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Manas dzimtas stāsts Valmierā

Uz Valmieru pirmie mani radi - Jānis un Emīlija Strakovi ieradās no Kauguru
pagasta. Šeit viņi atbrauca, lai strādātu Valmieras slimnīcā. Slimnīcā abi nostrādāja
visu savu mūžu - vairāk nekā 40 gadus. Viņi bija mana tēva vecvecāki. Abiem bija
divi dēli - mans vectēvs, jaunākais dēls Juris Strakovs un vecākais dēls - Andris
Strakovs. Abi brāļi aizrāvās ar ķīmiju. Mans vectēvs Juris bija ķīmijas skolotājs. Viņš
apprecējās ar manu vecmāmiņu Ļubovu, kad abiem bija 27 gadi. Mana vecmāmiņa
bija ģeogrāfijas skolotāja.

Mans vecvectēvs Jānis uz sava zemes gabala Valmierā uzbūvēja māju. Šajā
mājā piedzima gan mans vectēvs Juris, gan Jura brālis Andris un arī mans tētis Eldars
Strakovs. Šobrīd māja joprojām stāv turpat, kur pirms 60 gadiem, un tur dzīvo mana
vecmāmiņa ķubova. Savu vectēvu Juri es nekad neesmu redzējusi, jo viņš nomira,
pirms es un mana māsa bijām dzimušas.
Skolā, kurā es mācos un mācīšos (Valmieras sākumskola un Valmieras Valsts
ģimnāzija), mūsu ģimene mācās jau trešajā paaudzē, bet šeit no manas dzimtas dzīvo
jau ceturtā paaudze.
Visi mani radi, kas jebkad ir dzīvojuši Valmierā, ir šeit bijuši vai nu ārsti, vai
arī skolotāji, izņemot manu tēti.

Tāds ir mans dzimtas stāsts par Valmieru.

Alma Emīlija Strakova 6.c klase
Valmieras sākumskola
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Mēs savu dzimtas koku esam izpētījuši septiņās paaudzes. Mūsu dzimtas senākais
zināmais ciltstēvs nāk no Saules muižas. Tagad tas ir Rencēnu pagastā. Viņu sauca
Jēkabs Ozoliņš un viņš bija dzimis 1838. gadā. Viņš bija mūrnieks un strādāja
Burtnieku, Lizdēnu, Saules un Rencēnu muižās dažādus mūrnieka darbus. Jēkaba
ģimene dzīvoja „Paeglīšu" mājās. Jēkaba Ozoliņa lielākais darbs, ko var apskatīt vēl
šodien, ir Burtnieku Jauno kapu mūra sēta un lielie vārti. Kad darbs bijis padarīts,
tad Burtnieku draudzes mācītājs esot vaicājis, kur viņš kapos gribētu pēc nāves

gulēt. Vectēvs padomājis un atbildējis - tur, kur mācītājs katru gadu kapu svētkos
saka runu. Tad mācītājs arī ierādījis viņa dzimtai kapa vietu pretī lielajiem vārtiem.
Tas ir līdzās lielajam kapsētas krustam. Šādu krustu parasti lika, kad iesvētīja jaunu
kapsētu.
Jēkabs Ozoliņš laulājās divas reizes, un abās laulībās kopā piedzima 13 bērni. Tikai
vienas meitas pēcteči turpina šo dzimtu. Visi pārējie dzimtas zari ir miruši.

Pazīstamākais šīs ģimenes loceklis ir tālbraucēju kapteinis Fricis Juliuss Ozoliņš. Viņš
bija vecākais dēls Jēkaba ģimenē un piedzima 1863. gada 23. decembrī „Paeglīšu"
mājās. Fricis Ainažu jūrskolā izmācījās par kuģa kapteini. Uz skolu viņš gāja ar kājām

un tas ir apmērām 80 km. Mājās viņš nāca reizi mēnesī, ka bija beigusies pārtika.
Mēs nezinām neko daudz par viņa dienestu uz Krievijas kuģiem, bet 1903. gadā viņš
bija kapteinis uz kuģa „Paģij", kas bija pierakstīts Baku ostā Kaspijas jūrā.

Pie sevis darbā viņš aicināja savus ģimenes locekļus. Manas omas vecāmamma
strādāja uz kuģa par pavāri. Viens no jaunākajiem brāļiem strādāja par kuģa
mehāniķi.
Arī kapteinis bija precējies divas reizes. Ar pirmo sievu viņam bija 5 bērni. Pirmā
sieva un bērni nomira no tuberkulozes, kas tajā laikā bija ļoti bīstama un izplatīta
slimība. Bakū viņš iepazinās ar savu otro sievu Zelmu. Viņa bija 20 gadus par viņu
jaunāka un strādāja kādā ģimenē par mājskolotāju. Kad Krievijā sākās revolūcija,
Fricis Jūliuss Ozoliņš atvaļinājās no dienasta flotē un pārcēlās uz Latviju. Viņš
nopirka māju Valmierā tajā vietā, kur tagad ir centra stāvlaukums. Diemžēl šis nams
nodega ugunsgrēkā. Bet dārzā augušās ābeles vēl ilgi pēc Otrā Pasaules kara auga
pilsētas centrā.
Tālbraucēj kapteinis Fricis Jūliuss Ozoliņš mira 1935. gada 16. aprīlī. Viņš tika
apglabāts Valmieras pilsētas kapos un, gluži kā viņa tēvs, guļ pretī kapsētas lielajiem
vārtiem. Uz viņa kapakmens attēlota bāka, kas rāda kuģiem ceļu jūrā.
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Valmieras sākumskolā

Manu vecāku atmiņas par Valmieru!

//

Darba autore:

Betija Annemarija Ezerkalne
6.b klase

Tētis (Jānis Ezerkalns)
Tētis piedzima 1971.gada 7.septembrī. Viņš
negāja bērnudārzā. Tētis gāja skolā no 7-17
gadiem. Pēc tam 2 gadus dienēja Padomju
armijā. Tētis ar mammu iepazinās, kad tētim
bija 21, bet mammai 19. Pirms dienesta
Padomju armijā darbs kolhozā „Vaidava" par
atslēdznieku. Pēc dienesta strādājis par
autovadītāju ekspeditoru 15 gadus. Patreizējā
momentā strādā par autovadītāju firmā "SCO
centrs".

Jaunais gads: Sēdēja pie galda, kamēr pamodās
zem galda.
Lieldienas; Krāsoja olas. Un tās pēc tam ēda
kopā ar ģimeni.

Jāņi: Tētis svinēja savu vārda dienu vienmēr ar
vainagu galvā.

Mamma (Tatjana Ezerkalne)
Mamma piedzima 1974.gada 28.aprīlī. Viņa no
1-7 gadiem gāja bērnudārzā. Tad viņa gāja skolā
no 7-18 gadiem, bet mamma strādāja jau 16
gadu vecumā. Mammai 20 gados piedzima dēls
vārdā Rolands. Pēc 6 gadiem piedzimu es, Betija
Annemarija.

Jaunais gads: Mamma bieži brauca uz Jauno
gadu uz Maskavu, jo tur gaidīja viņas tantes.
Mamma apmeklēja lielo Kremļa eglīti.

Lieldienas: Viņi krāsoja olas un paslepus gāja
uz baznīcu, jo pionieri nedrīkstēja iet uz
baznīcu.

Jāņi: Svinēja pie Gaujas. Dedzināja lielo
ugunskuru un līgoja visu nakti.

Ziemassvētki: Mamma svinēja Ziemassvētkus
pie galda ar dāvanām.

Ziemassvētki: Savā ģimenes loka pie svinīgā
vakariņu galda.

Manas dzimtas stāsts par Valmieru.
Omas stāsts
Dzimusi neesmu Valmierā, esmu dzimusi 1949.
gadā Zeltiņos un bērnību pavadīju tur. 1966. gada 1.
septembrī atnācu uz Valmieru un sāku mācīties 36.
PTS, un pēc gada sāku strādāt „Stikla Šķiedrā”.
Valmiera bija daudz sakoptāka, un māju bija mazāk.
Pārgaujā bija tikai dažas mājas aiz autoostas. Visur
rosījās celtnieki. Paplašnājās rūpnīcas un darbojās
gaļas kombināts.Vanšu tilts vēl nebija uzcelts, un
Rīgas ielā bija vēl dažas vecas koka mājas, kuras sen
ir nojauktas. 1975. gadā tika celta Valmieras
slimnīca.

Darba svētki: 1.maijā gāja uz lielo gājienu pa
pilsētas centru ,kur šobrīd atrodas Rīgas iela.
Cilvēkiem pie rokas bija baloni un plakāti.

Tagad mamma strādā "SCO centrs" par
loģistikas nodaļas vadītāju.

A

Mans stāsts par Valmieru
Mans stāsts Valmierā sākās, kad neilgi pirms manas dzimšanas, vecāki
pārcēlās uz dzīvi no Salacgrīvas uz Valmieru. Un tad, 11.novembra,
trešdienas vakarā, pasaulē nācu es. Ar savu dzimšanas datumu ļoti
lepojos. Ne jau katram paveicies piedzimt Lāčplēša dienā! Taču paveicies
man nav tikai ar dzimšanas datumu, bet gan arī ar ģimeni, radiņiem,
draugiem un pilsētu, kurā es dzīvoju un esmu pavadījusi savu bērnību.
Atceros laiku, kad man bija pieci gadi. Es ar vecākiem ļoti bieži devos
pastaigās. Mēs ar mammu bijām iecienījušas pastaigas uz estrādi jebkurā
gadalaikā. Neizpalika arī pastaigas uz krācītēm un memoriālu. .lau no
agras bērnības, man ļoti patika doties uz ezeriņu barot pīles, ko darījām
gandrīz katru nedēļu.
Man atmiņā ļoti spilgti palikusi pirmā reize, kad es ar ģimeni uzkāpu '
Sīmaņa baznīcas tornī. Tas bija ļoti skaisti. Visas koka lapas bija
iekrāsojušās sarkanos un dzeltenos toņos. Tajā brīdī, es gāzu savus
j
stereotipus par to, ka rudenī skaistākā pilsēta ir Sigulda.
Drīz būs 11.novembris, un svētki būs ne tikai man, bet gan visai
Latvijai. Arī Valmierā, 11.novembris tiek atzīmēts godam. Katru gadu,
tieši šajā datumā, norisinās lāpu gājiens, par godu Lāčplēša dienai, kurā
pati arī piedalos ar prieku un pacilātības sajūtu. Sājā brīdī ne tikai
priecājos par savu jubileju, bet arī atceros un pieminu savu vecvectēvu,
kas savulaik dzīvoja Valmierā un, kurš cīnījās par brīvu un neatkarīgu
Latviju. Man bija dota iespēja uzklausīt vecvectēva atmiņas par to, ko
bija piedzīvojis karā. Spilgti palicis atmiņā viņa stāstītais par kara laukā
piedzīvoto, kad blakus stāvošais ierindnieks tika nogalināts, un
vecvectēvs no lielgabala šāviņa mugurā dabūja šķembas, vienīgā doma,
kas ienākusi prātā bija pārvilkt nogalināto karavīru pāri sev. Vecvectēvs /
izdzīvoja, taču kara ievainojumi par sevi atgādināja līdz mūža beigām, 'ļ
Viņš savu atdusas vietiņu radis dzimtās puses Svētupes karstos.
Ja kāds man vaicātu, vai esmu apmierināta ar to, ka dzīvoju Valmierā, es
noteikti varētu atbildēt- jā. Es jūtu, ka šī ir viena no tām vietām, kurā es
vienmēr gribētu atgriezties un vieta, kurā vienmēr varu justies kā mājās.
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V
Gustavs Vīksne, 8.b
Manas ģimenes vēsture Valmierā
Manas ģimenes vēsture Valmierā aizsākās ar manu
vecvectēvu Artūru, kurš ir dzimis 1908. gadā Kocēnu pagasta
‘’Briežos”, kas atradās 10 km no Valmieras. Ģimenē bija astoņi
bērni un liela saimniecība. īpašs saimniecības lepnums bija
zirgi. Pēc četru klašu pamatskolas beigšanas mans vecvectēvs
strādāja par puisi pie bagātiem saimniekiem. Pēc dienesta
Latvijas armijā vecvectēvs īrēja dzīvokli Valmierā un strādāja
būvmateriālu veikalā - tagadējā Stacijas ielā 30.
1939. gadā vecvectēvs apņēma sievu Zentu no Kocēnu
pagasta “Kaužām”. Zentas vecāku mājās meitām dārzkopības,
lopkopības, ‘’balto darbu” un kulinārijas prasmes ierādīja
konsultante no savulaik tik slavenās Kaucmindes. 1940. gada
rudenī pasaulē nāca mana vecmāmiņa Velga.
Kara gados pasaules plašumos pazuda gan vevectēva, gan
vecvecmāmiņas brāļi. Par viņu salauztajiem likteņiem ziņas ir
ļoti skopas. Vecvectēvu armijā iesauca pašās Otrā pasaules kara
beigās un, karojot Kurzemes katlā, viņš guva ļoti smagu
ievainojumu, kā rezultātā zaudēja labo kāju.
1956. gadā vecvectēvs ar ģimeni pārdeva lauku mājas un
pārvācās uz pastāvīgu dzīvi Valmierā, L. Paegles ielā 38.
Lai nodrošinātu ģimenes iztiku padomju gados, pie mājas
tika iekopts sakņu dārzs. Tāpat kā laukos, ģimene pavisam
praktisku iemeslu dēļ, turēja gotiņu, dažas vistas un sivēnus. Un
protams bija arī vecvectētiņa mīlulis - zirgs Gauja. Vēl šodien
mamma atceras siena vākšanas talkas tuvējās pļavās un
izbraucienus ar kamanām. Neaizmirstamas ir arī kartupeļu talkas
ar ugunskurā ceptu kartupeļu smaržu. Visu cauru gadu dārzā
ziedēja puķes - no prīmulām pavasarī līdz gladiolām un dālijām,
rudenī. Nu un protams arī - rozes...
Mana vecmāmiņa Velga, tāpat kā es, mācījās tuvējā skolā,
kas tajā laikā saucās Valmieras 11 Varoņu komjauniešu
vidusskola, tagad Valmieras Valsts ģimnāzija. Pēc vidusskolas
beigšanas, no 1960. gada mana vecmāmiņa līdz pat pensijai

strādāja Valmieras patērētāju biedrības Vairumtirdzniecības
bāzē.
1962. gadā manas ģimenes vēsturē sākās jauns posms.
Mana vecmāmiņa satika manu vectētiņu Zigmundu, kurš, pēc
Alūksnes tehniskās skolas beigšanas bija norīkots darbā
Valmierā. Vectētiņš dzimis Gulbenē, 1937.gada janvārī. Visu
savu darba mūžu viņš ir strādājis uzņēmumā, kas šobrīd saucas
VTU “Valmiera”, bet savas pastāvēšanas garajos gados ir
saucies dažādos vārdos - gan Valmieras ATU-17, gan AK-12.
Manam vetētiņam šobrīd ir 75 gadi un viņš noteikti ir piemērs
tam, kā nezaudēt optimismu un dzīvesprieku dažādās dzīves
situācijās. Mana vectētiņa lielā aizraušanās visa mūža garumā ir
medības, bet pēdējos gados - bites.
Mani vecvecāki ir izaudzinājuši trīs meitas, no kurām
vidējā ir mana mamma. Savukārt tētis ir dzimis Siguldā un par
valmierieti kļuvis 1979. gadā. Manas mammas darba dzīve ir
saistīta ar Rīgu. Arī tētis nestrādā Valmierā. Tālāk ģimenes
vēsture jāveido man.
Bet Valmiera bija, ir un būs, kā dziesmā “...stāv pāri
visam Valmiera ar Gauju līkumotu...”
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Manas dzimtas stāsts par Valmieru.
Manai dzimtai diemžēl nav nekāda stāsta par Valmieru, jo mana
mamma nāk no Rīgas, bet tēvs no Lubānas. Arī dzīvojam mēs nevis
Valmierā, bet Vaidavā. Vienīgi es esmu piedzimis Valmierā un pašlaik
mācos Valmieras sākumskolā, jo Vaidavā skolu slēdza pirms diviem
gadiem.
Meklējot, ko varētu uzrakstīt par Valmieru, mamma man ieteica
palasīt par lielu jokupēteri, kas senos laikos dzīvojis Valmierā un sauca
viņu par Šanas virsaiti, kaut gan viņa vārds bija Miķelis Amālijas dēls
Vanags.
Tas esot bijis cilvēks, kuram paticis visus izjokot. Tā viņš gandrīz
vienmēr arī iekūlies nepatikšanās.
Šanas virsaitis viņš ir tāpēc, ka reiz dibinājis Šanas biedrību.
Sākumā viņš Valmierā nemaz nav dzīvojis, bet laukos, kur savārījis
visādas ziepes un tad saimnieki viņu kā kucēnu iemetuši vezumā un
aizveduši uz Valmieru.
Lācara bodē akurāt tobrīd trūka izsūtāmā zēna, kas kalpotu par vēderu.
Un tā Miķelēnam bēniņos ierādīja mazu istabeli ar bleķa krāsniņu. Dienās
viņš fiksi izpildīja visas pavēles, kādas bagātīgi deva abi zeļļi. Tad viņu
mācīja kā feini fīfo fafirosus kā felni vien fut.
Vientulība viņam teica: meklē draugus!
Drīz viņš tādus arī atrada - tie bija notariusa skrīveris un pilsētas skolas
skolnieks.
Kādā sestdienas novakarā visi trīs nākot no Valterkalniņa apstājās pie
Baznīcas. Tur Valmieras birģermeistars rīkoja savas armijas parādi.
Tieši šajā dienā pēc jaukās izrādes noskatīšanās Miķelim traka doma
iešāvās galvā. Avīzēs viņš bija lasījis par dažādām biedrībām, zināja, ka
biedrošanās dod spēku, un laikam tāpēc iesaucās: - Čabatas, dibināsim
šanas biedrību! Tur visi sapratīsies. Tāda biedrība būs kaut kas pavisam
jauns, nekur un nekad vēl nebijis un nedzirdēts. Nekādi solījumi nav
jādod, nekādas biedru naudas jāmaksā. Viss atļauts: runāšana- klusēšana,
ēšana- dzeršana, dzīvošana- miršana.... un tā bez gala un malas. Katrs,
kam kāda darīšana, kas beidzas ar - šana, gribot vai negribot kļūst šīs
biedrības biedrs no dzimšanas līdz miršanai.
Par priekšsēdētāju, protams, pienācās kļūt tam, kas pirmais šanas vārdu
izrunāja. Tas bija nenoliedzami Miķelis Amālijas dēls Vanags.
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Manas dzimtas stāsts
Mana ģimene jau vairākus gadus aktīvi iesaistās Valmieras basketbola dzīvē, brāļi
Sandis un Jānis spēlē bumbu vairākās komandās, bet es trenējos Valmieras sporta skolas

basketbola sekcijā. Mani vecāki daudzu gadu garumā atbalsta šo spēli kā aktīvi līdzjutēji.
Mans stāsts būs par divām epizodēm no vasaras sezonas spēlēm jeb ielu

basketbolu- strītbolu.

2000. gada 12. augustā Adidas strītbola čempionāta 8. posma sacensības notika
Valmieras domes un Svētā Sīmaņa baznīcas priekšā. Tā kā augusts ir arī rosīgs kāzu

laiks, tad baznīcā dienas viducī salaulāja divus pārus, bet, ak, vai, strītbolā visu laiku

notiek komentāri un skanēja jautra mūzika, kas bija dzirdama arī baznīcā, līdz ar to spēles

azartiskais gars nedaudz traucēja svinību norisēm. Visas komandas un organizatori
vienojās, ka būs solidāri, spēles netiks pārtrauktas, bet lielajos skaļruņos pārraidīs tikai
pašu svarīgāko informāciju un mūzikas atskaņošana tika pārtraukta, kamēr baznīcā notika

laulību ceremonijas. Kāzinieki bija sajūsmā par aktīvajiem sporta cienītājiem, jo tik
daudz skatītāju jaunos pārus līdz šim nebija vērojuši.

Interesants stāsts ir arī par 2001. gada 18. augustu, kad basketbola spēle notika
visas Rīgas ielas garumā, Valmierā. Stāsts ir smieklīgs un jocīgs vienlaicīgi, jo Valmierā

tajās dienās viesojās cirks, kurā uzstājās arī ziloņi. Strītbolā startēja vairākas komandas
no Valmieras, viena no tām bija Valmieras patērētāju biedrības komanda, kuras vadītājs

bija Jurģis Ābele. Biedrības logo rotāja ziloņa attēls, bet Valmierā ir arī Ziloņu iela, pa
kuru līdz šim ziloņi vēl nebija staigājuši. Tad nu Jurģis Ābele kādā sarunā bija izteicies,

ka uzvarētāju komandai būs iespējams pastaigāties pa Ziloņa ielu kopā ar ziloni Moricu.
Šajā strītbola posmā uzvarēja mana brāļa Sanda Amoliņa komanda „Citizen Promaster”

un balvā tika pievesta un uz pakaļkājām nostādīta liela balva ar snuķi- zilonis. Tā tapa arī
foto, kad komanda nobildējās ar ziloni Moricu un kopā ar dresētāju pastaigājās pa Ziloņu
ielu. No tās reizes Jurģis Ābele ieguva neformālu iesauku „ziloņtēvs”. Šis atgadījums bija
liels piedzīvojums ne tikai spēlētājiem, bet arī vairākiem simtiem skatītāju.

Valmieras Valsts ģimnāzijas 9. c klases skolniece Marta Amoliņa

Omes atmiņas.
Valmierā piecdesmito gadu beigās un sešdesmitajos gados bija saldējuma

būdiņas, kur pārdevēja ar karoti spieda vafeļu glāzītēs iekšā saldējumu. Bija plombīra
un šokolādes saldējumi, tādas izvēles kā tagad nebija. Bija gāzētā ūdens automāti ar

glāžu mazgājamo ietaisi, kur varēja dabūt parasto gāzēto ūdeni par 1 kapeiku un ar
sīrupu par 3 kapeikām. Uz ielām bija dzeltenas cisternas ar kvasu, kur glāzes mazgāja
turpat ar mazgājamo ietaisi, vienkārši izskaloja, un ūdens tecēja pa ielu.
Skolēniem bija formas melnās un tumši zilās krāsās, meitenēm priekšauti,

katru dienu melnā krāsā uz svētkiem- balti. Skolas somas bija portfeļi. Rakstīja ar
tintes pildspalvām. Bērni dežūrēja virtuvē stundu laikā, klāja pusdienu galdus. Bērni
ēda no alumīnija bļodiņām ar alumīnija karotēm, kuras bija slīdīgas, lipīgas, jo nebija

kārtīgi nomazgātas. Skolās bija viena zāle, kur notika fizkultūras stundas un
sarīkojumi. Jaungada sarīkojumos bērniem dalīja paciņas, kurās bija konfektes
spīdīgos papīros ar zīdpapīra pušķiem galos, kuras arī karināja eglītēs.
Pie grāmatu veikaliem bija garas rindas, kas sāka veidoties jau naktī, lai

parakstītos uz Latvijas Padomju Enciklopēdiju, Raiņa kopotiem rakstiem.
1989,gadā Latvijas PSR teritorijā ieviesa talonus, lai varētu iegādāties ziepes,
cukuru, cigaretes un alkoholu. Veikalos radās rindas, konflikti, bet tas neatrisināja

lielo deficīta problēmu. Jāstāv bija garās rindās.

Interesantākais, kas ienāca prātā - atzīmējot ŠANAS virsaiša Kārļa Amālijas
dēla Konrāda piemiņas dienu, Valmieras teātra aktieru grupa ar Janusu Johansonu
priekšgalā, cauri visai pilsētai veda āzi. Smirdēja visa Rīgas iela, jo āzis taču čurā pats

savā bārdā. Tas varētu būt ap 1995. gadu (apmēram). Pati biju Valmieras centrā un

visu redzēju. Kolonnu pavadīja orķestris....
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