audumus^un arī tādi, kas pārdeva gatavos apģērbus un apavus. Bija tāds
veikals „Miezis”, kur speciāli šuva un tirgoja garos zābakus - stulmjzābakus.

Bija arī kalēji, kas zirgus apkala, taisīja pakavus zirgiem. Bija kalēji, kas ar

zirgiem nekrāmejās, bet^piemēram^ ragavām slieces apkala un vāģiem riteņus

apkala. Bija arī amatnieki, kas koka darbus veica un taisīja vāģu riteņus.

Bija mēbeļgaldnieki, kas taisīja mēbeles un istabas iekārtas. Pat zārkus
speciāli taisīja zārku galdnieki. Citi taisīja priekš mājām logu rāmjus un

durvis.
Bija tādi amatnieki, kuri būvēja majas. Tur^ protams^vajadzēja mūrniekus, kas

skursteni uzceļ.

Bija arī tādi traktieri, tā kā krodziņi. Tolaik bija 5 viesnīcas Valmierā. Vienai

viesnīcai nosaukums bija „Londona”, to es atceros.
Valmierā bija arī konfekšu ražotne, kas piederēja tādam Bērziņam. Viņu visi

sauca „KonfekšBērziņš”, kas ražo konfektes. Ražotne atradās netālu no

baznīcas. Konfektes taisīja arī viena sieviete, viņa taisīja „Gotiņkonfektes”.

Bija arī tāds Bērziņš, kuru visi sauca par „DārzniekBērziņu”. Viņam
piederēja tā dārzniecība, kas tagad jau visa noplēsta ir.

Tur kur tagad ir pilsētas Domes laukums, tur bija izbruģēts tirgus laukums.
Tur kur ir Pilsētas Dome, senāk tur bija ugunsdzēsēju Depo, un Valmierā bija
divas ugunsdzēsēju mašīnas.

Kāda nauda jums toreiz bija?

Toreiz bija lati un santīmi. Bet bija tā, ka tautā santīmus sauca par rubuļiem.
Tātad 2 santīmi bija 1 rubulis. Piemēram^ūdenskliņģeris maksāja 4 santīmus2 rubuļus, medniekdesiņa maksāja 10 santīmus - 5 rubuļus, piena kliņģeris

maksāja 6 santīmus - 3 rubuļus.

Kur Jūs esat mācījies?

Tajā laikā bija 3 skolas: 1.Sākumskola, 2.Sākumskola un tā saucamā Ganu
skola. Interesanti bija tas, ka 1.Sākumskolā un 2.Sākumskolā bija sešas

klases, bet Ganu skolā četras klases. Es gāju Ganu skolā, bet^kad pabeidzu

tās četras klases, tad gāju 1 .Sākumskolā.
Kur un kādā profesijā Jūs esat strādājis?

Es esmu strādājis jau no deviņu gadu vecuma! Man 15.maijā palika 9 gadi.

Mēs dzīvojām Limbažu ielā. Tur citiem bija slidas^un man arī ļoti gribējās
slidas. Es vecākiem prasīju nopirkt slidaSjUn mans tēvs atbildēja, lai es eju
ganos un tad rudenī man būs slidas.

Stūrī pie Limbažu ielas bija tirgi un gadatirgi. Tur pārdeva lopus: cūkas,

zirgus, aitas. Mans tēvs tirgū Limbažu ielas galā pārdeva desiņas, tēju un
kliņģerus. Es aizgāju uz tirgu, sameklēju vienu onkuli, pie kurā varētu strādāt^
un teicu tēvam, ka iešu ganos uz Mujēniem. Tur es noganīju 5 gadus. Kad

pienāca rudens, mēs ar tēti gājām uz veikalu, bija tāds „Koloniālo preču
veikals” ar

tirgotāju Spīlbergu. Kā es atceros, tajā veikalā preces bija

piekārtas pie griestiem, pie āķiem. Un tur bija manu sapņu slidas, tādas ar

apaļiem galiem uz zobiņiem, tieši tādas^kā es gribēju. Veikalnieks teica, ka

man jau tādas nevajag, ka man vajag kādas sporta slidas. Un tad es
iedomājos, ka būšu sportists un hokejists.

Es pabeidzu sešas klases. Man

īsti mācībās neveicās, vai arī kaut ko

nesapratu, bet es katru gadu nepārgāju 1 gadu augstāk. Nu man gāja , ka saka^

šķībi, greizi, nepareizi. Kad gāju skolā, vienu laiku bija tā, ka obligāti
nevajadzēja mācīties svešvalodas, es biju tāpat „gudrs” un nemācījos. Tajā

laikā pārsvarā svešvaloda bija vācu valoda. Man tēvs vairākas reizes teica, ka

es nevaru zināt^kur es dzīvošu vai strādāšu, tāpēc vajag mācīties tagad, bet es
un vēl daži „gudrie” nemācījāmies. Tomēr skolu es pabeidzu, kā sakajabi.

Un par to tēvs man nopirka velosipēdu „Ērenpreiss Original” par 120 latiem.

Pagāja aptuveni septiņi gadijUn vācieši mani paņēma uz Krieviju, kur mūs kā
izpalīgus salika pa „sādžām”. Rīgā Samarītes kazarmās mūs saformēja un
orķestra pavadībā aizveda uz staciju, un mēs aizbraucām uz Krieviju. Mēs

bijām nevis kā karavīri, bet gan kā izpalīgi. Mums bija jāsoļo un visas tās
vācu komandas jāpilda.

Pēc tam, kad mēs atgriezāmies Latvijā, tad es strādāju

„Autotehnikā”,

bijušajā „Lasmanis un Leinasards”. Tad jau sākās tā saucamais „krievu”
laikSj un tas uzņēmums bija nacionalizēts. Rīgā, Cēsu ielas galā, bija otra

fabrika, kas ražoja gumijas zābakus - tāds uzņēmums „Varonis”. Mēs
„Autotehnikā” bijām aptuveni 100 cilvēku, tā bija viena no lielākajam
darbnīcām.

Pienāca laiks, kad man vajadzēja iet armija. Rīgā, turpat kur dzīvoju, man
bija jāiet uz Kara komisariātUj un tur mani iesauca. Tur mani izmērīja.

nosvēra un citādi pārbaudīja. Es biju sadomājies, ka man rudenī būs jāiet
armijā, bet tad vēl bija tikai maija mēnesiSjUn es atbraucu uz Valmieru. Pretī

„Astoņgadīgajai skolai” bija tā saucamais komoniālo uzņēmums „Trests” un
tajā uzņēmumā bija transporta vienības - automobiļi. Tad es atbraucu un

izstāstīju, ka rudenī man būs jāiet armijā un līdz tam laikam atbraucu uz
Valmieru pastrādāt. Mēs no Valmieras bijām salasījušies 5 gabali, kur nu

kurais, uz to armiju. Pēc atgiešanās es sāku strādāt pie tāda Ziediņa un biju
automehāniķis. Man bija vajadzīgās zināšanas^ un es pats visu apguvu

pašmācības ceļā. Tas bija vajadzīgs, lai es varētu daudz ko veidot, remontēt
un taisīt automobiļiem.

Piemērām, es pats uztaisīju motociklam slēpes klāt un varēju pa ziemu
braukāties pa sniegu. Tā ir neiedomājama sajūta un fantastiska braukšana ar

tādu moci.

Vel ak esmu strādājis arī ZETā.
Nu pa šiem gadiem Valmiera ir ļoti mainījusies uz labo pusi.

Man patīk dzīvot Valmiera! Es, būdams automehāniķis, vel joprojām daudz
ko pats metinu un taisu.

Valmieras 5.vidusskolas 5.a klases
skolnieka

Kaspara Stepanova

Projekta darbs labdarības
nedēļai
J

Aptaujāja- Ludmilu Dimitrijevu

2 013.gads

Labdarības nedēļa
Ludmila Dimitrijeva pec gramatam iemācījusies
adīt, bet Jūrmalā sanatorijā iemācījusies tamborēt.
No 1975.gada dzīvojusi Valmierā ar vecākiem.
Ludmila ir ļoti čakla. Viņa tamborē bārbijām
dSlrēbes, jo uzskata, ka veikalā šūtās drēbes ir
nesmukas.
Daudzas bārbijas ir atvestas no citām valstīm.
Ludmila arī ir pati uztaisījusi skapīšus un plauktus^
tie ir taisīti no kartona. Tos palīdzēja salīmēt
pansionāta darbiniece.

Ludmila ar savām lellēm

Kaspars pie lellēm un skaistā pašgatavota skapja

