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Valmieras vēsture.
Valmiera pastāvējusi jau 11 gadsimtā. Tā ietilpa seno latgaļu
apdzīvotās Tālavas teritorijā. Pilsēta atradās pie lielā tirdzniecības
ceļa, kas gāja no Rīgas jūras līča augšup pa Gauju, sadaloties aiz
Valmieras divos virzienos - uz Pleskavu, Novgorodu un Tērbatu.
12 gadsimta beigās sākas feodāļu iebrukums Latvijā.
1224.gadā - Valmiera nokļūst Zobenbrāļu ordeņa pakļautībā, kas
uzceļ
Valmieras mūra pili.
Par Valmieras, kā pilsētas veidošanās sākumu ir uzskatāms
1283.gads, kad uzsāka Sv.Sīmaņa baznīcas celtniecību, kā arī
ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibinājis Valmieras pili
(Amta Livonijas hronikas dati).
Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedz 14 un 15
gadsimtā un, kā jau ievērojams tirdzniecības centrs, iekļaujas
Hanzas savienībā. Valmierā, tās izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ
(tā atradās pašā Livonijas centrā) bieži notiek landtāgu un pilsētu
dienu sapulces.
XX. gadsimta sākumā Valmierā darbojas vairāki nelieli
rūpniecības uzņēmumi - Veides linu kāršanas fabrika. Līča aušanas
un vērpšanas darbnīca, Pētersona linu vērptuve. Ir krietni daudz
sīkrūpniecības un amatniecības darbnīcu, arī vairākas tipogrāfijas.
Pēc 1920.gada statistikas ziņām pilsētā ir 422 rūpniecības un 440
tirdzniecības rakstura uzņēmumi, kuros nodarbināti 2037 cilvēki
(vidēji 2,5 cilvēki vienā uzņēmumā). Pilsēta vēršas plašumā. Uz
bijušās Valmiermuižas zemes tiek uzcelts desmitiem mājiņu.
Lielākais tā laika uzņēmums Valmierā ir "Bekona eksporta"
fabrika.
Pašlaik savā gandrīz vēsturiskajā rātes vietā ir atgriezusies
Valmieras pilsētas dome. Darbību ir atjaunojusi arī Svētā Sīmaņa

baznīca, kura celta 1283.gadā un ir viena no senākajām mūra ēkām
Latvijā. Netālu no tās atrodas Vecā aptieka - vecākā koka ēka
Valmierā. Šīs ēkas kopā ar Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupām
veido pilsētas vēsturisko centru.

Valmeiras stāts...

Valmiera ir radusies no vārda ^Valdemārs". Agrāk pilsētu
iesauca par Valdemāra pilsētu Jo 1214.gadā Metimnes Pilskalnā apmetās
no Pleskavas padzītais kņazs Valdemārs Mistlavičs. Vāciešiem Valmieras
vēsturiskais nosaukums bija ,,Wolmar".

Valmieras tiesības atzina ap 1323. gadu. Taču patiesībā Valmiera
radās vēl pirms 40 gadiem - 1823. gadā. 1823.gadā uzcēla Svētā Sīmaņa
Baznīcu. Valmiera ir pārdētus daudzus karus tai skaitā gan l.gan, 2.
pasaules karu.

14. gadsimtā Valmiera kļuva par Hanzas savienības locekli.
Izdevīgā atrašanās vieta seno tirdzniecības ceļu tuvumā veicināja pilsētas
attīstību. 14.-16. gs. te sanāca vairākas landtāgu un pilsētu pārstāvju
sapulces. Valmiera bija Hanzas pilsēta no 14. līdz 16. gadsimtam, un tas
pilsētas dzīvē ienesa būtisku tirdzniecības pieaugumu un pilsētas attīstības
uzplaukumu. 1622. gadā pēc vairākiem kariem Valmiera
nonāca Zviedrijas valsts kanclera Akseļa Uksenšterna pārvaldījumā, viņa
dzimtas ģerboņa vērša piere joprojām rotā pilsētas ģērboni. Sekoja vairāki
kari, mēra epidēmija un pilsēta panīka. 1738.gadā M.E. fon Hallarte
Valmierā atvēra brāļu draudžu skolotāju semināru, kas kļuva par jaunās
atmodas kustības viduspunktu.
1785. gadā Valmiera ieguva apriņķa pilsētas tiesības.
Saimniecisko uzplaukumu veicināja pirmais koka tilts pār Gauju
1865. gadā un Rīgas-Pēterburgas dzelzceļš 1899. gadā. Tika dibinātas
pirmās rūpnīcas, abos Gaujas krastos attīstījās jaunas pilsētas daļas.
XIX. gs. beigās un XX. gs. sākumā Valmierā tika nodibinātas
vairākas mācību iestādes, piemēram, Valkas-Valmieras skolotāju seminārs.

sieviešu ģimnāzija, tirdzniecības skola, kas Valmieru padarīja par Vidzemes
izglītības centru.
Starpkaru periodā lielākais uzņēmums pilsētā bija "Bekona
eksporta" fabrika. Darbojās Ziemeļlatvijas teātris, notika dažādi kultūras
un sporta pasākumi, arī soļošanas sacensības, kurās piedalījās pasaules
rekordists soļošanā Jānis Daliņš.
Otrā Pasaules kara laikā 1944.gadā 1/3 pilsētas tika pilnībā
nopostīta, pilsētas centrs izdega un pēckara gados to būvēja no jauna. Ir
saglabājusies vecākā koka ēka Valmierā - Vecā aptieka.
šis ir mans stāsts par Valmieru. Es Jums gribēju pastāstīt kā
radusies Valmiera.

53 šis ir Valmieras agrākais ģērbonis.
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Sena Valmiera
Mana mamma Arta izstāstīja savas bērnības
trakulības, savas mīļākās, un skaistākās vietas, kā
arī par savām darbavietām un skolas laikiem.
„Mēs reiz bijām jauni un piedzīvojumu bagāti,
viena no iecienītākām spēlēm bija skriešana pa
bultiņām un slēpšanās. To spēlējām pēc skolas.
Klasesbiedri satikāmies skolas sporta laukumā un
sadalījāmies divās komandās. Pirmā komanda
skrēja pa priekšu ik pēc dažiem metriem Ievelkot
smiltīs ar koku vai uz asfalta ar krītu bultu. Otra
komanda tai sekoja pēc 20 minūtēm. Uzdevums
bija pēc iespējas ātrāk atrast pirmo komandu.
Reiz meitenes, kas skrēja pirmā komandā
noslēpās augšā, Valterkalniņa skatu tornī. Puiši to
nojauta un izņēma visus pakāpienus no apakšas un
salika lejā kaudzītē, paši aizbēga. Mēs meitenes,
raudādamas un bailēs no augstuma trīcēdamas,
kāpām lejā pa mazu margu maliņu. Toreiz bijām
ļoti dusmīgas uz puišiem. Labi jau, ka viss beidzās
labi.

Mums ziemā patika pēc skolas šļūkt pa
kalniņu uz somas. Tad varēja pāršļūkt pāri
ezeriņam. Klase mums bija ļoti laba, bet klases
audzinātāja bija vēl labāka.

Manas mīļākās vietas ir daudz. Vislabākā
vieta Valmierā ir Dzirnavu ezeriņš, kurš man
atsauc atmiņā labus brīžus kopā ar savu
draudzeni Sanitu. Pavasarī un vasarā mēs pie tā
sēdējām, sauļojāmies un mācījāmies, bet ziemās
slidojām un slēpojām."
Mamma tagad strādā dzīvības apdrošināšanas
kompānijā. Viņa noslēdz ar citiem līgumus, kur
cilvēki var sev nodrošināt lielāku pensiju un

uzkrāt naudu kādam ceļojumam, bērniem vai
lielākam pirkumam un saņemt vēl atpakaļ no
valsts
nodokļu
atlaides.
Manas
mammas
darbavietas ir bijušas četras. Tās bija "VIb",

zzLAD ", SIA «Baltie Farm" un tagad ir «Compensa
llfe Vienna Insurance group SE Latvijas flliāle"dzīvības apdrošināšanas kompānija.
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Stāsts par Valmieru.
Valmiera pastāvējusi jau XI gadsimtā. Valmiera atradās seno latgaļu apdzīvotās Tālavas teritorijā. Pilsēta
bija pie lielā tirdzniecības ceļa, kas gāja no Rīgas līča augšup pa Gauju, sadaloties aiz Valmieras divos
virzienos - uz Pleskavu ,Novgorodu un Tērbatu. XII gadsimta beigās sākas feodāļu iebrukums Latvijā.
1224.gadā - Valmiera nokļūst Zobenbrāļu ordeņa pakļautība ,kas uzceļ Valmieras mūra pili. Par
Valmieras ,kā pilsētas veidošanās sākumu ir uzskatāms 1283.gads, kad uzsāka Sv. Sīmaņa baznīcas

celtniecību ,kā arī ordeņa mestrs Viliekins fon Endrops dibinājis Valmieras pili ( Arnta Livonijas hronikas
dati j.Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedz XIV un XV gadsimtā un, kā jau ievērojams
tirdzniecības centrs, iekļaujas Hanzas savienība . Valmierā ,tās izdevīga ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ (tā
atradās pašā Livonijas centrā ) bieži notiek landtāgu un pilsētu dienu sapulces. 1323 .gadā -Valmiera
pirmo reizi minēta kā pilsēta ar savu maģistrātu jeb Rīgas tiesībām .Tas liecina ,ka tā ir viena no
senākajām Latvijas pilsētām . Dažādos gadsimtos un dokumentos atšķirīgi tiek rakstīts pilsētas
nosaukums -Wolmarina, VVolmahr, Wolmar .Pār tā izcelšanos ir dažādas versijas, no kurām

populārākas divas . Viena saistīta ar Pleskavas kņazu Vladimiru Mstislaviču, kuru 1212.gadā - Rīgas
bīskapas Alberts ieceļ par novada fogtu .Otra vēsta par Dānijas karali Valdemāru, kuram kādā kaujā ar
Livonijas iedzīvotājiem uzvarēt palīdzējis no debesīm atsūtīts karogs.1365 gadā-Valmiera pirmo reizi tiek
minēta kā Hanzas pilsētu savienības locekle. XIV- XVI gadsimtā Valmiera ir tipiska viduslaiku pilsēta ,kuru
ietver akmens mūris un tiek regulāri rīkotas Livonijas pilsētu sanāksmes un landtāgi. 1560.gadā-Livonijas
kara laikā- krievu cara Ivana Bargā karaspēks noposta Valmieras apkārtni, bet pilsētu Ieņemt nespēj.

1583.gadā -pēc Livonijas kara beigām izpostīta Valmiera tiek iekļauta Polijai piederošajā Cēsu bīskapijā.
1622.gadā - Valmieru ieņem karaļa Gustava Ādolfa karaspēks un tā ar vairākām citām Vidzemes
pilsētām un pilīm tiek uzdāvināta Zviedrijas valsts kancleram Akselim Uksenšrnam ,kura dzimtas
ģerboņa vērša piere papildina Valmieras ģerboni. XIX. gadsimta otrajā pusē Valmierā organizē plostu
satiksmi pār Gauju ,sāk bruģēt pilsētas ielas. 1865.gada vasarā atklāja pirmo koka tiltu pār Gauju.

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 un
fabrikas .Pie Valmieras dzelzceļa stacijas izaug jauna pilsētas daļa -Kārliena ,bet Gaujas kreisajā krastā Pārgauja. XIX . gadsimta beigās un XX. gadsimta sākumā Valmierā tiek atvērtas nozīmīgas mācību
iestādes :Valkas-privātā proģimnāzija un citas ,veidojot Valmieru par Vidzemes izglītības centru.

1905.gadā Latvijas Ministru prezidents K.Ulmanis darbojas Baltijas lauksaimnieku biedrība Valmierā.

Pēc 1920.gada ziņām pilsētā ir 422 rūpniecības un 440 tirdzniecības rakstura uzņēmumi, kuros
nodarbināt 2037 cilvēki (vidēji 2,5 cilvēki vienā uzņēmumā).Pilsēta vēršas plašumā. Uz bijušās
Valmiermuižas zemes tiek uzcelts desmitiem mājiņu .Lielākais tā laika uzņēmums Valmierā ir «Bekona

eksporta " fabrika.
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.1930.gadā
Valmierā dzīvo 8,5 tūkstoši iedzīvotāji .Kā apriņķa centrs Valmiera paliek arī Latvijas neatkarības laikā

starp diviem pasaules kariem.l920-jos gados pilsētas teritoriju paplašina uz tuvējo miestu rēķina . 1926.
Gadā tiek apstiprinātas Valmieras pilsētas administratīvās robežas .Sākas pilsētas uzplaukuma gadi un
Valmiera k|ūst par nozīmīgu Zieme|vidzemes administratīvo,saimniecisko, izglītības, kultūras un sporta
centru .Darbojas Ziemeļlatvijas teātris, skatītāju simtus pulcē sacensības, kurās piedalās pasules
rekordists sojošanā J.Daliņš.
1940-1959.gads Trieciens Valmierai ir otrais Pasaules karš.l944.gadā 1/3 da|a pilsētas tiek pilnība

nopostīta, izdeg pilsētas centrs .
Pēckara gados Valmieras centrālā da|a tiek uzcelta no jauna. Visā piekara laikā Valmiera ir rajona centrs.
Kopš 1959.gada Valmieras pārvaldē ir pašreizējā rajona teritorija .1620 .-2000.gads Pēdējā pusgadsimta

laikā Valmiera strauji aug gan saimnieciskās nozīmības ziņā ,gan pēc iedzīvotāju skaita ,daudz straujāk

nekā citas Vidzemes novada pilsētas, nostiprinoties kā visa Vidzemes novada nozīmīgākā pilsēta .Pašlaik
savā gandrīz vēsturiskajā rātes vietā ir atgriezusies Valmieras pilsētas dome. Darbību ir atjaunojusi arī
Svēta Sīmaņa baznīca ,kurā celta 1283.gadā un ir vieno no senākajām mūra ēkām Latvija . Netālu no tās
atrodas Vecā aptieka -vecākā koka ēka Valmierā. Šis ēkas kopā ar Livonijas ordeņa viduslaiku
pilsdrupām veido pilsētas vēsturisko centru.

Mūsdienās pilsētā ir vairākas vispārizglītojošās skolas, Vidzemes augstskola kā arī daudzi bērnudārzi.
Valmiera bagāta ar vairākiem lieliem uzņēmumiem VSŠ,Valpro,Valmieras piens,Valmieras mēbeles.

Vidzemes slimnīca viena no lielākām Latvijā. Valmiera mūsdienās tiek apbūvēta un uzlabota tās
infrastruktūra, kā arī šogad tiks renovēts tiks tilts pār Gauju. Valmiera šogad svinēs 728.gadus.

fļ'^
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Valmiera.
Mani sauc Elvis Brokāns un es pastāstīšu par savu dzimto pilsētu Valmieru. Pēc manām
domām Valmieras skaistākā vieta ir pils drupas ,jo es uzskatu ,ka tas ir skaisti redzēt
senas vietas, kas vēl ir saglabājušās.
Viss labāk es jūtos Valmierā, kad ir pavasaris .Jo man patīk pavasara vēsma , kad sāk
viss kust, putni dziedāt viss plaukt un zaļot .An, kad Gauja iziet no krastiem, tad ir ko
noskatīties.
Valmieras skaistākā ēka pēc manam domam ir Sīmaņa baznīca ,jo teikšu to pašu ko
iepriekš, man patīk senas mājas ,lietas, kas ir saglabājušās. Arī no Sīmaņa baznīcas torņa
var redzēt skaistus skatus.
Bieži es arī apmeklēju Valmieras Drāmas teātri un kinoteātri ‘Gaisma’. Tāpēc, ka teātrī
vai kinoteātrī var izglītoties un skatīties uz daudz labiem aktieriem. Valmierā ir arī viena
no lielākam sporta zālēm Latvijā ,to sauc par Vidzemes Olimpisko centru. Tajā ir divas
basketbola zāles un florbola zāle un vēl hokeja arēna.
Valmieras tradicionālie pasākumi ir Valmieras maratons, kurā es piedalos jau no 2008.
gada. Tradicionālie ,ikgadējie Pilsētas svētki, ar daudz un dažādiem kultūras un sporta
pasākumiem. Valmierā tiek rīkotas dažādas starptautiskas sacensības- 2009.gadā tika
rīkots Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm(apakšgrupas spēles) , šogad tiks rīkots
pasaules čempionāts vīriešiem U-19,kur būs iespēja paskatīties, kā spēlē basketbolu
pasaules labākie jaunie spēlētāji.
Neskatoties uz krīzi Valmierā turpina strādāt ‘Stikla šķidreb’ ‘Valmieras piens’ un citas
ražotnes.
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Dzirnavu ezeriņš
Dzirnavu ezeriņa nosaukums ir radies no ūdensdzirnavām, kuras šai ezerā
darbojās kopš 17. gadsimta, hei dzima m ēku nojauca i93~. ^adā. Mūsdienās
Dzirnavu ezeriņš ir valmieriešu un pilsētas viesu iecienīta pastaiļļu un atpūtas viela.
2008. }ļadā notika vērienpļi Dzirnavu ezeriņa krastu labiekārtošanas darbi - izveidoti
gājēju celiņi, skatu platjbrmas, izvietoti jauni soliņi, rekonstruēta un izgaismota
strūklaka, izveidots- bērnu rotaļu laukums, uzstādīta mākslinieka Matiasa .Jansona
veidotā skulptūra "Saules pulkstenis", pilsētas svētkos tika atklāta Dzirnavu ezeriņa
promenāde.

i'airākus gadus atpakaļ, valmierieši cāīgt gaidīja pirmo spelgoni un salu, lai
gados un „sirdī" jaunie varētu baudīt ziemas priekus! Kāpēc'.'^ .Jo atnākot salam,
Dzirnavu ezers, kļuva par visas pilsētas un tuvākās apkcirtnes iecienītāko satikšanās
vietu. Nepacietīgākie „slidu skrējēji" bijuši, protams, lielākoties pilsētas skolnieki,
bet netrūcis arī pa kādam sportiskākam un drosmīgākam, slidu māku apguvušam
ierēdnim, skolotājam vai bodes zellim.
Par to, kā tas bijis, lasāms romānā „ Valmieras puikas. Kādreiz slidošanu uz
Dzirnavu ezeriņa ledus, pieminēja kā visnozīmīgāko notikumu tūlīt pat aiz Simjūda
gadatirgus. Un, kā nu ne! .Ja slavenajā ti>-giis dienā varēja izvizināties karuselī un
nopirkt piparkūku sirdi, tad uz ledus - varēja kīirtīgi izslidoties turklāt bez maksas!
l'agad diemžēl šādu slidošanu var uzskati: par bīstamu . bet tennēr kādreiz arī mēs
varētu būt tikpat pārdroši kā viņi. Sākumā, protams, vajadzētu pārbaudīt ledus
biezumu un tad arī mēs varētu slidot pa Dz.rnavu ezeriņu uz nebēdu!
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Valmiera,
Kodu dienu mana vecmāmiņa pastaigājās pa veco Valmieru, jeb kā
vēl to sauca VVolmaria, Womahr, Waldemer, Wolmar. Manai vecmāmiņai
bija līdz vesels kukulītis maizes, tāpēc viņa aizgāja un pabaroja pīlītes, un
Dzirnavu ezeriņu. Pīles bija tik drošas, ka pat nāca tuvumā, un ēda no
rokas maizīti! Kad pīlītes bija apēdušas visu maizīti, omīte gāja uz
Valmieras Drāmas Teātri. Tur viņa redzēja daudzu aktieru fotogrāfijas, un
tur bija arī viņas fotogrāfija, jo viņa ir bijusi aktrise Kocēnu pagasta
kultūras nama dramatiskajā kolektīvā! Viņa ir pazinusi šādus režisorus:
Ausma Dūle, Līvija Roze, Ivars Lūsis, un citi! Mana omīte Sarmīte Kalniņa
ir piedalījusies šādās izrādēs: IjVīrietis un sievietes, šeit viņa ir bijusi
ārste, 2)pēc Annas Sakses Pasakas par ziediem, šeit viņa ir bijusi
Naktsvijole, un vēl daudzas citas izrādes! Viņa ir uzstājusies loti daudz
pagastos! Tad omīte aizgāja uz Sīmaņu baznīcu un uzkāpa tornī, un
aplūkoja Valmieru no augšas. Sīmaņu baznīca ir aptuveni 100 metru
augsta. To sāka būvēt 1282.gadā.
Mana omīte stāstīja, kā bija radies Valmieras ģerbonis. Valmieras
ģerbonis sastāv: Tā ir liepa, kuras zaros iekārti 2 vairogi, ko rotā krusti.
Zviedru valdīšanas laikā vairogus noņēma, bet liepas saknes aizvietoja ar
vērša galvu no toreizējo Valmieras īpašnieku Uksenšernu dzimtos ģerboņa.
Mūsdienu Valmieras ģerbonī apvienoti abi varianti: Uz zeltīta fona zaļa
liepa, sarkana vērša galva un vairogi, kuros atainots Latvijas
sarkanbaltsarkanais karogs. Bet ģerboni apstiprināja 1925.gadā. Tā
mana vecmāmiņa atceras!
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Valmieras Pamatskola

Valmieras vecākie uzņēmumi

Darba autors:
5.b klases skolnieks
Mairis Miks Bērziņš

Valmiera, 2011

Ievads
Es izvēlējos rakstīt šo darbu par Valmieras pilsētas vecākajiem uzņēmumiem, kuri
darbojas arī līdz šai dienai.

'l ādu uzņēmumu nav daudz, taču tiem katram ir sava vēsture un ilgas tradīcijas.

Daudziem skolniekiem vecāki noteikti ir strādājuši kādos no šiem uzņēmumiem un
varbūt strādā vēl tagad.

Tēma ir ļoti interesanta, jo skolnieki varēs iepazīties ar šo uzņēmumu vēsturi un
tradīcijām, kā arī iegūt jaunas zināšanas.

1. SIA „VTU Valmiera”

Komersants SIA "VTU Valmiera" ir viens no vecākajiem un lielākajiem
transporta uzņēmumiem Latvijā, dibināts 1945.gada rudenī.
Sociālisma periodā Valmieras autotransporta kombināts Nr.l2 nodarbināja
apmēram 1200 darbiniekus, uzņēmuma īpašumā bija ap 500 dažādām transporta
vienībām.
SIA "VTU Valmiera" nodrošina klientus ar trairsporta pakalpojumiem gan
regulārajos, gan neregulāros maršrutos, sniedz transporta pakalpojumus klientiem
iekšzemē un ārvalstīs. Pašlaik ir atjaunoti apmēram 70% no agrāk slēgtajiem maršrutiem,
azņēmurnā ir 94 aaiobasi, sp
darbinieki. IJzņēinama pamatbāze aimdas Valmieras
rajona Kocēnu pagastā pie autoceļa Rīga- Valmiera un Valmieras pilsētas robežas tiešā
tuvumā. Pasažierus apkalpo četrās uzņēmuma autoostās- Valmierā, Rūjienā. Valkā un
Smiltenē.

2. Valmieras stikla šķiedras rūpnīca

1963. gada 18. jūlijs ir Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas dzimšanas diena: 18,
jūlija agrā rīta stundā elektrokrāšņu cehā iegūst pirmo stikla šķiedru. Darbu uzsācis stikla
lodīšu cehs, spoiētava, šķeterētava, austuve, skābes apstrādes cehs, stiklaplastu cehs.
1972. gadā savu darba mūžu sāk dekoratīvo audumu cehs. Par kadru kalvi rūpnīcai
izveidojas Valmieras 36. proftehniskā skola.
No 197-3 - 1982 gadam pieaug ražošanas apjomi, tehnoloģisko iekārtu
daudzveidība. Saražotā produkcija atestēta ar Valsts kvalitātes zīmi. Augsta ražošanas
kultūra. Rūpnīcā strādājošo skaits tuvinās 3,5 tūkstošiem ar 21 tautību pārstāvjiem.
VaJ/všie darbJmeJ» J ^>ūsj pjeztvlzi ārztvnčs.
1983. - 1992. gads. Regulāri izstrādā plānus darba kvalitātes uzlabošanai visos
cehos. 1 'zsākla automatizētā.s vadība.s sistēmas ieviešana. Deviņdesmitajos gados sākas
sociālistiskās smmTnccī'oas si'slčma?. ^.a’oīukvrm’s.
. gadā nīpmca pāriet no Maskava's
pakļautības Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministrijas pakļautībā valsts
uzņēmuma statusā. PSRS sabrukuma apstākļos grūtības ar materiāltehnisko apgādi.
Saspringta līnansiāfā situācija. Samazinās ražošanas apjomi un strādājošo skaits, r.iefi
zaudējumi inflācijas dēļ.
1993. gads - krīzes gads. Sākas tirgus meklējumi rietumos. Latvijas Republikas
valdība nolemj Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu privatizēt, piesaistot ārvalstu kapitālu.
1996. gada 22. oktobrī paraksta VSŠ rūpnīcas privatizāciļa.s līgumu ar Vācijas
stikla šķiedras ražotājfirmas Glasseiden GmbH Oschatz īpašnieku .lūrgen Preiss-Daimler.
Stratēģiskais investors saņem 49% uzņentuma akciju.
1996. gada 7. decembrī notiek akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra
dibināšanas kopsapulce. Investīciju reznltāfa panāk paātvinālu ražošanas izaugsmisavukāil Vācijas partneru zinātība palīdz pielāgot ražošanu tirgum un atrast tajā stabilu
vietu.

I998.g. sākas darbs kvalitātes sistēatas ISO 9(fffl iestrādāšanā nn ieviešanā.
fuipinās datorprogrammas Concorde XAL ieviešana, attīstās marketinga un reklāma.s
darbs,
1601. gada septembrī darbu uzsāk viensiadijas stikla šķiedius ražotne.

2002. gada oktobrī vācu sabiedrība Vitrulan Textilglas GmbH iegūst 30.8%
uzņēmuma akciju un kļūst par otru lielo AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru.
2003. gada 18. jūlijā Valmieras stikla šķiedra svin savas pastāvēšanas 40.
gadadienu.
2006. gada 13. oktobrī tika iesvētīta AS „Valmiera.s stikla šķiedra” jaunā stikla
teksdlšķiediias. ražotne. Atklājot jaant\ ražotni, n/raud-Z-rbas. padonves, priekšsēdētājs. 1.
Preiss-Daimler uzvēra, ka AS Valmieras stikla šķiedra pēdējo 10 gadu laikā ir attīstījusies
tik veiksmīgi, ka uzņēmuma produkti šodien ir pazīstami un atzīti visā pasaulē, un šī
pnjfcA'fa nezu/fāfā rr izidUa mcdctrtākā siikfa (eksdišķi&irss
Eirtfpā.
Šūs ražotnes celtniecība izmaksāja 24..3 milj. LVL (36 milj. EGR), celtnes

izmantojamā platīlia ir aptuveni 19 000 m2.
2006. gadā uzņēmumam aprit 10 gadi akciju sabiedrības statusā.

A 5/A. „ > rf/pfw”

1944.gadā oktobrī pēc Valmiera.s apriņķa izpildu komiteja.s priekšsēdētāja
Riharda Gredzena iniciatīvas uz bijušās A.l'auriņa čuguniietuves un mehānisko darbnīcu
bāzes Krasta ielā (tagad T, IJdera ielā-12) nodibina Valmieras apriņķa rūpkombināiu.
Seši strādājošie remontē dažādu veidu tehniskās iekārtas.
1950.gadā izveido mehānisko cehu un notiek pirmie mēģinājumi sērijveida

prf>dukci}as ražoša/fā (franspivtferk
Līdz 1955.gadam kombināta mehāniskais cehs turpina lauksaimniecības tehnika.s
un daudzo rūpkombināta darbnīcu iekārta.s remontu un čuguna detaļu liešanu.
i *>55.gadā sāk apgūt masveida produkcijas ražošanu, izgatavo pirmos
ugunsdzēšanas aparātus, mēnesī saražojot 2500 gab.
1958. gadā rūpkombināta konstruktori pārv-eido OP-3 ugunsdzēsības aparāta
konstrukciju un rada jauno modeli OP-5 (v'ēlāk slaveno “’BOGATIR.I”),
1959. gadā sāk ražot tērauda 20 1 degvielas kannas.

1963.gada 1. aprīlī Valmieras rajona rūpkombinātu sadala un izveido Valmieras
metālapstrādāšanas rūpnīcu un Valmieras mēbeļu fabriku. 1. jūlijā Valmieras
metāiapstrādāšanas rūpnīcu pārdēvē par Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcu
(VUIeR).
1995.gadā a/s ..Valpro Corp." sāk VlJJeR privatizāciju. Galvenie darbība.s veidi ~
apkures katlu. deg,vielas kauuu. ug,uo.sdzēšauas aparātu uu da?ādu uretālrz,strādāļuruu
ražošana. Darbinieku skaits - 185.
2010.gada 8.maijā SIA "Valpro" svin 10 gadu jubileju armijas kannām. Saražots

vairāk kā

armijas kanna Vācijas, Beļģijas, {Dānijas, Šiciccs an Lielbritānijas

armijām.

4. A/S Valmieras Piens

"Valmieras piens", AS ir viens no lielākajiem Latvijas piena pārstrādes
uzņēmumiem.
Uzņēmums dibināts 1971.gadā. Slēgta akciju sabiedrība ar 100% privātu,
nacionālu kapitālu kopš 1993.gada.
"Valmieras piens" ražo pilnu piena produktu klāstu - sieru, sviestu, saldējumu,
pilnpiena., vājpiena- skābņieita. produktus, un ir vienīgais pilnīgi dehidrētu piena, produktu
ražotājs Latvijā. Piena produktus realizē Vienotā tirgū, eksportē uz trešajām valstīm.
"Valmieras piens" veic pilnu piena pārstrādes ciklu - piena iepirkšanu, piena

ļmidakla ražašaaa un izļriatīšanu.
"Valmieras piens" piena produkti ir godalgoti Latvijas Piensaimnieku centrālās
savienības rīkotajā,s siera, sviesta un skābā krējuma skatēs.

Valmieras pamatskolas 5.a klases skolniece

Marta Elizabete Smilga

c almiera.
Manas mammas un tēta dzimtas daudzus gadus ir
dzīvojušas netālu no Valmieras, bet satikušās un
savienojušās tieši Valmierā. Tagad Valmierā dzīvo, strādā
un mācās 19 abu dzimtu - mammas un tēta ģimeņu
pārstāvji. Par mūsu ģimenes un Valmieras vienojošu iezīmi
var uzskatīt šaursliežu dzelzceļu, kas agrāk šķērsoja
Valmieru. Mans tētis vēl atceras, ka senāk uz Rīgas ielas
bija pārbrauktuve un dažreiz nācās gaidīt barjeras
atvēršanu. Šaursliežu dzelzceļa stacija Jāņparks joprojām
atrodas 200m attālumā no manas mājas, bet vēsturiskais
un skaistais tilts, pa kuru šis agrāko laiku bānītis brauca
pār Gauju, ir saskatāms no mūsu jaunās skolas.
Valmieru vislabāk var saprast, izjust un ieraudzīt lēni
staigājoties vai braucot ar divriteni. Vasarās kopā ar
ģimeni man patīk doties izbraucienos ar divriteņiem. Mūsu
maršruts sākumā vienmēr ved pa vecā bānīša bijušo stigu
no Rīgas līdz pat Cēsu ielai. Braucot tālāk, cauri Pārgaujai
var nokļūt līdz Pauku priedēm, atkal šķērsot Gauju pa
Vanšu tiltu un izvēlēties braucienu gar Kazu krācēm uz
pilsdrupām, vai gar Stāvajiem krastiem un Jāņa Daļiņa
stadionu uz Burkānciemu. Tālāk noteikti jāapmeklē
atjaunotā promenāde pie Dzirnavu ezeriņa, kur var gan
atpūsties , pavērot ļaudis, gan priecāties par bērnu

rosīšanos rota|u laukumā. Pēc jauko iespaidu gūšanas
mājupceļš ved cauri Vecpuišu parka ēnainajiem celiņiem.
Pirms tam gan iepriekšējos gados, es bieži vēlējos pa
Smilšu ielu aizbraukt arī līdz Valmieras Ģimnāzijai un
apskatīties, kā norit mūsu jaunās skolas celtniecība. Tāda
jauka, skaista un dinamiska mūsu Valmiera - vai esat to
tādu redzējuši?

IIIL^

Valmieras sākumskolas celšana.

Valmiera

Jāna Daļiņa stadions.
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V’aCmiera viens no vissenā^apdzīvotajiem Latvijas reģioniem. Jliiieoloģis^ pētījumi

Gecina, kff. ciCvē^ te ir dzīvojušijau pirms 9000gadiem. JŠpmetne tagadējās Vaimieras vietā

pastāvējusijau XI gadsimtā un ietilpa seno latgaCu apdzīvotās dāidvas teritorijā. 1214.gadā
Metimnes pifš^Inā apmetās no (PCes^vas padzītais ^ņazs Vladimirs MstisCavičs ar ^ra
vārdu, iespējams, saistīta vēlākā Valmieras nosau^ma izcelsme.

1224. gadā ZoBenBrāCu ordenis šeit Rkfi pamatīts
ordeņa pdij. <Pēc ZoBenBrāju ordeņa sagrāves 1237. gadā
Valmieru pārņēma Livonijas ordenis.

1283. gadi Livonijas ordeņa mestrs Viūe^ns
fon Lndorps veica Valmieras pils un Sīmaņa
Baznīcas celtniecīBu (jaujas Brastos.

1323. gadā Valmiera pirmo reizipiemii^ta

'Valdemāra pilsēta". Bet, iespējams, faBtisBā

pilsētas diBināšana Bijusi vismaz 40 gadu pirms tam, ap 1283. gadu.
1622. gadā pēc vairākiem Bariem Valmiera nonāca Zviedrijas valsts Bgnclera

VBsenštema pārvaldījumā. Sekoja vairāki Bgri, mēra epidēmija un pilsēta panīka.
1738.gadd IM-.L.fon Haūarte Valmierā atvēra Brāfu draudžu skolotāju semināru, Bgs

Bjuva parjaunās atmodas BustīBas viduspunktu.

1785. gadā Valmiera ieguva apriņļg pilsētas
tiesīBas.
Saimniecisko uzplaukumu veicināja pirmais Bola

tilts pār Qauju 1865. gadā un (^as-(PēterBurgas

dzelzceļš 1899. gadā. liBņ diBinātas pirmās

rūpnīcas, abos Qaujas Rastos attīstījāsjaunas pilsētas dafas.

XIX. gs. beigās un XX. gs. sākumā Valmierā ti^a nodibinātas vairākas mācību iestādes,
piemēram, VaC^-VaCmieras skolotāju seminārs, sieviešu ģimnāzija, tirdzniecības sbgla,
Valmieru padarīja par Vidzemes izglītības centru.
Starpkaru periodā Rela^is uzņēmums pilsētā bija ''Se^na e^orta"fabrika. (Darbojās

Zieme^tvijas teātris, notika dažādi kultūras un sporta pasākumi, arī soļošanas sacensības,
burās piedalījās pasaules rekordists soļošanā Jānis Daliņš.
Otrā pasaules bgra laibā 1944.gadā 1/3 pilsētas tibg pilnībā nopostīta, pilsētas centrs izdega
un pēcbņra gados to būvēja no jauna. Ir saglabājusies vecābā bpba ēbg Valmierā - "Pfecā

aptie^.

Osbgrs Zvejniebs
20.02.2011
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Valmiera
Valmiera ģeogrāfiski atrodas Vidzemes ziemeļu daļā. Valmiera ir Vidzemes lielākā pilsēta.
Tā atrodas 107 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas un 50 km attālumā
no Igaunijas robežas.

Valmiera robežojas ziemeļos un ziemeļaustrumos ar Valmieras pagastu, rietumos ar Kocēnu
pagastu un dienvidos un austrumos ar Kauguru pagastu.
Pilsētas kopējā platība ir 18,18 km2. Valmieras vēsturiskais centrs un teritorijas viena daļa
atrodas Gaujas vidusteces labajā krastā, gandrīz tikpat liela, vēlāk izveidojusies un mazāk
apbūvēta teritorija ir kreisajā krastā, dzelzceļa pusē. Pilsētas platība mainījusies, galvenokārt,
Pārgaujā aiz dzelzceļa, paplašināta rūpniecības un zaļā zona, individuālās apbūves rajoni.
Pilsētu no trim pusēm apņem apvedceļš, autoceļi sazaroti 12 virzienos.

No Valmieras sākas Gaujas senleja (Gaujava), aiz pilsētas robežām, no Jumaras ietekas - arī
Gaujas Nacionālais parks.
Valmieras pilsētas vēsture
Valmiera pastāvējusi jau XI gadsimtā. Tā ietilpa seno latgaļu apdzīvotās Tālavas teritorijā.
Pilsēta atradās pie lielā tirdzniecības ceļa, kas gāja no Rīgas jūras līča augšup pa Gauju,
sadaloties aiz Valmieras divos virzienos - uz Pleskavu, Novgorodu un Tērbatu. XII gadsimta
beigās sākas feodāļu iebrukums Latvijā.
1224. gadā - Valmiera nokļūst Zobenbrāļu ordeņa pakļautībā, kas uzceļ Valmieras mūra pili.
Par Valmieras, kā pilsētas veidošanās sākumu ir uzskatāms 1283. gads, kad uzsāka Sv.
Sīmaņa baznīcas celtniecību, kā arī ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibinājis Valmieras
pili (Arnta Livonijas hronikas dati).

Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedz XIV un XV gadsimtā un, kā jau ievērojams
tirdzniecības centrs, iekļaujas Hanzas savienībā. Valmierā, tās izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa
dēļ (tā atradās pašā Livonijas centrā) bieži notiek landtāgu un pilsētu dienu sapulces.
1323. gadā - Valmiera pirmo reizi minēta kā pilsēta ar savu maģistrātu jeb Rīgas tiesībām. Tas
liecina, ka tā ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. Dažādos gadsimtos un dokumentos
atšķirīgi tiek rakstīts pilsētas nosaukums - Wolmaria, Wolmahr, Waldemer, Wolmar.
XIV - XVI gadsimtā Valmiera ir tipiska viduslaiku pilsēta, kuru ietver akmens mūris un tiek
regulāri rīkotas Livonijas pilsētu sanāksmes un lantāgi.

XVI, XVII un XVII gadsimtu kari starp Krieviju, Zviedriju un Poliju, saimnieku maiņas, kā
arī mēra epidēmijas un vairāki ugunsgrēki atnes Valmierai daudz posta. Tā kļūst par parastu
miestu. Stāvoklis sāk uzlaboties tikai pēc 1785. gada, kad Valmieru nozīmē par apriņķa
pilsētu.
XIX. gadsimta beigās un XX. gadsimta sākumā Valmierā tiek atvērtas nozīmīgas mācību
iestādes: Valkas - Valmieras skolotāju seminārs, kurlmēmo skola, sieviešu ģimnāzija,
reālskola, tirdzniecības skola. Liepiņu privātā proģimnāzija un citas, veidojot Valmieru par
Vidzemes izglītības centru.

1926. gadā tiek apstiprinātas Valmieras pilsētas administratīvās robežas. Sākas pilsētas
uzplaukuma gadi un Valmiera kļūst par nozīmīgu Ziemeļvidzemes administratīvo,
saimniecisko , izglītības, kultūras un sporta centru. Darbojas Ziemeļlatvijas teātris, skatītāju
simtus pulcē sacensības, kurās piedalās pasaules rekordists soļošanā J. Daliņš.

1960. - 2000. gads Pēdējā pusgadsimta laikā Valmiera strauji aug gan saimnieciskās
nozīmības ziņā, gan pēc iedzīvotāju skaita, daudz straujāk nekā citas Vidzemes novada
pilsētas, nostiprinoties kā visa Vidzemes novada nozīmīgākā pilsēta.
Pašlaik savā gandrīz vēsturiskajā rātes vietā ir atgriezusies Valmieras pilsētas dome. Darbību
ir atjaunojusi arī Svētā Sīmaņa baznīca, kura celta 1283. gadā un ir viena no senākajām mūra
ēkām Latvijā. Netālu no tās atrodas Vecā aptieka -vecākā koka ēka Valmierā, šīs ēkas kopā ar
Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupām veido pilsētas vēsturisko centru.
Valmieras pilsētas ģerbonis

Agrākais zināmais Valmieras ģerboņa variants saglabājies no 16.gadsimta
sākuma. Tā ir liepa, kuras zaros iekārti 2 vairogi, ko rotā krusti. Zviedru
valdīšanas laikā vairogus noņēma, bet liepas saknes aizvietoja ar vērša galvu no
toreizējo Valmieras īpašnieku Uksenšernu dzimtas ģerboņa. Mūsdienu
Valmieras ģerbonī apvienoti abi varianti: uz zeltīta fona zaļa liepa, sarkana
vērša galva un vairogi, kuros atainots Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs.
Ģerboni apstiprināja 1925.gadā.

Valmieras pilsētas karogs

1
Valmieras karogs apstiprināts 1996.gada 6.decembrī. Tā pamatā rudens zelta un rudzupuķu
zilā krāsa, bet vidū Valmieras pilsētas ģerbonis. Tās ir Ziemeļvidzemes krāsas, kas simbolizē
Gaujas zilos ūdeņus un dzeltenu pureņu pļavas tās krastos - vismaz tiīsarpus gadsimtus
pilsētas vēsturē sakņojušās krāsas. 1650.gadā, karalienes Kristīnes valdīšanas laikā, Valmieras
garnizonam iegādāts karogs un Lielajā Ziemeļu karā (1700-1721) ar karaļa Kārļa XII pavēli
saformēta Valmieras latviešu bataljona Valmieras, Ēveles, Burtnieku, Valtenberģu un
Rūjienas rotas iet cīņā zem dzelteni zilā karoga. Latviešu tautas pirmās atmodas laikā dzelteni
zilo par sava karoga krāsām izvēlas vairākas Valmieras biedrības, tāpēc, izpētot karoga
tradīcijas Valmierā, 1996.gadā pilsētas dome ierosina to oficiāli apstiprināt par Valmieras
pilsētas karogu.
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Valmiera pastāvējusi jau XI gadsimtā. Tā ietilpa seno latgaļu apdzīvotās Tālavas teritorijā. Pilsēta atradās
pie lielā tirdzniecības ceļa, kas gāja no Rīgas jūras līča augšup pa Gauju, sadaloties aiz Valmieras divos
virzienos - uz Pleskavu, Novgorodu un Tērbatu. XII gadsimta beigās sākas feodāļu iebrukums Latvijā.
1224.gadā - Valmiera nokļūst Zobenbrāļu ordeņa pakļautībā, kas uzceļ Valmieras mūra pili.
Par Valmieras, kā pilsētas veidošanās sākumu ir uzskatāms 1283.gads, kad uzsāka Sv.Sīmaņa baznīcas
celtniecību, kā arī ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibinājis Valmieras pili (Arnta Livonijas hronikas
dati).
Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedz XIV un XV gadsimtā un, kā jau ievērojams tirdzniecības
centrs, iekļaujas Hanzas savienībā. Valmierā, tās izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ (tā atradās pašā
Livonijas centrā) bieži notiek landtāgu un pilsētu dienu sapulces.
1323. gadā -Valmiera pirmo reizi minēta kā pilsēta ar savu maģistrātu jeb Rīgas tiesībām. Tas liecina, ka
tā ir viena no senākajām Latvijas pilsētām. Dažādos gadsimtos un dokumentos atšķirīgi tiek rakstīts
pilsētas nosaukums - VVolmaria, Wolmahr, Waldemer, Wolmar. Pār tā izcelšanos ir dažādas versijas, no
kurām populārākās divas.
Viena saistīta ar Pleskavas kņazu Vladimiru Mstislaviču, kuru 1212. gadā - Rīgas bīskaps Alberts ieceļ par
novada fogtu (soģi).
Otra vēsta par Dānijas karali Valdemāru, kuram kādā kaujā ar Livonijas iedzīvotājiem uzvarēt palīdzējis
no debesīm atsūtīts karogs.
1365.gadā - Valmiera pirmo reizi dokumentos tiek minēta kā Hanzas pilsētu savienības locekle. ,
XIV -XVI gadsimtā Valmiera ir tipiska viduslaiku pilsēta, kuru ietver akmens mūris un tiek regulāri rīkotas
Livonijas pilsētu sanāksmes un lantāgi.
1560.gadā - Livonijas kara laikā - krievu cara Ivana Bargā karaspēks noposta Valmieras apkārtni, bet
pilsētu ieņemt nespēj.
1583.gadā - pēc Livonijas kara beigām izpostītā Valmiera tiek iekļauta Polijai piederošajā Cēsu bīskapijā.
1622.gadā - Valmieru ieņem karaļa Gustava Ādolfa karaspēks un tā ar vairākām citām Vidzemes pilsētām
un pilīm tiek uzdāvināta Zviedrijas valsts kancleram Akselim Uksenšernam, kura dzimtas ģerboņa vērša
piere papildina Valmieras ģerboni.
XVI, XVII un XVII gadsimtu kari starp Krieviju, Zviedriju un Poliju, saimnieku maiņas, kā arī mēra
epidēmijas un vairāki ugunsgrēki atnes Valmierai daudz posta. Tā kļūst par parastu miestu. Stāvoklis sāk
uzlaboties tikai pēc 1785. gada, kad Valmieru nozīmē par apriņķa pilsētu.

1802.gadā - Valmieras apkārtnē notiek plaša zemnieku protesta kustība pret muižnieku varmācību, kas
vēsturē minēta kā "Kauguru zemnieku nemieri".
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.
XIX gadsimta otrajā pusē Valmierā organizē plostu satiksmi pār Gauju, sāk bruģēt pilsētas ielas.
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.

XIX. gadsimta beigās un XX. gadsimta sākumā Valmierā tiek atvērtas nozīmīgas mācību iestādes: Valkas Valmieras skolotāju seminārs, kurlmēmo skola, sieviešu ģimnāzija, reālskola, tirdzniecības skola. Liepiņu
privātā proģimnāzija un citas, veidojot Valmieru par Vidzemes izglītības centru.

1905.gadā Latvijas Ministru prezidents K. Ulmanis darbojas Baltijas lauksaimnieku biedrībā Valmierā, ko

vada H. Endzeliņš, veicinot zemnieku sadarbību Latvijā.
XX. gadsimta sākumā Valmierā darbojas vairāki nelieli rūpniecības uzņēmumi - Veides linu kāršanas

fabrika, Līča aušanas un vērpšanas darbnīca, Pētersona linu vērptuve. Ir krietni daudz sīkrūpniecības un
amatniecības darbnīcu, arī vairākas tipogrāfijas.
Pēc 1920.gada statistikas ziņām pilsēta ir 422 rOpniecības un 440 tirdzniecības rakstura
uzņēmumi, kuros nodarbināti 2037 cilvēki (vidēji 2,5 cilvēki vienā uzņēmumā). Pilsēta

vēršas plašumā. IJz bijušās Valmiermuižas zemes tiek uzcelts desmitiem mājiņu. Lielākais
tā laika uzņēmums Valmierā ir "Bekona eksporta" fabrika,
1922.gadā Valmieras pilsētai pievieno Pārgaujas un Karlovskas miestu, atdalot tos no

Kauguru pagasta. 1928. gadā Valmierā izurbi dziļurbuma aku, kura dod pazīstamo
Valmieras minerālūdeni. 19.^0.gadā Valmierā dzīvo 8.5 tūkstoši iedzīvotāji.Ka apriņķa

centrs Valmiera paliek arī Latvijas neatkarības laikā starp diviem pasaules kariem. 1920-

ios gados pilsētas teritoriju papla.šina uz tuvējo miestu rēķina. 1926, gadā tiek apstiprinātas
Valmieras pilsētas administratīvās robežas. Sākas pilsētas uzplaukuma gadi un Valmiera
kļūst par nozīmīgu Ziemeļvidzemes administratīvo, saimniecisko , izglītības, kultūras un

spurta centru. Darbojas Zienieļlatvijas teātris, skatītāju simtus pulcē sacensības, kurās

piedalās pasaules rekordist.s soļošanā J. Daliņš.
1940. - 1959.gads Trieciens Valmierai ir Otrais Pasaules karš, 1944. gadā 1/3 daļa pifiētas

tiek pilnībā nopostīta, izdeg pilsētas centrs.
Pēckara gados Valmieras ecntrālā daļa tiek uzcelta no jauna. Visā pēckara laikā Valmiera
ir rajona centrs. Kopš 1959. gada Valmieras pārsaldē ir pašreizējā rajona teritorija.

1960. - 2000.gads Pēdējā pusgadsimta laikā Valmiera strauji aug gan saimnieciskā.s
nozīmības ziņā, gan pēc iedzīvotāj» skaita, daudz straujāk nekā citas Vidzemes novada

pilsētas, nostiprinoties kā visa Vidzemes novada nozīmīgākā pilsēta.
Pašlaik savā gandrīz vēsturiskajā rātes vietā ir atgriezusies Valmieras pilsētas dome.
Darbību ir atjaunojusi arī Svēta Sīmaņa baznīca, kura celta 1283.gadā un ir viena no

senākajām mūra ēkām Latvijā. Netālu no tās atrodas Vecā aptieka - vecākā koka ēka
Valmierā, šīs ēkas kopā ar Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupām veido pilsētas

vēsturisko centru.
tedzvotāju skaits

Arhitektūra

Valmierā ir daudz arhitektūras, vēstures un kultūras pieminekļu. Valmieras likteņa

lieciniece ir Svētā Sīmaņa baznīca, kas ir celta 1285. gadā. Sv. Sīntaņa baznīca ir viena no

vecākajām akmens celtnēm ļ.atvijā, kas savā arhitektūrā apvieno romāņu un gotisko stilu.

Baznīcā ir K.K. Fogcla - Fogelšteina altārglezna ^‘Kristus Kārdināšana” un Eiropā
nozīmīga meistara F. Ladegasta veidotas ērģeles.

Ordeņa pilsdrupas un pilsētas viduslaiku nocietinājuma paliekas pie Gaujas ir

atgādinājums par Valmieras centru laikā no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Saglabājušies

tikai pils ārējo mūru fragmenti, kas daļēji iekonservēti, kā arī arheoloģiskajos izrakumos

80,-90.gadu mijā atsegtie pagrabi un dažu ēku sienu fragmenti. Pilsdrupas ir ievērojama

atpūtas vietas valmieriešiem tsn Valmieras viesiem. Vasaras periodā pilsētas vēsturiskajā
centrā notiek kultūras un mākslas pasākinni.
Pilsētas centra 18.-19.gs apbūvi iznīcināja 1944.g, septembrī, kad ugunsgrēkā pilnīgi vai
daļēji gāja bojā apmēram 30% no pilsētas apbūves. Tāpēc Valmierā saglabātošās tikai
dažas 18.gs. celtās ēkas, piemēram. Vecā aptieka, Valtera namiņš.. Zirgu pasta stacija.

Dažos pilsētas rajonos saglabājušies 19.gs.-20gs. sākumā celtie koka un mūra apbūves

paraugi, kā arī nozīmīgas 30-taios gados celtās sabiedriskās ēkas - neo-eklcktiskā Viestura

vidusskola (I939.g), Valmieras 5.vidusskola (194(L<Lt
Konstruktīvisma stilā celtas ēkas, kurā atrodas Latvijas Bankas un Latvijas Unibankas

Valmieras filiāles, kā arī Tiesu nams.
Padomju laika pompozo arhitektūru pārstāv kinoteātris “Gaisma** un vecais
universālveikals, kā arī daudzdzīvokļu mājas. Taču pamazām Valmierā ienāk arī modernā

arhitektūra, kā piemērs - jaunais tirdzniecības centrs.
Kultūra Valmierā

Valmierā tiek organizēti daudzveidīgi, regulāri kultūras un izklaides pasākumi, koncerti,
kas pieejami dažāda vecuma valmieriešiem, bagātina klausītāju un skatītāju pieredzi, rada

pozitīvu attieksmi pret sevi, sabiedrību un kultūras vērtībām. Valmieras pasākumus hieži
apmeklē arī citu Vidzemes pilsētu iedzīvotāji, novērtējot to mākslinieciski augstvērtīgo
līmeni,

Valmieras pilsētas kultūras attīstības pamatā ir attīstīta ekonomiskā vide, kā arī attīstīta
kultūras iestāžu infrastruktūra.

Valmierā darbojas šādas kultūras iestādes:

Valmieras Drāmas teātris;
Valmieras Kultūras centrs ;

Valmieras bibliotēka;
Valmieras Novadpētniecības muzejs;
Mākslas galerija „Laipa”.

Kultūrizglītības iestādes: Valmieras Mākslas vidusskola un Valmieras Mūzikas skola.
Šobrīd tiek izstrādāts projekts bijušās Valmieras pirts rcnovācijai un tās pārbūvei Mūzikas
skolas vajadzībām.

Skaitliski plaša auditorija var pulcēties Valmieras Kultūras centrā (700 skatītāju vietas
Lielajā zālē), kā arī Valmieras Drāmas teātra Lielajā zālē (400 skatītāj» vietas) un citviet.
Akadēmiskās mūzikas koncertiem tiek izmantota Valmieras 5.vidusskolas zāle un
Sv.Sīmaņa baznīca.

N'o š.g. Valmieras sporta un arī kultūras dzīvē nozīmīgs ieguvums ir Vidzemes Olimpiskais
centrs, kur iespējams rīkot liela mēroga pasākumus.

Valmieras atpazīstamākie pasākumi:
Senās mūzikas festivāls, starptautiskais jauno pianistu konkurss, Latvijas jaunrades deju

konkurss, R.Blaumaņa teātra mākslas festivāls, starptautiskais jauniešu koru festivāls,
jauno mūzikas grupu konkurss „Stage Number One”, Baltijas viduslaiku festivāls. Pilsētas
svētki, starptautiskais mākslas simpozijs. Ziedu svētki, Simjūda gadatirgus, pasākums
„Gada valmierietis”, akadēmiskās mūzikas koncerteikla ietvaros katru mēnesi vismaz divi

profesionālās mūzikas koncerti, jauno talantu koncerti pilsdrupu estrādē. Dārza koncerti
Mūzikas skolā.Jaunā gada sagaidīSana ii.t.t.

Katru gadu tiek organizēts arī kāds lielāks Latvijas mēroga pasākums, piemēram.

Starptautiskais gaisa balonu festivāls. Līgo ar liclajiein Jāņiem, Baltijas valstu uguņošanas
festivāls. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls u.c.

No sporta pasākumiem, kurus rniansiāli un organizatoriski atbalsta Valmieras pašvaldība,
valmieriešu vidū populāri ir tautas slēpojums ..Baiļu apli”, starptautiskais velomaratons
Cēsis-Valmiera I.maijā, starptautiskās vieglatlētikas sacensības jauniešiem „Valniieras

spēles”, Vidzemes olimpiskā skrējēju diena, Lahijas Republikas čempionāts ielu

hasketholā , „Sporta laureāts”u.t.t.
Kopš 2006.2ada Valmieras pašvaldība organizē kultūras un sporta projektu konkursu, kur

iespējams saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu dažādiem interesantiem projektiem, tajā
skaitā arī dažādiem kultūras un sporta pasākumiem.

Tradicionālās kultūras un amatiermākslas process organizatoriski saistīts ar Valmieras
Kultūras centru, kur darbojas 8 deju kolektīvi. 7 kori, 2 instrumentālie kolektīvi, lietišķās
mākslas studija un tautas tēlotājas mākslas studija, apvienojot gandrīz tūkstoti dalībnieku.

nodrošinot interesentus ar mēģinājumu telpām, profesionāliem kolektīvu vadītājiem u.e,
.Valmierā darbojas arī Vidzemes pūtēju orķestris.

Kultūras procesa attīstības pamatuzdevumi:
-valmieriešu nodrošināšana ar mākslas un kultūras produktu klāstu atbilstoši
pieprasījumam;

- tautas mākslas tradīciju nepārtrauktības nodrošināšana;
- kultūras infrastruktūras attīstīšana;
- jaunu iniciatīvu, oriģinālu projektu realizācija ;
- iedzīvotāju brīvā laika saturīga organizēšana;
- klausītāju un skatītāju pieredzes bagātināšana;

- radošu ideju apmaiņa;
- profesionālās izautisnies stimulēšana;
- kultūras kontaktu attīstīšana pilsētas, valsts un starpvalstu līmenī.

