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Nolēmu piedalīties konkursā „Mans stāsts'’. Intervēju Valmieras 5. vidusskolas
skolotāju Dinu Šulti, jo viņa ir valmieriete. Skolotāja ir beigusi 1 .astoņgadīgo
skolu un vēlāk dzīvē atgriezusies savā skolā jau kā skolotāja. Šobrīd skolotāja

māca man angju valodu. Man bija interesanti uzzināt kāda bija dz īve agrāk un ka

tā mainījusies mūsdienās.

Vai jau no bērnības esat Valmieriete?
Es esmu dzimusi Valmierā. Un bērnībā dzīvoju Dārza ielā 3, netālu no pilsētas kapiem sarkanā
divstāvu mājā.
Kādas ir Jūsu gaišākās atmiņas par bērnību?

Manas bērnības atmiņas ir ļoti gaišas, dzīvoju laukos pie savas vecmāmiņas Sapās. Tur bija ļoti skaists

ezers, dzirnavas un upe.
Vai Jums bērnībā bija daudz draugu?
Draugi man bija, blakus mājas meitenes, kuras dzīvoja netālu no manis.
Kādas spēles un rotājās bija populāras Jūsu bērnībā?

Bērnībā mēs spēlējām tādas spēles, kuras jāspēlē svaigā gaisā. Protams, lēcām klasītes un visas pērējās

bērnu spēles, tādas kā paslēpes, kaļimbambā, namiņš deg, gurķus (uzmet bumbu gaisā, nosauc viena

dalībnieka vārdu, tas ķer bumbu, pārējie bēg).
Kā Jūsu vecāki izvēlējās skolu?

Skolas tajā laikā nevarēja izvēlēties, jo bija jāiet tajā skolā, kas bija noteikta mikrorajonam. Es dzīvoju

Valmierā, Dārza ielā 3.
Vai atceraties savu pirmo skolas dienu?

Savu pirmo skolas dienu es neatceros, jo tas jau notika diezgan sen. Es tomēr atceros pirmās klases
noslēgumu, kad mums bija jāpasniedz pušķi skolas beidzējiem.
Kā Jūsu skolas laiki atšķīrās no tagadējiem?

Mūsu skolas laiks ļoti atšķīrās no tagadējiem. Tajā laikā visi bērni bija disciplinēti un neviens
nepļāpāja, un visi mācījās. Tajos laikos mēs ļoti daudz sportojām, ņēmām uz skolu savas slēpes un, kam
bija slidas, varēja arī slidot.

1. att. 3b klase 1961. gada oktobris skolotāja Anna Spilberga
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Kurā vietā Valmieras pilsētā Jūs satikāties ar draugiem, kas bija iemīļotas pastaigas vietas

jaunībā?
Stāvie krasti, gar estrādi un stadions. Tās bi ja iemīļotākās pastaigu vietas.
Kas bija Jūsu klases audzinātāja?

Man pirmā skolotāja bija Zablockija, bet tad, kad pārnācu uz nākamo klasi mana audzinātāja bija Anna

Spilberga. Sākot no 5. klases, audzinātāja bija Alma Auniņa, skolotāja, kura mums mācīja dzīves
gudrību. Skolotājai Auniņai bija personīgi pazīstams dzejnieks Jānis Sudrabkaļos. Mēs visa klase

ciemojāmies pie viņa dzīvoklī Mežaparkā, kā arī Latvijas Universitātes aulā apsveicām dzejnieku
dzimšanas dienā.

2. att. Pionieru pulciņa tikšanās ar zaldātiem

Ko Jūs darījāt ārpus skolas brīvajā laikā?
Nodarbojos ar sporta un mākslas vingrošanu, dejoju skolas deju kolektīvā, dziedāju skolas korī. Mūsu
skola katru gadu 1.jūnijā organizēja ‘"Bērnu svētkus” pilsētas estrādē. Šajos svētkos piedalījās visi

skolas kolektīvi dziedātāji, dejotāji un arī vingrotāji. Visas pilsētas iedzīvotāji nāca uz estrādi skatīties
šos svētkus.

3. 4. att. sezonas atklāšanas svētki Valmieras estrādē

Kada bija Jūsu mīļākais mācību priekšmets?

Man patika gan lasīšana, gan rakstīšana, kā arī sports un zīmēšana, un ģeogrāfija.

5. att. 1961. gada maija

Kādus skolas pulciņus Jūs apmeklējāt?
Es apmeklēju dejošanu, kori un vingrošanu. Skolotāja Rita Liepiņa mācīja dejas un vingrošanu. Viņa

bija ļoti stingra un prasīga. Bet tikai tā mācot, varēja sasniegt labus rezultātus. Vēl tagad atceros, kā viņa

stāvēja uz skatuves podestiem un rādīja mums priekšā vingrojumus, un mēs visi skaisti vingrojām
mūzikas pavadījumā. Ilga Martinova spēlēja klavieres, un mēs soļojām. Arī Ausma Āboliņa bija stingra

dziedāšanas skolotāja. Mums bija labi rezultāti. Atceros, ka bija atbraucis Latvijas radiofons un
ierakstīja mūsu dziedātās dziesmas.

6. att. 3b klase 1961. gada maijā skolotāja Anna Spilberga

Kādas bija skolas tradīcijas Jūsu mācību laikā?

Ziemā bija sporta svētki, vēl bija skolēnu bērnu svētki. Bija skolēnu talkas, grābām lapas, apkopām

skolas apkārtni. Stādījām kokus, beidzot skolu. Vairākas tradīcijas saistījās ar pionieru organizāciju. Tās

bija „Ierindas skates”, kur visas klases soļoja ar sasauksmi. Pie skolas bija liels dārzs, kur katrai klasei
bija savs gabals, strādājām lauciņos arī vasarā. Rudeņos braucām uz kolhozu talkām. Ziemā skolā notika

karnevāli, sporta svētki, kur zālē rādījām vingrojumus. Reiz pat viena vingroju uz skatuves, atceros, cik

ļoti biju uztraukusies.

7. att. karnevāls 1. astoņgadīgajā skolā

Skolas direktors - laikā, kad Jūs bijāt skolniece? Ko Jūs varat par viņu pastāstīt?
Mans direktors bija Inārs Riekstiņš. Man viņš mācīja matemātiku. Viņš bija ļoti labs un gudrs

skolotājs, iejūtīgs un mācīja bērniem ar humoru, dažādiem stāstiem no dzīves. Stundas viņš padarīja
interesantas.

8. att. Pēdējais zvans 1. astoņgadīgajā skolā 8. klasē direktors Inārs Riekstiņš

Kādi bija bērni laikā, kad pati mācījāties un tagad?

Atšķirība ir pilnīgi par 180 grādiem. Bērni bija ļoti godīgi, kārtīgi, neatļāvās runāt pretī pieaugušajiem.
No kura gada Jūs strādājat mūsu skolā?

Mūsu skolā sāku strādāt 1980. gadā
Ja varētu izvēlēties citu profesiju, ko Jūs izvēlētos?

Es domāju, ka neko citu arī neizvēlētos.
Vai kāds no skolēniem ir palicis īpaši atmiņā?

Visvairāk palikuši atmiņā skolēni, kuri pie manis mācījās no pirmās klases.

Kā Jūs domājat, ar ko Valmieras 5.vidusskoia atšķiras no pārējām pilsētās skolām?
Šeit pieņem visus bērnus, kas grib mācīties, visiem dod iespēju mācīties un cenšas kaut ko iemācīt.

Ar kādu vecumposma bērniem Jums labāk patīk strādāt? Kāpēc?

Man vislabāk patika strādāt ar sākumskolas skolēniem.
Kurš notikums skolas dzīvē Jums palicis īpaši atmiņā?
Ļoti daudzi. Skolas notikumi saistās ar manu skolas laiku un tagadējo. Protams, tie ir skolēnu
izlaidumi, žetonu vakars, dažādi koncerti.

9. att. 1966. gads 8. klases izlaidums skolotājas Anna Spilberga un Alma Auniņa

Ko Jūs domājat par Valmieru?
Valmiera ir mana dzimtā pilsēta. Domāju, ka tā ir ļoti skaista, kur cilvēkiem ir patīkami uzturēties.

Kā Valmiera mainījusies kopš Jūsu bērnības?
Valmiera ļoti izmainījusies, jo ir uzceltas vairākas jaunas mājas, kad biju maza, bija vairākas koka
mājas, kuru tagad vairs nav. Ir radušies vairāki jauni uzņēmumi.

Vai Jūs varētu nosaukt cilvēku, kurš īpaši spodrinājis pilsētas vārdu?
Protams, tie ir domes deputāti, kas strādājuši pilsētas labā. Ivars Briedis, kurš ir ļoti daudz darījis

izglītības labā.
Kādu Jūs Valmieru iedomājaties pēc divdesmit gadiem?

Es domāju, ka pēc divdesmit gadiem būs skolas, augstskolas, ka cilvēkiem būs, kur strādāt, un tiks
dibināti vairāki jauni uzņēmumi.

Jūsu vēlējums mūsu skolai un pilsētai?
Lai mūsu skola vēl pastāvētu 100 gadus un lai pilsēta būtu tikpat zaļa kā vienmēr!

Saruna ar skolotāju Ingu Eicēnu 2011. gada 27. janvārī

1.

att. Inga Eicēna un darba autors Artis Jančevskis no 7a. klases 2011. gada janvārī

Inga Eicēna māca man latviešu valodu un literatūru skolotāja mani motivēja
šogad piedalīties skatuves runas konkursā ar prieku aicināju skolotāju Ingu uz
sarunu, kurā viņa atcerējās savus skolas laikus un notikumus no mūsu skolas dzīves

Vai Jūs esat dzimusi valmieriete?

Esmu dzimusi Valmierā, bet pirmos astoņus dzīves gadus pavadīju Kocēnu pusē. Uz Valmieru pārnācu,

kad sāku mācīties 2.klasē.

2.

att. Inga 2. klases skolniece

Kādu Jūs atceraties pilsētu no bērnības laikiem?

Patiesībā pilsēta daudz nav mainījusies. Šobrīd pilsēta ir sakoptāka, skaistāka. Tajā laikā varbūt pilsēta
bija zaļāka. Ir paplašinājušies jaunie rajoni tur, kur tagad Apiņa iela un Rubenes iela ,ir uzceltas vairāk

mājas. Tajā laikā nebija arī Vidzemes Augstskolas un tagadējās teātra ēkas.
Jūsu mīļāka spēle, rotaļlieta, rotaļa bērnībā?
Rotaļlieta - drauga dāvināts melns lācītis- ne īpaši pūkains, tāds paciets. No šodienas viedokļa skatoties
- neglīts, bet man tas bija mīļš. Mēs vispār bērnībā daudz rotaļājāmies un spēlējāmies, jo pagalmā bijām

daudz bērnu. Populārākās bija „Akmentiņ, lec”, „Pēdējais pāris šķiras”, lēcām "Gumijas" un „ Klasītes”,

spēlējām „Gurķus”. Es domāju, ka viena daļa no spēlēm arī šodien ir pazīstamas. Mēs galvenokārt spēlējām

tādas spēles, kas bija saistītas ar kustībām.
Vai Jūs ar māsu sadzīvojāt draudzīgi?

Nu kā kurā vccumposmā..., bija laiks, kad mēs diezgan kašķējāmies, bet vispār lielāko laiku mēs

dzīvojām diezgan draudzīgi. Viņas draudzenes un draugi bija arī mani draugi, savukārt, manas draudzenes
labprāt savā pulciņā pieņēma arī viņu. Mums ir gandrīz trīs gadu starpība, tāpēc intereses daudz neatšķīrās.
Vairāk plēsāmies, kad bijām maziņas.

Kā Jūsu ģimenē notika skolas izvēle, kurā uzsākt mācības 1.klasē?

1.klasē es mācījos Kocēnu pamatskolā. Kad pārnācām dzīvot uz Valmieru, manai dzīves vietai
vistuvākā skolā bija 1 .astoņgadīgā skola, tādēļ arī izvēlējāmies šo skolu. Domāju, ka vecāki toreiz īpaši
neiedziļinājās, kura skola labāka vai sliktāka. Es esmu mācīta, ka visas skolas ir labas, ja skolēns ir labs ,

tādēļ arī centos būt laba skolniece.
Vai Jūs atceraties savu l.septembri?

Jā, atceros. Man tie bija īpaši lieli svētki. Es ļoti gaidīju 1 .septembri, man gribējās iet uz skolu. Atceros,
ka bija saulaina diena. Svinīgais pasākums notika skolas pagalmā un vecāko klašu skolēni ieveda mūs,

pirmklasniekus, skolā. Tas bija ļoti liels pārdzīvojums.
Kas bija Jūsu pirmā klases audzinātāja?

Šajā skolā māna pirmā klases audzinātāja bija Anita Djubareva, bet tas bija tikai vienu gadu, un pēc tam
mūsu klasi audzināšanā pārņēma Daina Grīnberga. Skolotāju Grīnbergu uzskatu par savu īsto pirmo

skolotāju, kas man arī ielika visstingrākos pamatus turpmākajām mācībām. Viņa radināja būt patstāvīgiem
un atbildīgiem.

Vai atceraties kādu notikumu no sākumskolas laikiem?

Man prāta ir palicis viens diezgan negatīvs notikums. Tajā laikā skolēni bija kārtīgi un paklausīgi, bet
tāpat jau bija arī pa kādam negantniekam un sliņķim. Skolotāja pieņēma lēmumu sasēdināt kārtīgākos

skolēnus ar palaidņiem vienā solā. Es sēdēju pirmajā solā, man blakus apsēdināja palaidnīgu puisi, un mans
pienākums bija pieskatīt, lai viņš mācās. Skolotāja pieteica, lai situ viņam ar lineālu pa nagiem, ja viņš

neklausa un nemācās. Tas man bija milzīgs pārdzīvojums, jo nekad nevienam nebiju situsi. Protams, puisis

nemaz nemēģināja laboties, bet es viņam neko nevarēju padarīt, un man bija ļoti nejauka sajūta. Protams, ir

arī jauki brīži, kurus atceros, tās ir ekskursijas un pārgājieni.

3. att. Jaungada pasākums 3. klases

Jūsu mīļākais mācību priekšmets bija...?

Es nevaru nosaukt vienu mīļākos mācību priekšmetu, jo man mācīties patika. Patika latviešu valoda,
literatūra, ļoti patika vēsture, ķīmija. Mani aizrāva dažādi priekšmeti. Latviešu valodas skolotāja Alma

Auniņa, bija mana klases audzinātāja, viņa kopā ar mums organizēja ļoti daudz dažādu pasākumu.

Varbūt tas arī ietekmēja manu nākotnes izvēli, jo es ilgi svārstījos, kuru mācību priekšmetu es vēlētos
mācīt un tomēr izšķīros par latviešu valodu un literatūru, jo skolotāja prata mūs ieinteresēt savos

priekšmetos ar dažādām ārpusklases aktivitātēm. Mēs gandrīz visa klase piedalījāmies latviešu valodas

konkursos "Komatiņš", ko organizēja laikraksts "Pionieris", tāpat ļoti jauks pārsteigums mums bija
skolotājas dāvinātās grāmatas, ko saņēmām dzimšanas dienā. Kā gan varēja neizlasīt audzinātājas
dāvināto grāmatu, viņa taču noteikti pajautāja, kā tā patikusi.

4. att. 7. klase un skolotāja Alma Auniņa

Kuru skolotāju atceraties ar īpašām atmiņām?

Man šķiet, ka pilnīgi visus. Galvenokārt es atceros skolotāju lielo taisnīgumu. Es uzskatu, ka mūsu

laikā skolā strādāja skolotāji - lielas personības. No mums daudz prasīja un daudz panāca. Es nevaru
teikt, ka es kādu skolotāju būtu aizmirsusi. Katram skolotājam ir sava vieta manās atmiņās. Vislabākos
un vismīļākos vārdus varu teikt par visām savām audzinātājām. Jau pieminētajām Dainu Giīnbergu,

Almu Auniņu un Regīnu Valgcri, katrs skolotājs saistās ar kādām labām atmiņām. Vācu valodas

skolotāja Marianna Ziediņa bija ārkārtīgi stingra skolotāja, bet es vienmēr novērtēju, ka viņa bija vienādi

stingra pret visiem, skolotājai nebija mīluļu. Arī savā darbā esmu pārņēmusi viņas modeli - ja ir izdarīts
labs darbs, tad uzslavu ir pelnījis jebkurš. Man ļoti patika sporta skolotājs Māris Krieviņš, kurš nekad

neatteicās ar mūsu klasi doties pārgājienos un piedalīties dažādās sacensībās. Viņš vienmēr prata iesaistīt

visus, tie, kas nesportoja, piedalījās sacensību tiesāšanā, vai balvu gatavošanā. Atceros, ka vienā

slēpošanas pārgājienā kādai no klasesbiedrenēm salūza slēpe, bet skolotājs gribēja, lai mēs visi tiktu līdz
galamērķim, tādēļ viņai atdeva savu slēpi, bet pats atlikušo ceļu veica ar vienu.
Ļoti labi atceros un diezgan bieži pieminu arī skolotāju Ausmu Āboliņu, kas bija mūzikas skolotāja
un kora vadītāju. Ar viņu kopā pabijām dziesmu svētkos un no tiem atbraucām ar galveno balvu.

5. att. 5. - 8. klašu koris - Dziesmu svētku laureāti, skolotāja Ausma Āboliņa

Kādas bija būtiskākās atšķirības skolas laikiem, kad Jūs mācījāties un šodien?

Pirmkārt, tā bija kārtība un disciplīna, kāda valdīja skolā. Ja mēs stundā klusiņām sačukstējāmies, tad
jau tas bija diezgan liels pārkāpums. Skolas solā mēs sēdējām kā paraugbēmi ar saliktām rociņām uz

sola. Roku pacēlām, kad gribējām atbildēt. Nebija tādas atklātas pretī runāšanas skolotājiem. Manā
skatījumā mēs bijām daudz apzinīgāki. Retas reizes bijā tās, kad mēs nebijām izpildījuši mājas darbu.

Šodien skolēniem ir daudz vairāk iespējas, ar kaut ko nodarboties, viņi ir aktīvāki un aizņemtāki ārpus

skolas. Diemžēl arī nervozāki un neizgulējušies, līdz ar to dienā ir kašķīgi un neuzmanīgāki. Mēs bijā
mierīgāki un harmoniskāki.

Otra atšķirība ir tā, ka tanī laikā skolēni daudz vairāk gribēja kaut ko darīt. Bija mazāk iespēju, bet bija
lielāka gribēšana darboties un piedalīties. Mēs gribējām paši radīt sev svētkus, klases vakarus, īpašus

atraktīvus pasākumus. Mums bija vēlme padarīt dzīvi interesantāku.

6. att. Ierindas skate

Mani uztrauc tas, ka šodien ir liela daļa skolēnu katrā klasē, kas negrib nekur piedalīties, kas
labprātāk izvēlas sēdēt pie datora vai televizora. Tā tad arī ir tā būtiskākā atšķirība starp mūsu laiku

bērniem un šodienas skolēnu. Mēs tomēr lielākā daļa gribējām darboties. Klasē bija tikai viens vai

divi skolēni, kuri neizteica vēlēšanos piedalīties priekšnesumos. Tanī laikā, ja neveicas mācības,
tad bērni nodarbojas ar kaut ko citu - sportu, dejošanu, dziedāšanu, tagad, ja nemācās, tad arī

nedara neko citu. Savukārt tie, kas mācās, piedalās arī pašdarbībā, dažādos pulciņos un aktivitātēs,
viņi ir iemācījušies organizēt savu laiku un paspēj arī labi mācīties.

7. att. 5. klases labakic skolēni, skolotāja Alma Auniņa

Kā Jūs atpūtāties un izklaidējāties ārpus skolas?
Tajā laikā nemaz tik daudz to izklaides iespēju ārpus skolas nebija. Diskotēkas skolu jauniešiem

organizēja pilsētas kultūras namā, tās notika katru sestdienu. Tāpat bija koncerti, teātri un kino. Mēs

daudz vairāk nekā tagad gājām uz kino. Daudz piedalījāmies dažādos sporta pasākumos stadionā,
skolotāji bieži mūs iesaistīja tiesnešu darbā. Tās arī bija galvenās izklaides iespējas.

Kura vieta pilsēta Jūsu pusaudžu laikā bija populāra tusiņu vieta?
Tādu vietu nemaz nevaru iedomāties, varu teikt tikai to, ka mēs daudz slēpojām. Piemēram, sarunājām,
ka šodien braucam uz lielo liepu vai Norvēģiju. Lielā liepa atradās aiz estrādes, Norvēģija ir tagadējais

Baiļu kalns. Tusēšās mūsdienu izpratnē sevišķi populāra nebija, mēs gājām pastaigāties uz

Valterkalniņu, ziemā ar ragavām uz Komjauniešu kalniņu, tāpat atzīmējām klasesbiedru jubilejas, bet tas

noteikti nebija tā kā šodien pa klubiem un pirtīm, bet mājās.

8. att. Inga 10. klases skolniece

Kādos skolas pulciņos Jūs darbojāties?
Es visu laiku esmu dziedājusi koros, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Kori vadīja skolotāja Ausma
Āboliņa. Ļoti stingra un prasīga skolotāja, tāpēc mēs koru skatēs sasniedzām ļoti labus rezultātus un

piedalījāmies dziesmu svētkos, tāpat kā tas notiek tagad. Tanī laikā skolā darbojās štābi, kas varētu būt

kaut kas līdzīgs tagadējai skolas pašpārvaldei un arī interešu pulciņiem.. Es vadīju tautu draudzības
klubu "Liesma", kura mērķis bija veicināt tautu draudzību, tādēļ katrai klasei vajadzēja savus vēstuļu
draugus kādā citā Padomju Savienības republikā. Mēs organizējām tikšanās ar citu tautību bērniem,

piemēram, igauņiem, lietuviešiem, ukraiņiem. Viņi brauca pie mums ciemoties, un mēs savukārt pie
viņiem. Braucot ekskursijās, mums vienmēr bija sadraudzības skolas, kuras mums deva nāktsmītnes.

Viņi parādīja savu pilsētu, izvadāja ekskursijās, kad viņi atbrauca pie mums arī mēs darījām to pašu.

9. att. Tautu draudzības klubs „Liesma”

Kādas ir spilgtākās atmiņas no vidusskolas laikiem?
Tas bija dažādu pasākumu laiks, ļoti daudz tradicionālo pasākumu, par kuriem ir jaukas atmiņas.

Piemēram, žetonvakari, dažādi talantu vakari, popielas, modes skates. īpašs pasākums, kas parasti
notika vasarā un ilga visu mēnesi, bija skolēnu darba nometne "Lotoss”, kur mēs braucām uz kolhozu

strādāt. Nopelnījām arī nedaudz naudiņas, ko parasti izmantojām rudens ekskursijai. Lotosa nometnē

tika organizēti dažādi pasākumi - sporta spēles, sacensības, ballītes, dienas un nakts pārgājieni.
Mūsu skolā vienmēr ir bijuši dziedoši, dejojoši un sportiski skolēni, tāpēc arī dzīvē vienmēr bijusi
aktīva. Interesants pasākums bija arī ierindas skates, kur katra klase demonstrēja savu māku izpildīt
dažādas ierindas mācības komandas. Mūsu klase bieži bija labākā šinī jomā, mēs īpaši domājām par

savu noformējumu. Vienā reizē mums bija pat visiem vienādas jūrnieku apkaklītes.

10. ‘’Lotoss” vienība 11. att. skolas žetonu saņemot

Ar ko. Jūsuprāt, 5.vidusskola atšķīrās no citām pilsētas skolām?

Iespējams, ar to pašu, ko jau pieminēju. Visos laikos mums ir bijusi ārkārtīgi augsti attīstīta un lielā
cieņā turēta kultūras dzīve. Liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai pasākumi, kuri tiek rīkoti skolā, būtu
labā kvalitātē. Vienmēr ir bijuši pārdomāti priekšnesumi, labākie deju kolektīvi, kori un godalgoti

sportisti.
Mēs neesam ģimnāzija, līdz ar to mums nav tik stingru kritēriju, uzņemot skolēnus, nav noteikta

vidējā atzīme un nav noteikts punktu skaits, kas jāsavāc, lai drīkstētu mācīties mūsu skolā, kā tas ir
ģimnāzijās. Mums patiesībā ir jāuzņem visi tie, kas mūsu skolā grib mācīties, līdz ar to mums ir arī

mācībās ne tik spējīgi bērni. No tā viedokļa pēdējos gadus skolas prestižs ir cietis. No otras puses, ja
paskatāmies uz sasniegumiem gan koriem, gan deju kolektīviem, gan teātra pulciņam tie vienmēr ir

bijuši ļoti augsti. Man ir ļoti liels prieks par tiem mūsu skolēniem, kuri sasniedz arī ļoti augstus
rezultātus mācībās, un tas lieku reizi apstiprina to patiesību, ko mācīja mani vecāki man, ka nav sliktu

skolu , visas skolas ir labas, ja skolēns ir centīgs, motivēts mācībām.

Šī skola no visām citām skolām atšķiras ar to, ka tā jau 38 gadus ir mana vienīgā un vismīļākā skola.

12. att. 11. klases izlaidumā

Direktors Jūs skolas laikā bija..... Kā Jūs viņu raksturotu?
Manā skolas laikā direktors bija Inārs Riekstiņš - matemātikas un fizikas skolotājs. Direktors -

autoritāte, kuru mēs ļoti cienījām. Ļoti cilvēcīgs, sirsnīgs, uzmanīgs un delikāts tādas jomās kā
sadarbībā ar vecākiem un skolēniem. Viņš prata vecākiem pateikt visīstākos pateicības vārdus par bērna
audzināšanu. Vecāki to īpaši novērtēja. Un tas jau arī ir vecāku nopelns, ka viņi savam bērnam ir

iemācījuši mācīties un pienākumu apziņu, jo galvenais darbs skolā ir mācības.
Vai kāds skolas biedrs ir aiznesis skolas vārdu tālākā pasaulē?

Ja runā par tālo pasauli, tad es nezinu, bet mani klasesbiedri un skolasbiedri šodien ir ļoti daudzi

Valmierā labi pazīstami cilvēki. Sportists Ivo Lakučs, Kultūras centra direktore Vaira Dundure,
Tautasdeju kolektīva"Gauja" vadītājs Artis Mellups arī ir mūsu absolvents, starptautiski pazīstams
sportists bija airētājs Aldis Kļaviņš.

Mūsējie ir labi advokāti, žurnālisti, ārsti, arhitekti un daudzu citu jomu speciālisti.

13. att. 8. klases izlaidumā

Cik ilgi esat latviešu valodas skolotāja?

Par latviešu valodas skolotāju strādāju jau 22 gadus. Valmieras 5.vidusskola ir mana pirmā un vienīgā

darba vieta.

Kā bija uzsākt darba gaitas kā bijušai absolventei, vai tas atviegloja vai sarežģīja dzīvi?
Manā gadījuma tas pilnīgi noteikti ir atvieglojis dzīvi. Sākot strādāt, protams, bija uztraukums.Bet jau
no pirmās dienas nebija jūtams, ka kolēģi mani uztvertu tikai kā bijušo skolnieci. Viņi ļoti labi mācēja

nodalīt to, kas ir bijis agrāk, no tā, kāda ir šodiena, un uzreiz uztvēra mani kā kolēģi. Bijušie skolotāji
man ļoti daudz palīdzēja ar noderīgiem, labiem padomiem. Par to es viņiem vienmēr esmu bijusi

pateicīga - gan manām bijušām audzinātājam, gan citiem skolotājiem. No manām bijušajām skolotājam

šobrīd vairs skolā strādā tikai divas - Maija Spilberga un Dzidra Buša.

14. att. 1993. gada izlaidums, pirmā audzināmā klase

Vai kādu no saviem bijušajiem skolēniem atceraties īpaši?

Ja kādu īpaši izcelšu, tad varbūt kāds cits apvainosies. Varu teikt, ka man ir paveicies, jo man ir ļoti
daudz mīļu un jauku skolēnu, ja es mēģinātu nosaukt, tad saraksts būtu milzīgi garš. Ārpus

konkurences ir visas manas audzināmās klases, viņi visi man ir vienādi mīļi.
Tā kā man vienmēr paticis sports, tad ar īpašu cieņu atceros tos skolēnus-sportistus-, kas prata labi
apvienot gan mācības, gan nopietnu sportošanu, piemēram, Aldi Kļaviņu, Gati Kalniņu, Ilmāru

Bergmani, Jāni Dravu, Ilvu Janīti. Kā ļoti aktīvus un atraktīvus skolēnus atceros Niķu Jaunzemu,
Kasparu Uškānu, Jāni Minci, Valdi Vanagu, kas izcēlās ar savu muzicēšanu un teātra spēlēšanu. Tad
vēl bieži pieminu tos, kas īpaši izcēlušies manā priekšmetā - tādas meitenes kā Baiba Želvc, ārkārtīgi

gudra, talantīgā un apdāvināta meitene visās jomās. Tikpat jaukas un apdāvinātas dažādās jomās bija

Agnese Bula, māsiņas Liene un Krista Krcišmanes. Pēdējos gados manos mācītajos priekšmetos ļoti

labi sasniegumi ir bijuši Jānim Dravm, Evijai Krūmiņa! un Leldei Lācei.. Vēl ir ļoti daudz jauku un
mīļu skolēnu, es pat nevaru visus nosaukt, bet manās atmiņās ir vieta visiem.

14. att. 12. klases izlaidums 2001. gadā

Ko Jūs gribētu mainīt skolas dzīvē, ja Jums būtu tāda iespēja?

Skolā jau visu laiku kaut kas mainās, bet man ļoti gribētos mainīt skolēnu attieksmi pret viņu
pamatdarbu - mācībām. Gribētos, lai skolēni ir apzinīgāki, lai saprot to, ka mācības ir dzīves pamats,

kuru nekur citur viņi vairs neiegūs kā tikai skolā. Ar citām aktivitātēm jau ir iespēja nodarboties arī
ārpusskolas, bet mācības ir tās, kuras var apgūt tikai skolā.
Kādas tradīcijas ir saglabājušās līdzi laikam?

Viena no stabilākajām tradīcijām, kopš šī skola pastāv, ir žetonvakari un Aristoteļa svētki. Tie ir
palikuši nemainīgi. Varbūt ieguvuši citādu formu, bet tomēr joprojām notiek arī skolēnu koncerti

valsts svētkos un mācību gada noslēgumā. Tas skolēnos arī audzina patriotisma jūtas - esmu atbildīgs
par savu skolu, esmu atbildīgs par to, lai mani skolas biedri justos pacilāti un gandarīti.

Vai Jūs varētu pateikt dažas labās pārmaiņas Valmieras pilsētā jūsu dzīves laikā un dažas,

kuras jūs nebūt neiepriecina?
Labās pārmaiņas ir tās, ka Valmiera ar katru gadu kļūst sakoptāka un skaistākā visā pilsētas teritorijā.

Man patīk, ka Valmierā ir vienmēr domāts par to, lai cilvēkiem būtu labāka dzīve.
Nepatīkamās lietas lielā mērā ir saistītas ar to, kas notiek visā valstī - ir slēgti ļoti daudz labi
uzņēmumi, piemēram. Gaļas kombināts. Daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu.

Kā Jūs raksturotu valmierieti kā pilsētas iedzīvotāju?
Tas ir apmēram tas pats, kas raksturot vidējo latvieti. Man liekas, ka valmierieši ir lepni par savu
pilsētu, ļoti kulturāli, jo mums ir tādas iestādes kā Valmieras kultūras centrs, mums ir deju kolektīvi
un kori dažādām paaudzēm. Mums ir sportisti un sporta klubi. Mums ir teātris, kas ir ļoti būtisks
pilsētai un valmieriešiem. Liela nozīme ir arī jaunatnes centram „Vinda”, kur cenšas organizēt
pilsētas jauniešu dzīvi, lai pusaudži nepavadītu laiku bezmērķīgi un bezjēdzīgi, bet varētu savu brīvo

laiku aizpildīt. Es teiktu, ka valmierieši ir kultūras cilvēki. Un vēl būtiski man šķiet tas, ka Valmiera
ir latviska pilsēta. Liels paldies jāsaka 2.vidusskolas latviešu valoda skolotājiem, jo cittautību cilvēki,

kas dzīvo Valmierā, skolas laikā, ļoti labi iemācas latviešu valodu.
Vai Jūs varat nosaukt arī kādu ieguldījumu (morālu vai materiālu), ko pati esat devusi

Valmierai?

Materiālu ieguldījumu būs grūti nosaukt, kaut arī savā ziņā tas ir materiāls ieguldījums, ja es pērku
teātra biļetes, apmeklēju koncertus un sporta pasākumus. Morālais ieguldījums ir viss mans darbs, jo
es audzinu jauno paaudzi - jaunos valmieriešus, pilsētas patriotus. Patiesībā tas ir pamatieguldījums,
ko es ar savu darbu panāku. Es priecājos, ka es te dzīvoju un ka mani bērni te dzīvo un mācās. Tās ir
tādas būtiskas vērtības, kas šeit ir iegūtas un arī atstātas.
Jūsu novēlējums mūsu skolai un Valmieras pilsētai?
Lai mūsu skola spētu pārvarēt visas krīzes radītās problēmas. Ar to es nedomāju tikai materiālo un

ekonomisko krīzi, bet vairāk to krīzi, kas saistīta ar bērnu dzimstības lielo samazinājumu. To īpaši

izjūtam skolā, ka bērnu kļūst arvien mazāk. Novēlu skolai celt savu prestižu, neskatoties ne uz kādām

grūtībām!
Valmierai turpināt attīstīties un domāt vairāk par to, lai cilvēkiem būtu darbs un vēlēšanās šeit
nodzīvot savu mūžu.

Valmieras 5. vidusskola

Literārā konkursa darbs
„Skolotājas Martas Kļaviņas un
Sanitas Apsītes atmiņu
par savu skolu un pilsētu”

Darba autors

7.a klases skolnieks

Artis Jančevskis

Reiz kādā rudens vakarā gariņš Pedālis ar saviem trim vecākajiem brāļiem sprieda, ka ir jau pietiekami

pieauguši, lai dotos prom no vecākiem, meklēt jaunas mājas. Viņi dzīvoja Valmieras Bastiona pagraba
stāvā. Tētim nepatika gaisma, ko nevar teikt par Pedāli. Viņi nolēma savu nodomu paziņot vecākiem.
Mamma, protams, to uztvēra ar skumjām, bet tētis kā īsts vīrs uzlika roku uz brāļa pleca, teikdams: „ Es

zināju, ka šī diena pienāks!” Nākamajā dienā Pedālis, kā jaunākais, sarīkoja sacīkstes, kurš visātrāk
nokļūs Viestura laukumā. Vecākie brāļi skrēja cauri pilsētas centram, bet Pedālis jau pirms diviem

gadiem bija izpētījis ātrākos ceļus līdz Viestura laukumam. Viņam bija vairākas reizes jādodas pie opīša
uz Mūrmuižas alus darītavu. Pirmās reizes gājis un apmaldījies, kad jau sācis iegaumēt. Pedālis
mēģinājis meklēt jaunus ceļus pie opīša.

Ejot lejā pa kalniņu pāri ezeriņam ieraudzījis lielu skaistu ēku. Pedāļa acis iemirdzējās. Viņam ļoti
patika jaunas mājas, un turklāt viņam prātā atausa, ka vajag taču jaunas mājas. Par sacensībām viņš

aizmirsa. Pedālis pārlidoja pāri ezeriņam, piestājis pie vārtiem, sāka domāt: „Nez, kas šTs ir par namu?’”
Pēkšņi viņš izdzirdēja jauniešu balsis, kas skanēja pa nama logiem. Pedālis izlīda caur žogu un ātrā solī

devās pie lielās mājas. Nonācis pie durvīm, ieraudzīja plāksni „Valmieras Komercskola.” Ienākot pa
durvīm, skats pavērās uz skaistu, gaišu koridori. Viņa sirsniņā ielija siltums un gaisma. Pedālis uzkāpa

otrā stāvā tur pavērās garš gaitenis ar daudzām durvīm. Tur bija arī logi, tāpēc bija ļoti gaišs. Pedāli

interesēja, kas ir aiz durvīm.pabāzis galvu pirmajās durvīs ieraudzīja bērnus, kas mācījās. Sapratis, ka te
ir klases, viņš gāja tālāk uz trešo stāvu. Gaitenis ar neko lielu neatšķīrās, tas bija tikpat gaišs, bet,

nokļuvis līdz gaiteņa galam, viņš ieraudzīja lielas durvis. Pedālis pavēra tās un ieraudzīja skaistu, krāšņu

aktu zāli. Pedālim ļoti patika balles. Visi bija skaisti saposušies, tas bija lieliski. Pedālis nokāpa atpakaļ
uz otro stāvu, sāka domāt. Pa kreisi viņš jau bija, tāpēc gāja taisni. Gaitenis bija ļoti tumšs, par to Pedālis
nebija īpašā sajūsmā. Nonācis līdz gaiteņa galam viņš ieraudzīja gaismu. Viņš devās uz augšu, nonācis
galā, ieraudzīja kāpnes uz bēniņiem. Nolēma paskatīties, vai kāds jau nav iemitinājies. Viņš pabāza

galvu cauri lūkai, nevienu neieraudzījis, nopriecājās. Pēkšņi bija dzirdamas sieviešu balsis apspriežam

visādas lietas. Sapratis, ka te dzīvo skolotājas. Pedālis nolēma, ka šī ir īstā vieta jaunajām mājām.
Pedālis pavēra logu un ieraudzīja savus brāļus skatāmies uz lielo skolu. Pedālis paskatījās pa logu un
sauca:” Brāļi, es atradu sev jauno mājvietu! Pasakiet mammai, ka tagad dzīvošu pāri ezeriņam, lielajā,
brūnajā ēkā.” Brāļi ar skābu ģīmi aizgāja prom. Pedālis nodomāja, ka varbūt arī viņi gribēja te dzīvot.

Tā mazais gariņš Pedālis dzīvo vēl līdz šai dienai Valmierā, Valmieras 5. vidusskolā. Par brāļiem viņš
neko daudz nezina, jo skolā ir tik labi, ka ārā viņš nav bijis.
Šodien es skrēju uz skolu, jo biju aizgulējies. Ieskrējis skolā, novilku virsdrēbes un devos uz

matemātikas stundu. Nonācis pie durvīm, es tās nevarēju atvērt. Klauvēju, bet neviens mani nedzirdēja.
Pēkšņi no ceturtā stāva bija dzirdama balss: „Nāc nu šurp!” Es pakāpos augšup, skatoties, kas mani sauc.
Tur nevienu nebija, man sāka palikt bail. Pēkšņi no griestiem izlēca mazs rūķītis. Es nobijos un

klupdams krizdams skrēju lejā pa kāpnēm, bet tad es sapratu, ka viņš grib ar mani draudzēties. Kā es to

zinu? Man to mācīja vēstures skolotājs. Es gāju atpakaļ, kad biju nonācis galā, es ieraudzīju viņu

raudam. Piegāju klāt un apsēdos uz kāpnēm, un vēroju viņu. Viņš pagriezās un teica: „Mani sauc
Pedālis. Esmu mazais rūķītis - skolas gariņš. Man ir tikai 75 gadi un Tu jau zini, ka rūķiem tas nav
nekāds vecums. Vai palīdzēsi man izdarīt kādu labu darbu?” „Kāpēc gan nē!?’” es priecīgu atbildēju.
„Pieraksti savas skolas skolotāju atmiņu stāstus, lai tie vēl ilgi paliek šīs skolas sirdī, lai tos lasa gan

skolēni, gan viņu vecāki, gan citi kolēģi,” man teica mazais Pedālis.
Es paspiedu viņa sīko plaukstiņu, kas bija sērkociņa galvas lielumā, un domīgi devos uz skolas

bibliotēku. Bibliotēka atrodas skolas sirdī. No šejienes^ lai arī sākas mans stāsts. Es atvēru pirmo
grāmatu no plaukta, un tajā bija skolas absolventes Anželas dzejolis.

Rudens nakts tumsā
Balta dvēsele pastaigājas

Tik balta kā lapa kladē
Tik nopietna kā cilvēku vēsture

Es pati to redzēju
Kad rakstnieks uz papīra rakstīja

Interesantu, bet nezināmu fantāziju sev
Viņš izvēlas nākotni
Starp cietiem, lieliem grāmatu vākiem
Bet es izvēlos tagadni

Šeit šinī pasaulē.

Es nāku no tagadnes, mans stāsts ir par pagātni, un es to veltu nākotnei....

Mana saruna ar skolotāju Martu Kļaviņu
Pastāstiet par sevi, vai esat valmieriete?

Nē, es neesmu valmieriete, mana dzimtā puse ir Valkas apriņķa Kārķu pagastā. Valmierā dzīvoju kopš
1948. gada rudens.
Kādas ir Jūsu jaukākās bērnības atmiņas?
Mēs dzīvojām laukos, un man ļoti patika ganīt govis un aitas. Pa to laiku, kamēr lopiņi ēda, es ar lielu

prieku lasīju grāmatas. Tās ir manas jaukākās bērnības atmiņas.
Kur sākās Jūsu skolas gaitas?
Manas skolas gaitas sākās Naukšēnu pagasta Nurmu muižā. Tur bija pamatskola, tagad to sauktu par
sākumskolu, kur 5 klases mācīja viens skolotājs. Bija divas telpas, starp kurām bija atvērtas durvis.

Kopā mēs bijām 57 bērni. Pamatā mēs dzīvojām internātā, kur mūs pieskatīja viens audzinātājs - no

rīta modināja, vakarā lika gulēt.

Kā Jūs izvēlējāties mācīties Valmieras Pedagoģiskajā skolā?
Mēs ar tēti norunājām, ka es mācīšos tādā skolā, kur maksā stipendiju, lai vecākiem nav jāmaksā.
Manas dzīvesvietas tuvumā tādas skolas nebija, un tad es izlasīju, ka Valmieras Pedagoģiskā skolā par

stipendiju var pats sev samaksāt pusdienas un kopmītni. Skola deva arī mācību grāmatas, pašam bija
jāiegādājas tikai burtnīcas un visi citi materiāli, kas bija nepieciešami, mācoties par skolotāju.

Stipendija bija 57 rubļi, un man ar tiem pietika.

No kura līdz kuram gadam Jūs mācījāties šajā
skolā?
Mācījos

no

1948.gada

1.septembra

līdz

1952.gada

29.jūnijam. Tad, kad es mācījos, šī bija arī Valmieras valsts
Komercskola, un tā kā valstī trūka pedagogu, nebija, kas iet

klasē, bet bērnu bija ļoti daudz, lai atrisinātu šo problēmu,
valdība izdomāja veidu, kā ātri sagatavot skolotājus.

Pedagoģiskajā skolā uzņēma uzreiz pēc 6.klases beigšanas.
Mums bija jāiemācās gan specialitāte, gan arī vidusskolas

kurss. Pedagoģiskajā skolā kursu bija daudz - 1. kursā divas
grupas, 2. kursā divas grupas 3. kursā trīs grupas un 4. kursā
trīs grupas, vairāk kā 500 audzēkņu. Pēc 4gadiem mēs
ieguvām

1.-4.

klašu

skolotāja

diplomu.

1958.gadā

Pedagoģisko skolu likvidēja, jo skolotāju valstī pietika. Tika
izveidota Valmieras 3.vidusskola, tā darbojās tikai vienu

1. att. 1951.gads Marta Kļaviņa

gadu, pēc tam tika reorganizēta par Valmieras 1. astoņgadīgo skolu.

Kāds bija Jūsu skolas laiks?
Dramatisks!

1949.gada pavasarī Latvijā bija lielā

izvešana. Es loti labi atceros to dienu! Mums bija divas

paralēlklases - viena jauktā un viena meiteņu. Es

mācījos meiteņu klasē, kur bijām 25 skolnieces. Tajās
dienās, kad sākās izvešana klasē, bijām palikušas tikai
3, visas pārējās bija paslēpušās. Es dzīvoju tālu un uz

māju netiku, jo toreiz jau satiksmes nebija. Tā es paliku
skolā. Pēc nedēļas es uzzināju, ka man mājās vairs nav

neviena tuvinieka - ne vecāku, ne māsu, ne vecātēva,

biju palikusi viena. Tad skolotāja paņēma mani pie
sevis, un tā es ar viņu kopā dzīvoju. Mana ģimene no

Sibīrijas izsūtījuma atgriezās tikai 1956. gadā, vienīgi

vecaistēvs nomira, viņam izsūtīšanas brīdī bija jau 80

/

l

2. att. Ķīmijas skolotāja Elza Ģērmane

gadi.
Vai Jūs bijāt centīga skolniece?
Es domāju, ka diezgan centīga. Es zināju, ja es nemācīšos, tad mani no skolas izmetīs. Vecākiem
naudas nebija, tie bija vienkārši zemnieki - rentnieki, tā kā man nebija izvēles, bija jāmācās. Tā mani

pieņēma skolotāja Ģērmane, un es dzīvoju vienā istabā (tur tagad sekretāres kabinets), man pat nebija
mazāko iespēju nemācīties. Pēc kara Valmiera bija ļoti izpostīta, nebija kur dzīvot, tāpēc vairākiem
skolotājiem tepat skolā bija dzīvokļi. Arī 4.stāva bija skolotāju istabas .

Kādi bija mācību priekšmeti, kuri atšķīrās no mūsdienu mācību procesa?

Toreiz mums mācīja vidusskolas kursu, un bija arī pedagoģijas priekšmeti, kuros mācīja, kā bērniem
iemācīt konkrēto priekšmetu - piemēram, matemātikas metodika, latviešu valodas, zīmēšanas,

fizkultūras un vēstures metodika.
Obligāts nosacījums bija kāda mūzikas instrumenta spēles mācīšanās. Varēja mācīties klavieres, vijoli,

kokli (pēc izvēles).
Blīvajā laikā varēja apgūt kādu svešvalodu. Krievu valoda kā mācību priekšmets bija obligāta. Krievu

valodu mums lika mācīties starpbrīžos, staigājot pa divi, tas bija interesanti, un mēs to arī labprāt
darījām, līdz ar to valodu apgūt padevās viegli.

Vai Jūs varētu pastāstīt par kādu no skolotājiem, kurš Jums īpaši ir palicis atmiņā?
Man bija ļoti daudz mīļu skolotāju. Bija tāda skolotāja Auniņa, viņa mācīja latviešu valodu un

metodiku. Ļoti mīļā bija skolotāja Ezentāle, mācīja matemātiku un matemātikas metodiku. Skolotāji -

Adonis un Rita Liepiņi - mācīja fizkultūru. Metodikās mācījāmies paši gatavot bildes, dažādus
uzskates līdzekļus, jo nekā jau tajā laikā nebija. 1. kursā mums bija jāiet un jāskatās, kā skolotāji

stundās māca. 2. kursā jau bija pašiem jāvada pa vienai stundai katrā priekšmetā. Tāpēc šīs ēkas
3.stāvā izveidoja bāzes skolu no 1 .-4.klasei.
Bet bija arī skolotāja, kuru atceros ar nepatīkamām atmiņām Mūsu kursam audzinātāja pirmajā gadā

bija krievu valodas skolotāja Naģežda Rabčevskaja. Vēlāk atklājās, ka viņa bija speciāli atsūtīta, lai

1948. gada rudenī organizētu izvešanu uz Sibīriju. Viņa sastādīja sarakstus, kura ģimene būtu izvedama

un kuri skolotāji izsekojami. Šī skolotāja nostrādāja tikai gadu, un tika pārcelta darbā uz Rīgu, jo
1949. gada jau visi bija izvesti. To es uzzināju tikai pirms 13 gadiem no savas audžumammas, kad viņa

jau bija uz nāves gultas man izstāstīja, ka Rubčevskaja nesusi skolotājai Ģērmanei izlabot ziņojumus,

kurus viņa rakstījusi uz drošības pārvaldi. Tā manai audžumammai izdevās paglābt kādu no kolēģiem,
kaut aiī tas notika ar milzīgām bailēm.
Kā Jūs uzskatāt, kas skolā ir palicis nemainīgs no tiem laikiem?

No tiem laikiem gandrīz nekas nav palicis nemainīgs. Nu, varbūt gaiteņi un klases šeit vecajā gaitenī,
bet, protams, tās ir ar citām mēbelēm, izremontētas. Piemēram, auditorijai ir noņemta viena mala, jo
tanī laikā auditorija bija caurstaigājama, lai varētu tikt uz tām trepēm. Tur, kur tagad skolotāju istaba,

agrāk bija direktora dzīvoklis. Nebija arī sporta zāles, sports notika aktu zālē. Pagrabstāvā, kur notiek
amatu mācības stundas, agrāk bija zēnu internāts, bet augšā, kur angļu valodas kabineti - meiteņu
kopmītne. Tur vecajā bibliotēkas telpā bija gultasvietas 26 meitenēm. Vēl kopmītnes bija arī tur, kur

tagad „Dardedze” - vecajā mācītājmuižā.

Kā Jūs raksturotu Pedagoģisko skolu Valmieras pilsētā, vai tā bija prestiža mācību
iestāde?

Kā lai saka....tajā laikā tāda apzīmējuma nemaz nebija. Varu teikt tikai to, ka šo skolu beidza ļoti
daudz labu skolotāju. Skola ielika ļoti labus pamatus savu audzēkņu zināšanās. Pirmie, kas nāk man

prātā ir diriģents Sprancmanis, slavens fiziķis Mihailovs. Lielākā daļa Pedagoģiskās skolas audzēkņu

neklātienē pabeidza arī augstskolu. Arī es pati, kopā ar diviem kursa biedriem Spalviņu Jāni un Apini
Ēriku, iesniedzu dokumentus Maskavā
Pedagoģiskajā institūtā, bet Maskavā mūs

neuzņēma, jo norādīja, ka tuvāk ir
Ļeņingrada

(tagad

Sanktpēterburga).

Vēlāk gan abi puiši tomēr tika Maskavā,

bet

es

tā

arī

paliku

mācīties

Sanktpeterburgā, jo tas bija tuvāk un

izdevīgāk.

Cauri

Valmierai

kursēja

vilcienu satiksme un, vakarā iekāpjot
3. att 1954. gads Bāzes skolas 1. izlaidums 4. klase

vilcienā, no rīta jau bija Krievijā. Es

nenožēloju mācības, tās bija ļoti interesantas, un pasniedzēji bija praktiķi tāpat kā te - Pedagoģiskajā

skolā.
Kāds bija skolas nosaukums, kad uzsākat darba gaitas šajā ēkā?
Valmieras Pedagoģiskā skola un Ekonomiskais tehnikums. Tajā laikā šajā ēkā darbojās abas skolas.
Strādāt es sāku Pedagoģiskās skolas bāzes skolā.
Laika posms, kurā strādājāt par skolotāju mūsu skolā?
Pēc 4. kursa beigšanas mani atstāja šeit, bāzes skolā, strādāt par skolotāju. Tas bija no 1952.līdz

1958.gadam. 1966.gadā te izveidoja logopēdisko punktu. Šajā logopēdiskajā punktā es nostrādāju līdz
1983.gadam. Pēc tam aizgāju pensijā, bet ap 1990.gadu atkal atgriezos skolas darbā.
Kā Jūs raksturotu dzīvi Valmieras pilsētā pēckara gados?

Kara laikā visa pilsētā bija nodegusi,
no vienas baznīcas līdz otrai bija tikai

drupas. Visu Pedagoģiskās skolas laiku no
1.-4. kursam mums bija jāiet vākt pilsētā

drupas. Darbs notika pēc stundām, un tas
bija obligāts. Stundas beidzās ap pl.l4 15, pēc tam 3 stundas, bija jāstrādā drupu
4. att. Drupu vākšana pie Bastiona slimnīcas 1949.g.

vākšanā. Visi tika mobilizēti darbam, pa

visu pilsētu bija 5 smagās mašīnas, tie, kuriem bija zirgi arī ar ratiem bija norīkoti pie drupu izvešanas.
Katrs ķieģelis bija jāatskalda un jāsakrauj kaudzīte. Vēlāk uzzinājām, ka ķieģeļus aizveda uz staciju un

ar vilcienu vagoniem nosūtīja uz Ļeņingradu māju atjaunošanai. Netālu no vietas, kur tagad ir veikals
„Elvis”, bija liels ķieģeļu ceplis. Mālus veda no Lodes un gatavoja ķieģeļus, puķupodus un traukus.
Neskarta bija palikusi tikai slimnīca (tagad Bastiona poliklīnika). Visdramatiskākā bija situācija

tur, kur tagad Hipotēku banka. Tur bija
tādi cieti mūri. Runāja, ka tie esot bijuši

cietuma mūri, jo pirms kara cietums bija
atradies pilsētas centrā.

Pārgaujā,

Ugunsdzēšanas

tur

iekārtu

kur

rūpnīca,

tagad

bija

Mēbeļu kombināts. Labi atceros, kā pa
Gauju pavasaros peldēja koki, kas tika

pludināti no Strenčiem. Gauja bija pilna ar
kokiem! Pāri visai Gaujai bija salikti steķi.

5. att. 1949. gads pēckara drupas pilsētā

Vīri staveja mala un ar ķekšiem rāva tos kokus lauka, lai tie neaizpeldētu līdz jūrai. Līdz Valmierai jau

ii.iiips mis

Strenčos gatavotie plosti bija izjukuši, un

koki

atpeldēja

atsevišķi,

es

neredzēju

nevienu plostu. Ļoti bieži pie tilta koki bija

stāvus iedūrušies upes gultnē. Tos cilvēki
lauza ārā un varēja paņemt malkai.
Pilsētā tajos gados dzīve bija ļoti
interesanta.
6. att. 1950. gads koku pludināšana pa Gauju

Jaunieši

ļoti

daudz

visu

organizēja paši. Skolā katru sestdienu mums

bija balle. Reizi mēnesī bija fizkultūras vakars, tas notika skolas aktu zālē. Notika lēkšana pār buku,

vingrošana riņķos, piramīdu veidošana. Liepiņa Rita mācīja dejas. Arī citās skolās notika tādi paši
pasākumi. Bija iespēja apmeklēt arī citas skolas pasākumus.
Pārgaujā (tajā laikā - Kārlienā) dzīvoja Dripe, Liepnieks. Netālu no stacijas bija MTS, kurā bija
mašīnu un traktoru stacijas klubs, kurā arī notika balles. Jaunie paši sev rīkoja izklaides neviens
viņiem ko īpaši neorganizēja. Paši spēlēja kādus mūzikas instrumentus - akardeonu, klavieres. Tajā

laika nebija magnetofonu.

Kā Jūs atpūtāties un pavadījāt brīvo laiku Valmierā?
Apmeklēju jau minētos skolas pasākumus, vēl brīvajā laikā labprāt lasīju grāmatas. Es dzīvoju pie
savas audžumammas skolotājas Ģērmanes, un viņa bija veco laiku cilvēks, kas ļoti daudz ko

pārdzīvojis, tāpēc nekādas vērienīgas izklaides neatzina.
Trīs reizes nedēļā pa stundai bija sporta nodarbības - vingrošana, dejošana. Tie, kas nevarēja

piedalīties šajās nodarbībās mācījās par sporta tiesnešiem. Mācījāmies arī sestdienās.
Vecpuišu parka klubā notika dažādi literārie vakari, notika arī ķīmiķu un fiziķu saieti, kur daudz ko
interesantu mācīja, arī tikšanās ar dažādiem māksliniekiem. Pavasaros notika mākslas dienas. Bija tāds

mākslinieks Skalītis. Visā pilsētā bija tikai viens bērnudārzs, tas tagad atrodas pie apaļā veikala.

Kāds bija skolotāju kolektīvs - Jūsu kolēģi, vai skolā valdīja kādas īpašas tradīcijas?

Bāzes skolā mēs bijām tikai četri skolotāji un dzīvojām kā ģimenē. Viens par otru zinājām,
apsveicām vārda un dzimšanas dienās. Rīkojām bērniem eglīti arī paši paballējām kopā ar bērniem. Ja
kādam ģimenē piedzima mazulis, noteikti gājām rauguļos. Arī pie maniem bērniem kolēģi nāca

raugos. Tās bija tādas mīļas tradīcijas.
Kā Jūs raksturotu tā laika skolēnus?

Skolēni kā jau skolēni. Atšķirība no mūsdienām bija tā, ka skolēns ļoti skolotāju respektēja. Katrs

saprata, ka skolotājs ir gudrāks, un tās zināšanas, ko skolotājs sniedz, nekur citur nebūs iespējams
saņemt. Tādas lietas, ka stundā bļaustās vai dīdās, skolā nebija. Skolā valdīja ļoti stingra kārtība.

Vecākus izsaukt uz skolu - tas bija ārkārtējs notikums. Bija arī skolēni, kuriem neveicās mācībās, tiem
tad, savukārt, palīdzēja klasesbiedri. Šodien tāda veida pašaizliedzība no skolēnu puses nav novērota.

Kā Jūs domājat ar ko mūsu skola ir īpaša?

īpaša?! ŠT skola ir īpaša ar to, ka iemāca

4.

bērniem pamatus. Tas ir ļoti svarīgi, jo

neviens cits kā skolotājs to nevar izdarīt.

‘1

L .1-.; '**

Jebkuru, kas kaut cik grib mācīties un

ņemt pretī zināšanas, arī iemāca. Skola *'

pilnveido arī ar savu ārpusstundu darbu, ir
daudz pulciņu, un katrs var atrast kaut ko
savām interesēm. Skola izceļas ar savu

sirsnību un mīļumu! Tas gars skolā ir no

7. att. Pēdēja zvana diena 8. klasē

Pedagoģiskās skolas laikiem un tāds tas ir palicis līdz šai dienai.

Kas, Jūsuprāt, ir Valmieras pilsētas nemainīgā vērtība?
Es domāju, ka arī šodienas apstākļos pilsētas vadība domā par Valmieras labumu, sliktāk vai labāk,
tas - kā nu sanāk. Visos laikos tie, kas vadījuši pilsētas domi, vienmēr ir domājuši par Valmieras

labumu un nevis par savu kabatu. Ir katram cilvēkam sava kļūda, reizēm pāršauj pār strīpu, bet tas
nav bijis ar ļauniem un savtīgiem nolūkiem.

Kura vieta pilsētā Jums liekas īpaši mīļa un pievilcīga?
Pašreiz teikšu, ka promenāde ir mīļākā vieta pilsētā. Kādreiz ļoti mīļa vieta visiem bija lielā liepa tur,

kur stāvie krasti pie stadiona. Liepa stilizēti ir atveidota arī memoriālā. Pie milzīgās liepas tika
runātas satikšanas, no tās zariem mēs lasījām liepziedus, uz turieni devāmies pastaigās. Tagad šī

vieta ir aizaugusi ar krūmiem, agrāk tur viss bija klajāks.
Vai Jūs varētu nosaukt kādu cilvēku - personību, kas. Jūsuprāt, ir spodrinājis pilsētas vārdu

kā valmierietis?’

Tādu valmieriešu ir daudz! Tagad mūziķe Žanete Uškāne, agrāk mākslinieks Leitis, te skolā strādāja
par direktori Irēna Ņefedova, kura vēlāk Rīgā izveidoja Mākslas muzeju. SEB bankas dibinātājs

Jānis Bērziņš, kas darbojās arī Augstākajā padomē Rīgā. Mūsu skolas absolvents Andris Akmentiņš

ir Latvijā pazīstams ar savām dzejas grāmatām un šovasar ar Dziesmu un deju svētku organizēšanu.

Arī aktieris Ģirts Ķesteris un viņa brālis -diplomāts Andris Ķesteris.
Jūsu vēlējums Valmierai un Valmieras 5.vidusskolai

Pastāvēt, kamēr vien vispār pastāv pasaule! Valmiera ir zaļa, un valmierieši cenšas, lai pilsēta taptu
arvien krāšņāka un sakārtotāka. Pilsētā ir ieguldīts liels darbs. Es esmu piedzīvojusi laiku, kad
Valmiera cēlās no drupām, šodien ielas ir sakārtotas pilsēta, ir atdzimusi no jauna un turpina augt.

Mana saruna ar skolotāju Sanitu Apsīti
Vai Valmiera ir Jūsu bērnības pilsēta?
Jā, Valmierā esmu dzimusi, augusi un tagad arī strādāju.
Kādu Jūs atceraties Valmieru bērnības acīm?
Var teikt, ka tāpat kā tagad, Valmiera visos laikos ir bijusi sakopta un skaista. Mums ar

ģimeni vienmēr bijušas iemīļotas pastaigu vietas. No bērnības visspilgtāk atmiņā palikušas
lauviņas pie kāpnītēm, netālu no estrādes. Es nekad negribētu mainīt šo pilsētu ne pret vienu citu.

1. att. Mīļa pastaigu vieta kopā ar vecākiem pie lauviņām

Jūsu mīļāka spēle, rotaļlieta, rotaļa, bērnībā?
Man bērnībā ļoti patika spēlēties „uz skolām.” Mans sapnis būt par skolotāju bija no bērnu
dienām.

2. att. Bērnības svētki
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Kā Jūsu ģimenē notika skolas izvēle, kurā uzsākt mācības 1.klasē?

Šis process nebija sarežģīts, jo es dzīvoju tepat, 8.marta ielā (tagad Annas iela).

5.vidusskola bija pati tuvākā skola manām mājām. Un agrāk skola arī bija jāizvēlas atkarībā no
dzīves vietas. Mācījos šinī skolā no 1.- 11 .klasei, nekad neesmu nožēlojusi šo izvēli.

Vai Jūs atceraties savu 1.septembri?

Palikuši prātā lielie, baltie pušķi, kas bija iesieti manās bizēs. Man bija skaista, balta blūzīte
un melni svārciņi. Biju nedaudz nobijusies, bet uz skolu gribēju ļoti, ļoti. Mani sasēdināja kopā

ar mūsu skolas latviešu valodas skolotāju Aivu Žagariņu, mēs mācījāmies vienā klasē, un

sēdējām vienā solā. Pēc svinīgā pasākuma skolā visi pilsētas skolu skolēni un skolotāji gāja

svētku gājienā un nolika ziedus pie Ļeņina pieminekļa. Piemineklis bija tanī vietā, kur tagad stāv
Ziemassvētku egle un vasarā ziedu aplis.

Kas bija Jūsu pirmā klases audzinātāja?

Mana pirmā klases audzinātāja bija Daina Giīnberga. Viņa mācīja visus priekšmetus
sākumskolā. Ļoti jauka skolotāja, un varbūt pat, pateicoties viņai, es tā īsti pārliecinājos, ka vēlos
būt skolotāja, lai gan arī bērnu dārzā man bija tāds mērķis.

Cik skolēnu bija klasē, vai bija paralēlklases?

Jā, mēs bijām a,b,c klases. Es mācījos a klasē. Mēs klasē bijām 30 skolēni, un tāds pats
skaits skolēnu bija katrā klasē.
Vai atceraties kādu notikumu no sākumskolas laikiem?
Tajos laikos bija bērnu organizācija „oktobrēni”, tāda bija katrā skolā. Tagad skolās līdzīgu

organizāciju nav, ir „Skauti” un „Gaidas”, bet tās nedarbojas visās skolās. Agrāk katrā skolā bija

oktobrēni, pionieri un komjaunieši. Man atmiņā ir palikusi uzņemšana oktobrēnos. Skolā bija
svinīgs pasākums, katru izsauca zāles priekšā un piesprauda piecstūraino zvaigznīti. Kā bērnam,

man toreiz bija ļoti pagodinoša un satraukuma pilna sajūta.

Vēl atceros, kā gatavojāmies ierindas skatei. Visiem bija jābūt vienādām cepurītēm, un man
skolotāja uzticēja pagatavot emblēmas, kuras piespraust cepurītēm. Es jūtos ļoti pagodināta. Lai

darbs būtu rūpīgāk veikts un emblēmas piegultu cieši pie cepurītēm, es sēdēju tām cepurēm
virsū.

Kā pārmainījās skolas dzīve pamatskolas laikos?
Tāpat kā tagad, mums bija jākļūst patstāvīgiem, jāstaigā pa kabinetiem, jo mācības vairs
nenotika tikai vienā klasē, bet katrs priekšmets notika citā kabinetā. Citas lielas izmaiņas nebija.
Kuru skolotāju atceraties ar īpašām atmiņām?
Atmiņā man ir palikusi skolotāja Agrita Būčiņa un Ieva Auniņa. Viņas bija latviešu valodas

skolotājas. Uz šīm latviešu valodas stundām es gāju ar lielu prieku, jo skolotājas mācēja stundās
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tā aizraut, ka nejutu, kā paskrien laiks 45 minūtes. Arī Margarita Rutka ir palikusi atmiņā, viņa
bija stingra, bet tai pat laikā matemātiku iemācīja ļoti labi.
Kādas bija būtiskākās atšķirības skolas laikiem, kad Jūs mācījāties un šodien?

Par atšķirībām jau nedaudz pieminēju, tie bija tie paši oktobrēni, pionieri, komjaunieši. Bija

pasākumi, ierindas skates, talkas gan rudeņos, gan pavasaros. Starpbrīdī nebija tā, ka dari, ko
gribi, gaiteņos mēs staigājām pa divi, sadevušies rokas, ejot pa apli. Tāda skriešana un sēdēšana
pa palodzēm nebija pieļaujama. Arī stundās bērni vairāk klausījās, ko skolotājs saka, bija
uzmanīgāki. Tagad liekas, ka bērniem skolā mācības vairs nav primārais. Lielai daļai skola ir

tikai vieta, kur padauzīties. Agrāk bērni bija vairāk noskaņoti gūt zināšanas, protams, bija jau arī
mūsu laikos pa kādam palaidnim.
Jūsu klases audzinātājās pamatskolas un vidusskolas laikā?

Mēs bijām viena no tām klasēm, kuriem ļoti mainījās audzinātāji. No 4. - 6.klasei mums
bija skolotāja Viola Šerikova, ļoti jauks cilvēks. Viņa mainīja dzīves vietu, un aizgāja strādāt uz

Rūjienu. No 7. - 8.klasei klases audzinātājs bija vēstures skolotājs Atis Ābele. Arī vidusskolā
bija divi audzinātāji. No 9.klases līdz 10.klases vidum bija krievu valodas skolotāja Jeļena

Maksimceva, tad viņa aizgāja bērniņa kopšanas atvaļinājumā, un mūsu klases audzināšanu

pārņēma ķīmijas skolotājs Arturs Narbuts.

3. att. Kāds no skolas pasākumiem

Kā Jūs atpūtāties un izklaidējāties ārpus skolas?

Ārpus skolas viss brivais laiks man saistījās ar dejošanu. Es dejoju skolas deju kolektīvā,
un no 7.klases sāku dejot tautas deju ansamblī "Gauja”. Vēl man ļoti patika slidot, kā uzlēja
slidotavā ledu, tā visus vakarus pēc mācībām pavadīju slidotavā. Vasarā, kopā ar klases

biedriem, braukājām ar riteņiem, bet nevis tā bezmērķīgi, bet braucām aplūkot dažādas vietas
pilsētas apkārtnē, piemērām, Ķelderleju, Daliņus.
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Kādos skolas pulciņos Jūs darbojāties?

Es dejoju skolas deju kolektīvā un vienu brīdi apmeklēju arī rokdarbu pulciņu. Rokdarbu
pulciņā gāju tā dēļ, ka tur mācīja aust. Skolā bija stelles, un mēs audām prievītes. Skolotāja bija
Elza Rozenberga. Dejošanu mums mācīja mazākās klasēs Ilga Martinova un pēc tam Rita

Liepiņa. Vēl es kārtoju skolas pionieru organizācijas hroniku.
Kādas ir spilgtākās atmiņas no vidusskolas laikiem?

Vidusskolā no trim klasēm apvienojāmies vienā klasē. Tagad ir proporcionāli pretēji viena klase sākumskolā un 3 klases vidusskolā. Mēs bijām ļoti draudzīga klase. Ja sarunājām

aizbēgt no stundām, tad visi arī aizbēgām. Tā gan bija tikai viena reize. Tas notika bijušajā
ģeogrāfijas kabinetā, mēs visi izšmaucām pa logu un aizlaidāmies.

4. att. Vidusskolas Aristotelis

Atceros, ka, tuvojoties eksāmenu laikam, 11. klasē bija pazudis žurnāls, kāds no
klasesbiedriem to biju paslēpis uz diezgan ilgu laiku. Beidzās jau viss veiksmīgi, žurnāls atradās,

bet satraukums bija liels.

Atmiņā palicis arī eksāmenu laiks. Agrāk bija jāraksta biļešu klades un katrā priekšmetā
jāiemācas 30 - 40 biļetes. Mācījāmies gan Gaujmalā, gan uz māju jumtiem saulītē. Šinī laikā

klases kolektīvs saliedējas vēl vairāk. Un tad izlaidums! Klāti galdi, dejas ar dzīvo mūziku līdz

rīta gaismai, pastaiga saullēktā uz Daliņiem. Vēl tagad atmiņā ir skaistais jaunības dienu gājiens.
Meitenes baltās kleitās no visām Valmieras skolām gājām pa pilsētas galveno ielu, kā balta upe.
Tas ir neaizmirstams laiks!
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7.att. Jaunības dienas gājiens Valmieras pilsētā 80-tajos gados

Ar ko, Jūsuprāt, 5.vidusskola atšķīrās no citām pilsētas skolām?
Man liekas, ka, ienākot skolā, apņem mīļums un sajūtama ļoti laba aura. Mūsu skola ir

viena no vecākām skolām pilsētā. Tā ar savu izskatu ir valmieriešiem iemīļota un pazīstama. Atī
bērni mūsu skolā ir sirsnīgi un mīļi, nav iedomīgi. Šinī skolā esmu pavadījusi laiku no 1975.
gada līdz šai dienai.

Direktors Jūs skolas laikā bija..... Kā Jūs viņu raksturotu?

Manā skolas laikā direktors bija Inārs Riekstiņš, ļoti jauks cilvēks. Man ir palikušas mīļas
un labas atmiņas par viņu. Atsaucīgs, sirsnīgs pedagogs. Viņš arī neatteica man darbu, kad nācu
interesēties, vai skolā nevajag sākumskolas skolotāju, jo atcerējās mani kā skolas absolventi.

Vai kāds skolas biedrs ir aiznesis skolas vārdu tālāk Latvijā un vai kāds ir palicis

dziļāk sirdī?
Mani klases biedri ir apguvuši dažādas profesijas, piemēram, Gita Valtenberga ir
žurnāliste. Viņa jau skolas laikā bija ļoti aktīva un izdarīga, es skolas laikā viņu vienmēr
uzlūkoju ar apbrīnu. Mana labākā draudzene no l.-l 1.klasei un arī vēl tagad ir Arta Melngārša.

Latvijas televīzijā vada ziņas Sandra Zviedre, Jānis Kravalis ir arhitekts.
Cik ilgi esat sākumskolas skolotāja?
Sākumskolā strādāju jau 20 gadus. Valmieras 5.vidusskola ir mana pirmā un vienīgā darba

vieta.
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6.att. Ziemassvētku eglīte skolā jau kā skolotājai

Kā Jūs nokļuvāt savā skolā kā skolotāja, vai tā bija nejaušība?

Es jau teicu, ka tas bija mans sapnis kopš bērnības, tāpēc arī pēc vidusskolas beigšanas
mācības turpināju Liepājas pedagoģiskajā institūtā. Pēdējā kursā mācoties, man bija prakse, un

es atnācu uz skolu palūgt, vai es nevaru praksi novadīt šeit. Mācību pārzine Velga Lapiņa un
skolotāja Daina Grīnberga man atļāva šeit praksi novadīt, un pēc institūta es izteicu vēlēšanos

skolā strādāt. Mani arī pieņēma darbā.

5.att. Manu pirmo audzināmo bērnu 9. klases izlaidums
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Kā bija uzsākt darba gaitas kā bijušai absolventei? Vai tas atviegloja vai sarežģīja

dzīvi?
Domāju, ka tas atviegloja, jo, ienākot skolā, viss jau bija pazīstams, kolēģi bija smaidīgi,
atsaucīgi un izpalīdzīgi. Tas katrā ziņā bija vieglāk nekā būtu svešā kolektīvā.
Ko Jūs gribētu mainīt skolas dzīvē, ja Jums būtu tāda iespēja?

Pamatā jau mani viss apmierina, varbūt vienīgi es kaut ko mainītu starpbrīžu sakarā.

Agrāk mēs visi iznācām laukā no klasēm un vienkārši pastaigājāmies. Ja būtu manā ziņā, es arī

atvieglotu bērniem mācību programmas, bet skolotājiem jau par to nav teikšana.
Kā, Jūsuprāt, manījušies skolēni, salīdzinot ar laiku, kad pati mācījāties?

Bija jau arī agrāk gan ļoti labi skolnieki, kas mācījās uz labi un teicami, un bija arī
palaidņi. Atšķirība varbūt tā, ka, ja agrāk klasē bija 2-3 palaidņi, tad tagad ir 10. Modemi sakot,

hiperaktīvo bērnu ir daudz vairāk. Tāpat kā agrāk skolēni, kas labi mācās, ir aktīvi gan skolas,
gan ārpusskolas dzīvē.

Kādas tradīcijas ir saglabājušās līdzi laikam?

Zinību diena. Ziemassvētku koncerti, kas man ir mīļi kopš bērnības. Aristotelis. Arī
mūsu laikā bija jauno vidusskolnieku iesvētīšana. Vēl tāpat kā agrāk ir jāskrien kross. Skolas

vēsturē ļoti nozīmīga vieta ir deju kolektīvu un koru skatēm. Mūsu kolektīviem skatēs vienmēr ir
bijuši pirmās pakāpes diplomi. Visus gadu esam piedalījušies skolēnu dziesmu un deju svētkos.
Piepūšamie matrači no, kuriem līdz rītam izgājis gaiss, nakts delverības, lielās lietus gāzes
mēģinājumos, kā gan to var aizmirst?! Uz svētiem esmu devusies, gan kā skolniece - dejotāja,
gan arī kā skolotāja, kopā ar mazajiem dancotājiem. Tās ir tradīcijas, kuras palikušas atmiņā.

Vai Jūs varētu pateikt dažas labās pārmaiņas Valmieras pilsētā jūsu dzīves laikā
un dažas, kuras jūs nebūt neiepriecina?

Labās pārmaiņas ir tās, ka dzīve pilsētā nav apstājusies, ir sakārtotas daudzas ielas, arī

pilsētas centrs ir skaiti izveidots. Es nemainītu šo pilsētu ne pret vienu citu. Sākumā, kad
pieņēma lēmumu pārveidot universālveikalu par tagadējo Valletu bija sajūta, ka kaut kas no
bērnības tiek atņemts, bet tagad tomēr prieks, tirdzniecības centrs ir patīkams. Valmiera ir
skaista! Arī tad, kad atbrauc ciemiņi, viņi vienmēr sajūsminās par pilsētas zaļumu vasarās. Ja

man būtu jāliek Valmierai vērtējums tāpat kā to dara skolā, es liktu 9.
Nepatīk, ka izmainīta ir autobusu kustība. Agrāk autobuss kursēja no viena pilsētas gala

līdz otram, tagad ar autobusu braukt ir sarežģīti. Tā kā es izmantoju pilsētā autobusa satiksmi, tas
man ir ļoti apgrūtinoši. Autobusi arī kursē daudz retāk nekā agrāk.

Nosauciet cilvēku, kurš Jūsuprāt ir spodrinājis Valmieras pilsētas vārdu?
Inesis Boķis ir daudz strādājis, lai pilsēta augtu un attīstītos.

Vai Jūs varat nosaukt arī kādu ieguldījumu (morālu vai materiālu), ko pati esat
devusi Valmierai?
16

Viens no ieguldījumiem ir tas, ka es strādāju par skolotāju. Audzinu un mācu Valmieras
jauno paaudzi. Tiem mazajiem ķipariem esmu devusi pamatzināšanas, un vēlāk viņi būs tie, kas
veidos tālāk gan Latviju, gan arī mūsu dzimto Valmieru.

Jūsu novēlējums mūsu skolai un Valmieras pilsētai?

Skolai es novēlu pastāvēt un pilnveidoties uz augšu, turpināt augt un attīstīties līdzi

laikam. Lai mūsu kolektīvs ir tikpat draudzīgs un saticīgs, kāds tas ir bijis laiku laikos. Arī
pilsētai es novēlu turpināt izaugsmi!
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Valmieras 5. vidusskola

Literārā konkursa darbs

..Skolotājas Daces Ciguzes

stāsts par savu skolu un
pilsētu.”
Darba autors:
7.a klases
skolnieks

Dāvis R. Zvirbulis

Es izvēlējos piedalīties konkursā „Mans stāsts”, jo mani klases biedri un
skolas avīzītes „Medus maize” koordinatore, bibliotekāre Iveta Jančevska man

ierosināja šim darbam. Es ļoti daudz uzzināju par skolas vēsturi un arī par
Valmieru. Kā arī iepazinu savas skolas skolotājas Daces Ciguzes un Antras
Savēlēs bērnības un skolas gaitas.

1. att. darba autors Dāvis R. Zvirbulis un skolotāja Dace Ciguze 2011. gada februārī

Vai Valmiera ir Jūsu dzimtā pilsēta?

Jā, Valmiera ir mana dzimtā pilsēta, es šeit esmu dzimusi un augusi, skolā gājusi. Bērnība pagāja
pašā pilsētas centrā - pretī tirdzniecības centram „Valleta”. Toreiz tur bija universālveikals.

2.3. att. Mazā Dacīte pie kafejnīcas „Mākonītis” ceļā uz estrādi un kādā pastaigas mirklī

Kādi bija Jūsu bērnības sapņi, vai sapņojāt kļūt par skolotāju?

Jā, par skolotāju sapņoju jau kopš mazotnes, mācīju lelles un lācēnus.
Kādas bija Jūsu iemīļotākās spēles un rotaļas?

Pagalmā kopā ar citiem bērniem spēlējām ļeckas, (tā ir ķeršanas spēle, kad visi bērni bēg un spēles

vadītājs skrien pakaļ.) Vēl spēlējām paslēpes un daudz braukājām ar velosipēdiem. Tā kā mūsu māja
atradās Gaujas krastā, tad daudz interesantu brīžu ir pavadīti Gaujas kalnā uz pagrabiņa, kur
pagalma bērni paši iestudējām un spēlējām teātri. Gatavojām biļetes, pagalmā izlīmējām afišas.

Skatīties nāca visi, kam nebija slinkums.

4.att. Jaungada pasākums skolā 1968. gadā

Jums bija kāda ļoti īpaša un mīļa rotaļlieta?

Jā, man bija piepūšams zilonītis, ar kuru vienmēr visur gāju, tas bija tad, kad biju pavisam maza.
Vēlāk man uzdāvināja pavisam mazu lellīti. Arī tā man bija sevišķi mīļa.
Jums bērnībā bija daudz draugu?

Draugi bija, mūsu pagalmā bija ļoti daudz bērnu, un visi ļoti draudzīgi. Vienmēr spēlējāmies kopā.

5. att. Oktobrēni 1967. gadā

Kuru skolotāju atceraties ar īpašām atmiņām?

Ar īpašām atmiņām es atceros savu pašu pirmo audzinātāju Dzidru Bušu. Viņai mēs bijām

pirmie bērni, viņa mums pirmā. Mums viņa patika, jo bija mīļa, iejūtīga, saprotoša. Tagad mēs esam
kolēģes.

6. att. 1967. gada 30. maijs beidzot 1. klasi kopā ar skolotāju Dzidru Bušu

Kāds ir Jūsu lielākais nedarbs?

Lielākais nedarbs bija tāds, lai nebūtu jāraksta kontroldarbs, es aizgāju uz zobārsta kabinetu
palīdzēt mazgāt zobārstniecības instrumentus. Kādreiz zobārsts bija mūsu skolā.
Kāds bija Jūsu mīļākais mācību priekšmets?

Latviešu literatūra, mēs ļoti daudz lasījām. Literatūru mācīja Zenta Polka. Skolotāja prata
ieinteresēt skolēnus par dažādu autoru darbiem. Viņas stundas bija ļoti aizraujošas.

Kādus pulciņus Jūs apmeklējāt?
Es dejoju skolas deju kolektīvā. Deju kolektīva vadītāja bija Ilga Martinova un Rita Liepiņa.

Dejoju tikai dažus gadus, toties korī nodziedāti visi skolas gadi. Kori vadīja Ausma Āboliņa.

Piedalījāmies arī Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.

7. att. Dace 7. klases skolniece

Kāds bija Jūsu skolas direktors?

Direktors tajā laikā bija Inārs Riekstiņš. Tas bija cilvēks ar lielo burtu, labsirdīgs un tajā pat laikā
ļoti prasīgs, mēs, skolēni un skolotāji, viņu ļoti cienījām un mīlējām.

Jūs klasē bijāt draudzīgi skolēni?

Jā, mums bija ļoti draudzīga klase, un par to mūs apskauda pārējie bērni, jo parasti skolotāja mūs

uzslavēja. Klasē bijām 28 skolēni, 13 zēni, 15 meitenes. Mana pirmā klases audzinātāja bija Dzidra
Žagotska, tagad Dzidra Buša. Tā iznāca, ka mēs sākām reizē. Viņa sāka strādāt mūsu skolā par
skolotāju, un es mācīties 1 .klasē. Bijām 3 paralēlklases. Kas mūs tā saliedēja, nevaru pateikt. Varbūt

tas, ka mūsu pagalmā mes dzīvojām 9 bērni no klases un bieži ciemojās arī citi. Arī tagad vēl daudzi
bijušie klasesbiedri tiekamies.

8.att. 1.astoņgadīgo skolu beidzot klases audzinātāja Marianna Ziediņa

Par ko Jūs strādātu, ja nebūtu kļuvusi par skolotāju?

9. att. 1980. gadā Dace uzsākot darbu skolā

Kad biju maza, reizēm es gribēju kļūt par frizieri, jo man ļoti patika veidot frizūras, un visām

manām lellēm bija īpašs matu sakārtojums.

Kas mainījies skolas dzīvē kopš laikiem, kad pati bijāt skolniece?

Nu skolas dzīve ir ļoti mainījusies, agrāk bija daudz lielāka stingrība, skolas gaiteņos bija jāstaigā
pa divi, skolā pavisam citādi bija svētki, pasākumi un tradīcijas.

Kāpēc izvēlējāties strādāt ar sākumskolas bērniem?

Man ļoti patīk mazi bērni.

10. att. 1980. gada 1. septembris kopā ar pirmo audzināmo klasi

Cik gadus strādājat šinī skolā?
Šogad apritēja apaļi 30 gadi. Šī ir 9.klase pēc kārtas, kurai esmu audzinātāja. Visas klases ir mīļas,
kaut aiī ļoti atšķirīgas. Ar saviem pirmajiem bērniem man ir īpašas attiecības, tiekamies ik pa 5
gadiem. Uz tikšanos ierodas vairāk par pusi no visas klases. Apbrīnojami!
Kā Jums šķiet, skolotājas darbs ir grūts?

Skolotājas darbs, ir grūts, bet, ja ļoti gribi, tad tos grūtumus ir viegli pārvarēt, arī patīkamā ir

daudz.
Kādas bija Jūsu un draugu iecienītākās izklaides Valmierā?

Tajā laikā daudz izklaides iespēju nebija, galvenais, kur visi gājām bija, Valmieras kinoteātris, tur

varēja apskatīt ļoti interesantas un piedzīvojumiem bagātas filmas. Vasarās gājām peldēties.
Ar ko, Jūsuprāt, 5.vidusskola atšķīrās no citām pilsētas skolām?
Pirmkārt, skola atšķiras ar to, ka tā ir mūsu skola. Otrkārt, šeit ir ļoti daudz sirsnīgu un draudzīgu

cilvēku, un starp mums visiem ir ļoti labas attiecības.
Kā Valmiera ir izmainījusies par šiem gadiem?

Valmiera tāpat kā visa dzīve ir mainījusies, pilsētas centrā vairs nestāv Ļeņina piemineklis, ir

izveidoti braukšanas apļi, ļoti daudz jaunu veikalu. Mainījies ir arī parks pilsētas centrā. Agrāk uz
parku veda kāpnes, celiņi nebija asfaltēti. Ceļā uz estrādi bija kafejnīca „Mākonītis”, kur varēja
pacienāties ar saldējumu, sulām, kūciņām. Tagad tur ir tikai pamati. Tāpat Valterkalniņā skatu

tornim bija divi stāvi

11. att. Ļeņina piemineklis centrā

13. att. skats uz Vecpuišu parku

12. att. pilsētas centra dzīvojamo māju kvartāls

14. att. Valmieras universālveikals pilsētas centrā

Ar ko Jūs lepojaties savā pilsētā?

Es lepojos ar pašu pilsētu, es lepojos ar to, kā tā ir attīstījusies,
Valmierā ierodas ļoti daudz tūristu, lai apskatītu mūsu skaistākās

vietas.
Cilvēks - Personība - Jūsu laikmeta varonis, kas spodrinājis

Valmieras vārdu?
Mans varonis, bija mūsu skolas direktors 1. Riekstiņš, jo šī bija viņa

skola un mēs esam pašā pilsētas centrā. 1. Riekstiņš bija izveidojis labu
skolotāju kolektīvu, ieguvis cieņu skolēnu, skolotāju un vecāku vidū.

Ar viņu Valmierā lepojās. Viņš bija personība.
Jūsu novēlējums mūsu skolai un Valmieras pilsētai?
Lai mūsu skola attīstītos, pastāvētu un lai šeit strādātu tikpat sirsnīgi,

saprotoši un prasīgi skolotāji kā līdz šim.
15. att. skolotāja Dace 2011. gadā

Valmieras 5. vidusskola

Literārā konkursa darbs
„Skolotājas Sigitas Ābeies
par savu skolu un pilsētu.”

Darba autors:
7.a klases

skolnieks
Lauris Jančevskis

Arī šinī gada nolēmu piedalīties konkursā ‘”’Mans stāsts.” Skolotāja Sigita jau
trešo gadu māca man sociālās zinības. Nolēmu aicināt skolotāju uz sarunu, kurā

viņa man pastāstīja kā pavadījusi savu skolas laiku.
Uzsākšu mūs sarunu ar jautājumu, vai esat valmieriete?

Jā, no matu galiņiem līdz papēžiem.
Kādas ir Jūsu pirmās bērnības atmiņas Valmierā?

Dziļās ziemas, foršās vasaras un atpūta kopā ar vecākiem.

Kā notika skolas izvēle, kurā uzsākāt mācības 1.klasē?

Tas bija ļoti viegli, jo b/d „Ezītis” kuru es apmeklēju un mācījos pirmā klasē, bija piesaistīts V.5.V. un
bez tam skola bija tuvu mājām, jo dzīvoju G.Apiņa kvartālā, bet galvenais faktors bija tas, ka mans

tētis un krusttēvs ir absolvējuši šeit astoņgadīgo skolu.
Vai atceraties savu pirmo 1. septembri?
Ja godīgi, tad neatceros, man ir tikai bildes no šī pasākuma.

Jūsu pirmās klases audzinātāja bija....?

Pirmās klases audzinātāja bija pārsla Vilciņa, bet atnākot uz 2. klasi - Līga Cimdiņa. Mēs bijām
centīgi skolnieki. Es atceros, ka skolotāja veda mūs uz Pārgaujas skolas baseinu mācīties peldēt, un

pēc peldēšanas mēs vienmēr devāmies pie skolotājas cept pankūkas un pončikus. To es atceros līdz pat

šodienai.

1. att. karnevāls sākumskolā

Kā Jūs raksturotu sākumskolu laikā, kad pati mācījāties?

Tas bija interesants laiks ar slēpošanu ziemā, ar pārgājieniem pavasarī un citām aktivitātēm. Mēs

bijām saliedēta klase. Es gan šobrīd nestrādāju sākumskolā, bet domāju, ka dzīve tur ir tikpat
interesanta kā tajā laikā, kad es mācījos.

2. att. 1. septembris kopā ar skolotāju Līgu Cimdiņu

Kādas būtiskas atšķirības Jūs saskatāt šodien?

Vienīgā būtiskā atšķirība ir tā, ka viss ir palicis modernāks. Varbūt arī tas, ka skolēni ir palikuši

nedaudz slinkāki un arī aizņemtāki. Es jau minēju, ka mēs bijām aktīvi. Atceros, kā kopā ar vecākiem
un audzinātāju Līgu Cimdiņu devāmies slēpot. Tas bija sestdienās.

Tīnis - Sigita Valmieras pilsētā? Ko Jūs varat par to pastāstīt?
Tā kā tas bija pusaudžu vecums, tad bija diezgan aizraujoši. Arī mani vilināja tusiņi. Mūsu skola bija

ļoti populāra diskotēku tīkošanā. Gandrīz katru otro piektdienu te bija diskotēkas, kas tika plaši
apmeklētas. Nu bija jau arī pirmās mīlestības...Kur nu bez pusaudžu romantikas! Mēs ne tik daudz
klīdām pa Valmieru, bet gan apmeklējām balles (sauktas tai laikā par disenēm), gan savā skolā, gan arī
citās pilsētas skolās. Protams, mēs arī nesēdējām pie datoriem, kā tas notiek šajos laikos, bet gan
spēlējām dažādas spēles. Piemēram, „kazaki razboiņiki” , bija arī tāda „bultiņu spēle”.

3. att. Skolotāju dienas pasākumā

Ar ko izcēlās Jūsu klasesbiedri pamatskolas laikā?

Ar to, ka vienmēr sporta dienās mēs parasti ieguvām godalgotas vietas. Mūsu klases audzinātāja bija
Dzidra Buša.

4. att. pamatskolas laiks kopā ar skolotāju Dzidru Bušu

Kā Jūs pārsteidzāt savu klases audzinātāju?

Laikam jau audzinātāja vienmēr vairāk pārsteidza mūs. Bija jau arī dažādi atgadījumi, palaidnības kā
jau visiem tanī vecumā. Vidusskolā mūsu klasi audzināja Maija Spilberga, viņu gan mēs pārsteidzām
ar visu ko.

5. att. vidusskolas laiks kopā ar skolotāju Maiju Spilbergu

Kuras tradīcijas ir saglabājušās un, kas, Jūsuprāt, būtisks ir aizgājis nebūtībā?

Manā laikā ļoti populāras bija „Popielas”, es pat atceros, ka, ienākot pa skolas durvīm, tika pieteikta
Madonna un pavadīta līdz pat skatuvei. Bija dažādas tā laika populāras grupas, un jaunieši ar lielu

aizrautību gatavoja priekšnesumus.
Atceros Skolotāju dienas pasākumus, tie bija mazliet savādāki kā tagad. Diemžēl šodien vērojams

liels kūtrums no skolēnu puses, nav intereses kaut kur piedalīties. Ja arī piedalās, tad bieži
priekšnesuma ideja parasti ir ļoti sekla un nav pārdomāta. Tas pietrūkst...Tradīcijas galvenokārt ir
saglabājušās, jo mūsu skola vispār ir ļoti bagātākā ar tradīcijām.

6. att. viens no skolas pasākumiem „Popiela'’

Kas Jūsu skolas laikā organizēja sabiedrisko dzīvi?
Tāpat kā tagad, to darīja skolotāja Daila Ranše un, protams, skolēni paši, audzinātāji un skolotāji
atbalstīja. Tajā laikā skolā bija grupa „Devīze”, arī viņi aktīvi piedalījās.
Kur bija iemījota „tusiņu" vieta Valmieras jauniešiem pilsētā?
Tas bija pie Gaujas, pie lielās liepas. Tur tika svinēta arī mana 16 gadu dzimšanas diena. Pie lielās
liepas esmu satikusi daudzus interesantus draugus. Starp citu, tur es arī ieskatījos savā vīrā.

Notikums, kas ir palicis atmiņā no skolas laikiem?

Nu... varbūt, tas tāds personisks, ka iepazinos ar savu vīru!? Viņš mācījās klasi augstāk par mani, un

tas ir arī mans spilgtākais skolas notikums. Mēs iepazināmies, kad es beidzu 10. klasi un viņš 11.klasi.

Tieši no skolas laikiem atmiņā palicis zinātnisko darbu rakstīšana un aizstāvēšana gan rajonā, gan
valsts līmenī. Mana darba tēma bija „Tūrisma iespējas Vidzemes jūrmalas piekrastē.” Valsts līmenī es
ieguvu 2.vietu, par to liels paldies skolotājai Dailai Ranšei.

Arī izlaidumu un žetona vakaru es varētu uzskatīt par lielu notikumu.

7. att. ekskursija uz Liepāju
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Kā Jūs atpūties ārpusskolas laikā, kādi bija Jūsu hobiji un aizraušanās?

Es dejoju tautas deju ansamblī ‘’Gauja”. Savu laiku gāju mūzikas skolā, bet tas bija īss posms manā
dzīvē. Protams, apmeklēju arī dažādus pulciņus, bet pamatā tā bija dejošana, ko turpinu arī šodien.

Skolas laika personība nr. 1 - skolas biedrs?
Mana pirmā mīlestība, bet viņa vārdu es tomēr neatklāšu. Un, protams, arī mans tagadējais vīrs. Es

tomēr no skolas gadiem negribu izcelt kādu vienu cilvēku, jo katrā situācijā bija savs līderis.

Autoritāte - pedagogs Jums kā skolniecei? Kāpēc tieši.....

Skolotāja darbs bija mans sapnis kopš sākumskolas laikiem. Mani par skolotāju iedvesmoja kļūt mana
klases audzinātāja Līga Cimdiņa. Skolotāja ar savu aktīvo darbību, jaukajiem pasākumiem, brīnišķīgo

humoru un prasmi visus aizraut (arī vecākus) mani sajūsmināja, un tā jau man diezgan agri bija skaidri

nākotnes mērķi. Esmu apmierināta ar savu izvēli un uzskatu, ka neesmu kļūdījusies. Paldies, skolotājai
Cimdiņai!

Kāpēc no visām profesijām izvēlējāties tieši - pedagoģiju?

Esmu apmierināta ar savu izvēli un uzskatu, ka neesmu kļūdījusies. Esmu cilvēks, kam apkārt
nepieciešama sabiedrība, un vislabākais kontakts man veidojas ar jauniešiem.

8. att. 1. septembris 12. klasē pirmklasnieku ievešana skolā

Vai darbs savā skolā bija apzināta izvēle, vai nejaušību sakritība?
No vienas puses apzināta vēlme un daļēji arī sakritība. Vairāk varbūt tomēr apzināta, jo kur gan

citur, ja ne šeit?!...Jūtos šeit kā otrajās mājās. Es skaidri zināju, ka nepalikušu Rīgā, arī pedagoģisko
praksi es gāju šajā skolā.
Kā bija pārtapt no absolventes par skolotāju?

2006.gadā atnācu uz skolu strādāt. No sākuma bija dīvaini, bija grūti uzrunāt savus bijušos skolotājus

uz ‘’Tu”, ļoti kautrējos. Ar laiku tas pārgāja, arī skolotāji mani uzņēma labi, bija atsaucīgi un iejūtīgi.

Kādas būtiskas pārvērtības Jūs redzat šobrīd V5.V salīdzinot ar laiku, kad pati bijāt
skolniece?

Ir būtiski samazinājies skolēnu skaits, manā laikā skolēnu skolā bija daudz lielāks. Ir uzcelts jaunais
korpuss, kas manā laikā nebija. Ar laiku jau mainās gan ēkas, gan cilvēki.
Vai Jūs mēdzat pielietot teicienu ; „Kad mēs augām..... ”?

Jā! Esmu sevi „pieķērusi”, ka lietoju šo teicienu. Un varbūt ne tik daudz tēmētu pamatskolas posmam

kā vidusskolēniem. Esmu teikusi: „Kad es mācījos, man jau šitā nebija...” Bet patiesībā jau es domāju,
ka šis teiciens nav aktuāls, jo nekad jau nebūs tā, kā bija. Ir pagājuši tikai 8 gadi, kopš beidzu skolu, it
kā tas nav daudz, bet reāli laiks tomēr pagājis.

Ar ko atšķiras skolēns Jūsu skolasbiedrs un skolēns - Jūsu audzēknis?
Būtu pārspīlēti teikt, ka „kā diena pret nakti”, bet, atceroties savus klasesbiedrus, varu teikt mēs bijām
saliedētāki, kā muskatieri „viens par visiem visi par vienu”. Ja konkrēti runāju par saviem audzēkņiem,

tad jāsaka, ka bērni ir labi, bet šīs vienotības viņos nav. Ir katrs par sevi.

Mīļākā vieta skolas ēkā?
Mans kabinets un skolas bufete.
Ko Jūs gribētu mainīt šobrīd skolas dzīvē?

Man jau liekas, ka ir labi tā, kā ir.
Ja Jūs pēkšņi kļūtu miljonāru mantiniece un sadomātu iepriecināt savu skolu, ko Jūs
darītu tās labā? (iet runa par labiekārtošanu)

Pirmkārt, es izremontētu auditoriju. Padarītu gaišākus gaiteņus, salabotu skolas jumtu, lai pavasara
atkusnis nebojātu ēku.
Kā Jūs domājat ar ko mūsu skola ir īpaša?
Domāju, ka skola ir īpaša ar saviem iemītniekiem - skolotājiem un skolēniem. Esam īpaši arī ar to, ka
izcīnījām savu lielo cīņu, lai pastāvētu.

9. att privātstunda vācu valodā pie skolotājas B. Leduskrastas
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Kā Jūs jūtaties kā valmieriete?

Jūtos ļoti labi, un nespēju iedomāties, ka varētu dzīvot kaut kur citur. Aizbraucot uz citu pilsētu, nekad
nevaru teikt, ka man tur gribētos palikt. Valmiera ir tā vietā, kas liek atgriezties. Arī manas kursa

biedrenes, kas ciemojušās pie manis ir atzinušas, ka Valmiera ir kā „miera osta.”

Ar ko Jūs lepojaties savā pilsētā?
Lepojos ar Gaujas stāvajiem krastiem, ar vietām Valmierā un tās apkārtnē, kur var netraucēti aiziet,

vai aizbraukt padomāt.
Cilvēks - personība - Jūsu laikmeta varonis, kas spodrinājis Valmieras vārdu?

Tādu cilvēku noteikti ir daudz, bet es varu teikt, tas ir BMX riteņbraucējs Māris Štronbergs.

Kas ir pilsētas simbols Jūsu acīs?
Daļiņa stadions, stāvie krasti, Gauja.

Mīļākā vieta Valmierā?

Palejas iela 3, kur dzīvo mana vīra omīte, tā ir mana mīļākā vieta vasarā.
Jūsu vēlējums Valmierai un arī Valmieras 5. vidusskolai?
Visu dariet ar prieku, ar pozitīvām domām, līdz pamanīs kāds un spēs to novērtēt!

Valmieras 5. Vidusskola

Vēsture
Skolas vēsture ir bagāta. Laika posmā no 1939. gada tajā darbojušās sešas dažāda veida
mācību iestādes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Valmieras valsts komercskola 1939. - 1941.g.
Ekonomiskais tehnikums 1942. - 1951.g.
PedagoĢiskā skolal945. - 1958.g.
Valmieras 3. vidusskola 1958. - 1960.g.
Valmieras 1. astoņgadīgā skola 1960. - 1977.g.
Valmieras 5. vidusskola no 1977. gada.
2001./2002. m. g. skola iegūst jaunu korpusu mazo klašu skolēniem un pilnībā tiek
rekonstruēta sporta zāle.

Skola pie ezeriņa

1938. gada pavasarī vietā, kur tagad paceļas mūsu skola, bija neauglīga nora. Vasarā šeit sākās
celtniecības darbi - sāka celt Valmieras Valsts komercskolas jauno ēku.

Skolas projektu izstrādāja arhitekts Arnolds Čuibe, būvprojektu, - IM būvniecības biroja vadītājs
Blakenburgs, bet skolas būvdarbus vadījis būvuzņēmējs Hartmanis. Visa skolas celtniecības
izmaksa aprēķināta Ls 400 000. Triju stāvu skolas ēkā paredzētas 10 klases, vairāki kabineti 350
audzēkņiem. Arhitekts A. Čuibe izstrādāja arī projektu augļu, sakņu un košumdārzam.
1938. gada 9. septembrī notika skolas pamatakmens likšanas svētki ar tradicionālās kapsulas
iemūrēšanu. Iesvētīšanas garīgo aktu vadīja mācītājs A. Anšēvics.
Jauno skolas ēku uzcēla gada laikā, neuzcēla atsevišķo korpusu sporta zālei.
1939. gada rudenī Valmieras Valsts komercskola sāka darbu jaunajā skolas ēkā sava direktora
Viļa Robežnieka vadībā.

Atklāšanas svētkus svinēja 1939. gada 174^ecembrī
9.

1940. gada vasarā, nodibinoties padomju varai Latvija Valmieras Valsts komercskolu pārdēvēja
par Valmieras Valsts ekonomisko tehnikumu.
1941. gadā sākās Lielais Tēvijas karš. Valmieru okupēja vācu fašistiskie iebrucēji. Skola atguva
savu sākotnējo nosaukumu Valmieras Valsts komercskola.
1942. / 43. m. g. Skolas telpās ierīkoja kara slimnīcu. Audzēkņi mācījās vairākās maiņās dažādās
vietās pilsētā.

1944. gada rudenī Valmieras ekanomiskais tehnikums nekavējoties atsāka mācības. Skolas telpas
bija pamestas lielā nekārtībā: dienvidu siena sabojāta, logi pagrabu telpās aizmūrēti, klašu telpās
izsisti, centrālā apkures sistēma sabojāta. Kurināmā nebija. Paši skolēni sakārtoja skolas telpas,
gādāja kurināmo.
VET gatavoja grāmatvežus, tirdzniecības darbiniekus līdz 1951. gadam.

No 1945. gada skolu vadīja direktors Kārlis Vītols, mācību daļas vadītāja Olga ( Litenboka)
Ozola.

Ar lielu cieņu bijušās komercskolas audzēkņi atceras savus speciālo priekšmetu pasniedzējus
Albertu Pālēnu un Jēkabu Ulpi, Ārija Bace, Aina Venta, Silvija Dābola, Olga Helmane, Inta
Vēvere, Skaidrīte Bukuma, Gunta Zīle, Daina Grīnberga, Velta Ozola, Brigita Leduskrasta,
Marta Kļaviņa, Gunārs Kokums, Ārija Bīriņa, Ilze Kokuma, Zigismunds Gailis u. c.
No 1948. - 1958. gadam kā bāze pedagoģiskai skolai darbojās Valmieras pilsētas pamatskola.
1958. gada 1. septembrī darbu šeit sāk Valmieras 3. vidusskola. Skolas direktors Otto Ņesterovs,
mācību daļas vadītāja Vera Priedniece. No 1959.g. septembra skolas direktore Anna Tirmane.

Skolā mācības uzsāk 350 audzēkņi 14 klašu komplektos.

Par vecāko pionieru vadītāju strādā Nāra Rullē, pateicoties viņas ierosmei un enerģijai, skolas
pionieru vienībai piešķir partizāna - izlūka Viktora Krūtoņa vārdu ( 29.10.58.). Skolā viesojās
Viktora māmuļa. Pionieri rīko pārgājienus, tikšanos ar ievērojamiem cilvēkiem, piemēram,
nēģeru kinoaktieri Robertu Rossu. Tautas daiļamata meistari Emu Rubeni, ornitologu Kārli
Griguli.
1960. gada vasarā Valmierā notiek skolu reorganizācija. Mūsu telpās sāk mācīties Valmieras 1.
astoņgadīgās skolas audzēkņi. Mūsu 8. - 11. klases pārceļ uz VllVKV, bet visas VllVKV 1.-7.
klases - pie mums.

Direktore Anna Tirmane. Mācību pārzine Ināra Ņefedova. No 1962. gada aprīļa - direktore,
tagad pazīstamā mākslas zinātniece. LPSR Nop. b. mākslas darbiniece, grāmatu „Kārlis Sūniņš”
un „Valdis Kalnroze ” autore.

No 1962. gada aprīļa līdz 1969. gada aprīlim par mācību pārzini strādā Inārs Riekstiņš, par 1.- 4.
kl. Mācību pārzinēm uz pusslodzi strādā Tija Kalniņa, no 1968.g. Ārija Bace.
Skolā, mācību gadu sākot, ir 19 klašu komplekti, 621 skolēns, kurus māca un audzina 31
skolotājs.

10.

Par vecāko pionieru vadītāju strādā Regīna Valgere (1960. - 1965.g.), tagad vecākā skolotāja,
māca ģeogrāfiju.
Skolotāji - Ārija Bace, Skaidrīte Bukuma, Skaidrīte Ruka, Inta Vēvere, Inta Jansone, Ilze
Kokuma u.c
Skolēnu interešu izraisīšanai organizē mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes, konkursus,
pēcpusdienas. Skolas olimpieši piedalās olimpiādēs rajonā un republikā.

Gadu no gada arī mūsu dejotāju solis atzinīgi novērtēts rajona un republika skatēs.

No 60, - 80. gadiem bez jau minētajiem skolotājiem, ar lielu mīlestību, mūsu bērnus audzināja
un mācīja Milda Kalniņa, Māris Krieviņš, Lūcija Puseva, Valdis Zolmanis, Indriķis Zīriņš, Diāna
Varslavāne, Arianda Rupšniece, Egons Ziediņš, Ivars Briedis, Marija Miodle, Violeta Serikova,
Aleksandra Punka, Iraido Zolmane, Dzintra Grīviņa, Anna Ziediņa, Ilga Martinova, Māra
Le^zdiņa, Elza Rozenberga, Imants Stei<3āls, Valda Vēliņa, Fēliks Kamāts, Anita Djubareva,
Maiga Meistere, Inta Jansone, Laimonis Liepnieks, Rūta Priedīte, Gunārs Kego, Māris Ruberts
u.c.

1977. gada 1. septembris. Skola vēlreiz maina nosaukumu - Valmieras 5. vidusskola. Par
direktoru turpina strādāt Inārs Riekstiņš, direktora vietnieki Daina Radziņa un Velga Lapiņa (no
1980. gada). Ārpusklases un ārpusskolas darba organizatore Maija Krieviņa.

Pirmo vidusskolas klasi audzina skolotāja Dzidra Buša. Pirmie Valmieras 5. vidusskolas
absolventi jau atgriezušies savā dzimtajā pilsētā - Sandra Gacka, Anda Jemste, Inita Tauriņa,
Uldis Dundurs, Māra Luča, Inese Aurēna, Viļa Zālīte, Normunds Grīva.
1981. gada rudenī skola saņem sengaidīto un ilgi celto sporta zāli. Izveido sporta novirziena
klasi. Audzina fizkultūras skolotāja Sarmīte Akmentiņa.

1983. gada jūnijā skolotājas Regīnas Valgeres audzēkņi Gatis Bergsons un Māris Blumbergs
skolu beidz ar zelta medaļu.
j/CVcu
Sudraba medaļa 1986. gadā Ievai Dronei un 1989. gada Līvi Lakučai.

No 1984. gada 17. augusta direktora vietniece mācību darbā Aija Ozoliņa.
1988. gada rudenī skolēniem dota iespēja padziļināt zināšanas ķīmijā - bioloģijā.

Mūsu spējīgākie skolēni piedalās mācību olimpiādēs, konkursos rajonā, veiksmīgākie startē
republikā. Priecājamies par katra skolēna veiksmi.
Par veikto darbu skolēnu mācīšanā un audzināšanā skolas pedagogi saņēmuši daudzus augstus
valdības apbalvojumus. Ar nozīmi „PSRS teicamnieks izglītības darbā” apbalvots mūsu
ilggadējais direktors Inārs Riekstiņš.

Ar „Darba sarkanā karoga” ordeni apbalvota Daina Radziņa - direktora vietniece no 1969. 1984. gadam.Ar medaļu „Latvijas PSR Izglītības darba teicamnieks” apbalvoti: Alma Auniņa,
Tija Kalniņa, Anna Spilberga, Rita Liepiņa, Daina Radziņa, Inārs Riekstiņš, Regīna Valgere,
Hilda Opmane,
11.

