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Vienošanās

Es, Ausma Vītola, piekritu savu atmiņu stāstījumu iekļaut ģimnāzijas muzeja krājumā. Neiebilstu,
ka tās pilnīgi vai daļēji būs pieejamas publikācijās.
Paraksti

Atmiņu sniedzējs

Intervētājs

Kurā laikā Tu mācījies skolā? No 1949. Gada līdz 1953.

Kas bija Tavs klases audzinātājs? Mirdza Madarāja un Velta Sīle Egle
Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs spilgtākais/ie

notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem? Vēlējums skolai 95. gadu jubilejā!

Ausma Vītola Vienpadsnjrif^komoņjauniešu^iduskolā ieradās 1949. Gadā no Kocēnu

astoņgadīgās pamatskolas. Pirmais interesantais notikums skolā, kad skolotājs Jansons uzrunāja
Ausmu uz jūs.

Uz skolu Ausma devās ar velosipēdu kopā ar savu draudzeni, bet no mājām Kocēnos katru dienu

bija jānobrauc 5km. Spilgti palicis arī atmiņā, ka visi pa skolas gaiteņiem zolīdi staigāja, nevis tā kā
sākumskolā, kur trakoja un skraidīja. Daudz ķēra smēķētājus, bet smēķēja tikai zēni. Parasti tie

devās aiz stūriem, bet skolotājas skolēnus ļoti vaktēja.

Ārpus skolas, sportisti varēja piedalīties sporta svētkos, bet dziedātāji piedalījās koros un devās
uz dziesmu svētkiem, kori vadīja skolotāji Elfrīda Caka un Elmārs Vikmanis,
orķestris. Pašdarbība sita augstu vilni, stāsta Ausma.

bija arī pūtēju

Ausma arī atcerās, ka viņas draudzene

kokteiļa vakarā atnesusi arī vienu vīnu, kuru pa visām izdzērušas. Ausmas draudzene arī pie reizes

skolai grib novēlēt, lai uz 100 gadiem tai būtu jauns nosaukums „Gaismas pils, gaujas krastā”. Kā
vienu no spilgtākajām atmiņām Ausma atcerās, ka bija obligāti jāiet gājienos, gan oktobrasvētkos,
gan maija svētkos. Bija arī katru gadu jātaisa talkas un jāsakopj teritorija.
Nedaudz skolēnu dzīvoja internātā un ēda pie kopgalda, bet visi nevarēja atļauties samaksāt. Tie

kas nevarēja samaksāt, ņēma līdz uz skolu maizītes un dzeramo. Neviens nezināja par ko vēlas,

kļūt, jo nebija iespējas iepazīties ar plašo profesiju klāstu. Skolas laiks sakrita arī ar Staļina bērēm

un daudzi skolotāji raudāja, skolā skanēja sēru mūzika. Skolas materiāli nebija ieinterēsējoši, jo

viņa mācijās Īsi pēc kara un skolā nebija interesanti mācīties.
Ausma skolai novēl, lai dziesmu gars turpinās un neizūd un veselīgas aktivitātes, lai nebūtu

vēlēšanās nodarboties ar sliktām lietām un lai skolotājiem izdodas ieinteresēt skolēnus priekš
nākošās profesijas.

1.Attēls 8c klase, Valmieras 11. Komonjauniešu viduskolā(Tagadējā ķīmijas klase), autors
nezināms,Attēlā redzama parasta skolas diena. Attēlā redzamie cilvēki no kreisās; Ina Jeraste,

Ausma Cikule, Velta Lūse, Dzidra Antone, Zenta Cikule, Ženija Zvaigznīte, Audzinātāja Velta Sīle,
Ārija Kripāne, Valda Stāvause, Maiga Meldere, Brigita Agmane, Rasma Tūce, Līvija Dūdiņa,

Veronika Sidraba, Fanija Matē, Venta Sniķere, Ināra Vagana, Ausma Vītola.

2.Attēls; 8c klase, Valmieras 11. Komonjauniešu viduskolā, autors nezināms,Attēlā redzama parasta

skolas diena. Attēlā redzamie cilvēki no kreisās: Aija Madarāja, Ruta Sigāte, Ausma Vītola, Ināra
Vagana, Anna Legzdiņa, Veronika Sidraba, Maija Krūmiņa, Zaiga Nesaule, Mirdza Riekstiņa,
Rasma Stuce, Vilma Dūma, Valda Renigere, Ausma Luča.

3. attēls: Audzinātāja Velta Sle ar savu dēlu, Autors nezināms.

4. Attēls: Matemātikas skolotājs, bijušais skolas direktors Artūrs Jansons, matemātikas stundā,
Valmieras 11 komonjauniešu viduskolā. Autors nezināma

5. Attēls Ausma Vitola izlaidumā, ar klases audzinātāju. Autors nezināms

6. Attēls: 11.c klase, pirms 1. Maija demonstrācijas 1952. Gadā. Ausma Vītola trešā no kreisās,
pārējos attēlā redzamos dlēkus Ausma neatceras. Autors nezināms.
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2. Ainas Ezerasatminu stāsts

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsts ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu mērķis ir
apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt interesantākos, jautrākos,
ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu stāstus, saprast skolas dzīves gaitu dažādos
laika posmos.

Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti Īpašos sējumos, kuri ikdienā atradīsies ģimnāzijas
muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents pētījumos, stundu vai pasākumu laikā.

Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?
Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai elektroniski. Ja
iespējams, pievieno ari ieskanētas tā laika fotogrāfijas.
Vienošanās ar atmiņu sniedzēju

Atmiņu sniedzējs

Intervētājs

Aina Ezera

Lūkass Svensons

Gads kurā mācijās: 1950. gada izlaidums

Klase, audzinātājs: 8a Renāte Bērziņa

Telefons: 642 28031

Telefons: 26662904

Epasts: Lukass.svensonsl l@gmail.com

Intervijas norise

Laiks; 14.02.2015
Ilgums: 2 stundas

Vieta: Apiņa iela 10 10, Valmiera
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Vienošanās
Es, Aina Ezera, piekritu savu atmiņu stāstījumu iekļaut ģimnāzijas muzeja krājumā. Neiebilstu, ka
tās pilnīgi vai daļēji būs pieejamas publikācijās.
Paraksti

Atmiņu sniedzējs

Intervētājs

Kurā laikā Tu mācījies skolā? No 194. Gada līdz 1950.

Kas bija Tavs klases audzinātājs? Irma Grinfelde un Jēruma

Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs spilgtākais/ie
notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem? Vēlējums skolai 95. gadu jubilejā!

Laikā, kad mācījās Aina, skolas direktors bija Jansons un Bušers. Pirmais gads bija jāiet

Viesturskolā, sakarā ar to ka Valmieras Valsts ģimnāzijā bija Lazarete. Skatot skolas liecību, tajā
rakstīts ka uzvedība ir priekšzīmīga, bet Aina atceras, ka kāpusi ārā pa logiem, gan ari darījusi citas
blēņas. Pārteicamu uzvešanos un labām sekmēm, Aina saņēma grāmatu „Muravijas zeme”.

Pirmā klases audzinātāja bija skolotāja Jēruma. Fizkultūras skolotāja bija Egle. Skolā bija divas
maiņas un tāpēc bija laiks, kad Aina gāja uz skolu pēcpusdienā. Skolā darbojās koris, akrobātika,
teātris, bija ari rokdarbi. Kori vadīja Elmāra Caka, bet mūziku mācija Elmārs Vikmanis. Litreratūras

pulciņā bija iesaistījušies komunisti un lielākai daļai bija jāiet uz čeku atskaitīties.
Skolas laikā, ziemasvētkos Aina ar draugiem līda ārā pa logu un caur kapiem gāja uz baznīcu.

Bija ari interesants skolotājs Jurka, kurš bija ļoti komisks. Vienreiz viņš izsauca Ainu klases
priekšā, bet Aina teica, ka nevarot izdarīt uzdevumu, jo vakara bija ballē. Skolotājs Jurka lika

pastāstīt par balli un beigās visu stundu tikai runātas par balli, nevis par krievu valodu. Klase viņam
uzdāvināja kreklu uz dzimšanas dienu, bet Jurka par to klasi pacienāja ar žāvētām reņģēm. Aina

vien atceras, ka neko dadz pie viņa neiemācījās, jo katra stunda pagāja smiešanā. Pēc krievu valodas
eksāmena viņš uzaicināja pie sevis uz ābolkūku. Skolotājs Jurka bija nopircis Šķoveņu ogu sulu un

vīnu. Aina ar draudzenēm un Jurku gājā ārā dzert vīnu un sulu. Kad nebija izpildīts mājasdarbs visi
slēpās, gan tualetēs, gan aiz skapjiem.
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Matemātikas skolotājs Vēliņš bija ar labu humorizjūtu un ļoti saprotošs, bet viņa sieva bija
angļu valodas skolotāja. Izsūtīšanas laikā Aina līda žagarčupā, lai nesaņem ciet un neaizsūta. No

klases nevienu neaizsūtīja, vienīgi no paralēlkases vienu meiteni izsūtīja. Fizikas skolotājs bija

Ludvigs Egle. Viņš bija labsirdīgs un labs skolotājs. Bija ari ne tik labas skolotājas, kā piemēram
skolotāja Madarāja kura zaga. Skolā nebija slikti paradumi, kā pīpēšana un dzeršana. Pēc skolas

Aina aizgāja uz gaļas kombinātu par kasieri, jo tur bija laba alga.

7.attēls: Ainas Ezeras klase, ar klases audzinātāju Jērumu vidū. Autors nezināms.

8.Attēls: 11c klase, parasta skolas diena. Autors nezināms.
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9. Attēls: četridesmitie gadi, vācu laiks, Autors nezināms.

3. Mara Krepaušaatmiņu stāsts
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Skolas absolventu stāsti

Kas ir Skolas absolventu stāsti?
2014. gada 9. maijā Valmieras Valsts ģimnāzija atzīmēs 95. gadadienu. Stāstu mērķis ir
apkopot skolas absolventu atmiņas par skolas gadiem, kuros varētu izlasīt interesantākos, jautrākos,
ekstremālākos un garlaicīgākos skolas gadu notikumu stāstus, saprast skolas dzīves gaitu dažādos
laika posmos.

Kā Skolas absolventu stāsti tiks izmantoti?
Visi Skolas absolventu stāsti tiks apkopoti Īpašos sējumos, kuri ikdienā atradīsies ģimnāzijas
muzeja krājumos, bet tos varēs izmantot ikviens interesents pētījumos, stundu vai pasākumu laikā.

Kā piedalīties Skolas absolventu stāstos?
Izmantojot Skolas absolventu anketas formu, pieraksta stāstus rokrakstā vai elektroniski. Ja
iespējams, pievieno ari ieskanētas tā laika fotogrāfijas.

Vienošanās ar atmiņu sniedzēju
Atmiņu sniedzējs

Intervētājs

Māris Krēpausis

Lūkass Svensons

Gads kurā mācijās: 1989 2001

Klase, audzinātājs:8a, Renāte Bērziņa

Telefons: 26110053

Telefons: 26662904

E-pasts maris.krepausis@gmail.com

E pasts: Lukass.svensonsll@gmail.com

Intervijas norise

Laiks; 18.02.2015
Ilgums: 2 stundas

Vieta: Rīga, pie viņa mājās.

Vienošanās

Es, Māris Krēpausis, piekritu savu atmiņu stāstījumu iekļaut ģimnāzijas muzeja krājumā.
Neiebilstu, ka tās pilnīgi vai daļēji būs pieejamas publikācijās.
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Paraksti

Intervētājs

Atmiņu sniedzējs

Kurā laikā Tu mācījies skolā? 1989 2001
Kas bija Tavs klases audzinātājs? Ineta Cara (5 9 klase), Inese Purmale Lapiņa (10 12 klase)
Pastāsti par mācību darbu. Pastāsti par ārpusstundu aktivitātēm. Kāds ir Tavs spilgtākais/ie
notikumi skolā? Kādas emocijas saglabājušās par skolas gadiem? Vēlējums skolai 95. gadu jubilejā!

Gan pamatskolā, gan vidusskolā man bija paveicies ar klases kolektīvu, un iešana skolā
sagādāja prieku, jo, ejot uz skolu, nebija jādomā par ķīmiju un algebru, bet gan par to, ka satiksi

savus draugus un iespējams tevi gaida kāds jauns piedzīvojums.

Mūsu klase skolotājiem vienlaicīgi patika, kā arī darīja bažas, jo mēdzām izstrādāt dažādus

jokus, kas ne vienmēr skolotājiem patika.
Kā viena no mūsu starpbrīžu aktivitātēm bija šad un tad vairākiem klases biedriem kopā
pārvietot skolotāju mašīnas. Pārvietojot tās vienmēr tika novietotas tādās vietās no kurām nevar

izbraukt, piemēram starp diviem kokiem, vai kādā no skolas nišām! Protams, ka skolotāji parasti
zināja, kura skolēnu grupa ir pie vainas, un ja mēs vēl bijām skolā, tad mūs atrada un lika mašīnu

iznest atpakaļ, taču mani personiski interesē, kas notika tad, kad mūs neatrada, un kā šajos
gadījumos tika atrisināta situācija. Ja vēl kādam interesē šis pats jautājums, tad iesaku Jums doties
pie latviešu valodas un literatūras skolotājas Sarmītes Rudzītes.
Atmiņā ir palicis arī atgadījums, kad garlaicības mākti kādā no garākiem starpbrīžiem

nolēmām visu klasi pārkārtot otrādi, un ja atmiņa neviļ tika pārnesta pat tāfele. Grūti pateikt, ko
domāja skolotāja, ienākot klasē, un, redzot, ka visi klase ir pārkārtota uz otru pusi un visi skolēni

sēž otrādāk, bet noteikti apmulsums nebija garš, jo skolotāja izgāja cauri visai klasei uz otru pusi,
kur tagad bija iekārtota viņas darba vieta, un tā it kā nekas nebūtu noticis, novadīja stundu. Pēc
zvana, kad visi varēja doties prom no klases, skolotāja palūdza četrus no mums palikt un vienkārši

visu sakārtot atpakaļ. Laikam jau viņa ļoti labi jau no paša sākuma zināja, kuri no mums ir vainīgi,

kaut gan jāatzīst, ka pārējā klase mums tomēr nedaudz palīdzēja!
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Arī ārpus klases nodarbības mums bija augstā līmenī. Vienu gadu mēs nolēmām

koorporēties ar vēl vienu klasi un aizbraukt ceļojumā uz Somiju un Zviedriju! Protams mums gāja
jautri, gan uz kuģiem, kur bija nakts pārbraucieni, gan ekskursijās. Man ir palikušas par šo ceļojumu

tikai tās labākās un pozitīvākās atmiņas, ko gan iespējams nevar teikt par skolotājiem, kuri mūs
pavadīja šinī braucienā! Par iemesliem šim var minēt faktus, ka viens zēns bija jāved uz slimnīcu, jo
lecot baseinā tika pārsists zods un bija jāliek šuves. Lieki teikt, ka stress par asiņojošu skolēnu, par

kuru viņi bija uzņēmušies atbildību, bija liels. Taču ar to, protams, viss nebeidzās, jo tad, kad bija
pienācis laiks Helsinkos visiem uzziet ur prāmja, tika konstatēts, ka viens skolēns pietrūkst! Tā nu
mēs visi aizbraucām nepilnā sastāvā, un viens no pavadošajiem skolotājiem palika Helsinkos, lai

meklētu pazudošo personu! Laikam jāatgādina visiem, ka tajos laikos mums nebija visiem mobilie
telefoni, un nevarēja vienkārši sazvanīt un pajautāt, kur atrodas pazudušais skolnieks. Meklēšana

notika, ga apzvanot slimnīcas, gan policijas iecirkņus līdz beidzot kādā no policijas iecirkņiem

izrādījās, ka pazudušais pats ir pieteicies! Man grūti teikt cik lielā stresā bija skolotāji, un vai vispār

kādreiz viņi vēlās šādu braucienu atkārtot, bet tagad esot pieaugušam, es apzinos, ka diez ko labas

sajūtas noteikti skolotājiem nebija!

Skolai vēlos novēlēt, lai vienmēr starp skolniekiem un skolotājiem ir labas un draudzīgas attiecības,

kādas man bija ar lielāko daļu no skolotājiem.

Secinājumi
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Pēc absolventu aptaujāšanas, es secinu, ka pirms piecdesmitajos gados skolā, valdīja ļoti liela

kārtība un disciplīna, bet jau deviņdesmitjos skolā, nebija vairs tik lielas kārtības, bet skolēni uz
skolu nāk ar daudz lielāku prieku, lai ar draugiem atkal iekultos dažādos piedzīvojumos.
Tagad skolas materiāli ir daudz interesantāki priekš skolēniem un skolotājiem, piemēram ja
pirms 60 gadiem skolas nevarēja Fizikā parādīt daudzas lietas reālā darbībā, tad jau pirms 10

gadiem, tas bija vienkārši izdarāms.

Valmieras Valsts ģimnāzija vienmēr ir bijusi skolēniem ļoti mīļa, jo gandrīz visi skolotāji ir bijuši
ar labu humorizjūtu un mācējuši ieinteresēt mācīties.
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