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Manas dzimtas stāsts par Valmieru

Mani vecāki un vecvecāki jau no bērnības dzīvojuši Valmierā. Tagad
nedaudz pastāstīšu par viņu piedzīvojumiem un atmiņām saistībā ar Valmieru.
Mana mamma un tētis mācījušies Valmieras Valsts ģimnāzijā. Tajā laikā tā
saucās Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskola.
Abiem vecākiem
palikušas ļoti jaukas atmiņas no skolas laikiem. Mammai visspilgtāk atmiņā
palikuši divi skolotāji- Egons Ziediņš, kurš pasniedza vācu valodu un EgīlsZiediņš, kurš pasniedza sportu (tajā laikā to sauca par fizkultūru).
Valmierā vienmēr ir bijis daudz iespēju bērniem un jauniešiem. Bija un ir
mūzikas skola,
mākslas skola, gan iespēja nodarboties ar sportiskām
aktivitātēm. Mūzikas skolas dibinātājs ir J. Vītols. J. Vītols savulaik ir dzīvojis
L. Paegles ielā, gandrīz pretī Valmieras Valsts ģimnāzijai. Šī skola ir sadalīta
vairākās mazās mājiņās. Savukārt
mākslas skolā var iegūt pirmos pamatus
mākslā un tās novirzienos.
Šī pilsēta ir slavena ari ar Valmieras
Drāmas teātri, kuru pazīst visā Latvijā.

Teātrī notiek gan viesizrādes, gan
Valmieras aktieru iestudētās izrādes.
Kinoteātris kino „Gaisma", kuru mūsdienās
apmeklē neliels skatītāju skaits, bet „
Padomju laikos"
pulcināja lielu skaitu
apmeklētāju, kuri pie biļešu pirkšanas veidoja rindas pāris stundu ilgumā.
Viena no pilsētas ievērojamākām vietām ir Valmieras pilsētas stadions,
kurš savās vēstures atmiņās glabā valmieriešu un visas Latvijas patriotiskākās
sajūsmu ovācijas, sveicot 1932. gada Olimpisko spēļu sudraba laureātu
J.Daliņu,kā arī pirmās «Pasaules Latviešu Trīszvaigžņu spēles" 1993. gadā.
Pasaules latviešu spēles pūlcināju latviešus no visas pasaules kontinentiem!
Mūsu ģimenei ļoti patīk Valmiera, tāpēc arī šeit dzīvojam, mācamies un
strādājam. Valmiera vienmēr ir piedāvājusi daudz dažādu iespēju, kuras mēs
izmantojam.

Valmiera doma un rada!
Valmieras sākumskolas
5.a klases skolniece
Karlīna Adata

Manas dzimtas stāsts par
Valmieru

Valmiera. Gaujas tilts.

Valmieras sākumskolas 5.a klases skolniece

Līva Marta Poča

Cik zināms, esmu dzimusi valmieriete nu jau ceturtajā paaudzē no mammas

puses. Gan mana mamma, gan mammas mamma un tētis, gan arī mammas tēva abi
vecāki dzimuši Valmierā. Mamma beigusi Valmieras 5.vidusskolu, vecmamma un
vectēvs Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolu (tagadējo Valmieras Valsts
ģimnāziju L.Paegles ielā 40), vecvectēvs izglītību guvis
..................... 20.gadsimta sākumā Valmierā esošajās
izglītības iestādēs, bet vecvecmamma
Valgas latviešu ģimnāzijā, jo tajā brīdī
vecvecmammas ģimene bija pārcēlusies
uz dzīvi Valgā. Pēc ģimnāzijas absolvēšanas vecvecmamma Alma
iestājas Sarkanā Krusta medmāsu skolā, beidz ar izcilību un 1939.gadā sāk strādāt
Valmieras slimnīcā (tagadējā veselības centrs «Bastions" ēka) par medmāsu. Tajā
laikā Valmieras slimnīcā par saimniecības vadītāju strādā
mans vecvectēvs Kārlis. Abi iepazīstas, dibina ģimeni un noīrē
dzīvokli Baltiņmājā.
Tā ir balta divstāvu ēka Kalna ielā 5 Gaujas krastā
(tagad ap to vietu atrodas baltā piecstāvu dzīvojamā māja
pie Dzimtsarakstu nodaļas). Vecajās pastkartēs, kur bildēts skats ar tiltu pār Gauju no
Pārgaujas puses, tā ēka ir labi redzama. Otrā pasaules kara laikā 1943.gada rudenī,
kad deg Valmiera, nodeg arī visa Almas un Kārļa tā laika iedzīve.

No vectēva māsīcas Rutas atmiņām, kas šobrīd dzīvo Austrālijā, bet 30.gadu
beigās ir skolas vecuma bērns un vasaras pavada Valmierā pie savas vecmammas,
tajā laikā mājai ir četri dzīvokļi (vectēvam par to māju atmiņu nav, jo viņš piedzima
tikai 1942.gada oktobrī). Apakšstāva vienā dzīvoklī dzīvo vīna veikala īpašnieks
Vanags ar savu sievu un māsu, otrā kurpju veikala īpašnieks Miezis. Augšstāvā mājas saimniece Baltiņa un mans vecvectēvs Kārlis. No augšas logiem ir plašs skats uz
Gaujas zemo, kreiso krastu. Var redzēt līdz pašai stacijai, kas ir divus kilometrus no
pilsētas. Tur vienā vasarā redzējusi kā viesuļvētra šaurā joslā pārskrējusi pāri
līdzenumam, pa gaisu aiznesot siena gubas un vienu otru jumtu.

Kā jau mazpilsētā, mājai apkārt bijis liels dārzs, kam tieši centrā aka. Katram
dzīvoklim bija iedalītas divas sakņu dobes, bet vecvecmammai Almai divarpus, lai
viņa pirmajā dobē gar celiņa malu audzētu puķes. Aiz īrnieku dobēm saimniecei bija
viņas pašas dobes, kur viņa galvenokārt audzēja zemenes. Ne jau tikai divas dobes
vien - esot bijis vismaz kādas divdesmit. Mājas galā esot bijis garš sols, kur vasaras
vakaros sapulcējās īrnieki un reizēm arī viņu ciemiņi, lai pārrunātu dienas notikumus
un politiku. Sievas laistījušas savas dobes, ūdeni smeļot no akas ar ķēdē iesietu
spaini, bērni lekuši "klasītes" un maisījušies pa kājām. Tā no Rutas atmiņām.

Vectēvs atceras, kad viņam bijuši kādi 7 vai 8 gadi, kā ar citiem puikām
dauzījušies un spēlējuši kariņus pa Rajona izpildu komitejas bēniņiem, tagadēja
Vidzemes apgabaltiesas ēkā Tērbatas ielā 13, kas jau 1928.-1939. gadam tika celta kā
Valmieras tiesu nams. Tajā laikā, kad vectēvam bija 7 vai 8 gadi, viņš netālu dzīvojis,
toreizējā Padomju ielā Ziediņu mājā. Vienam no draugiem esot bijusi pieejama
atslēga uz ēkas bēniņiem, kura vēlāk gan tika noņemta. No bēniņiem bijis iespējam
nokļūt uz jumta. Un tā, viena karojošā puse uz jumta, otra lejā. Kad notikušas partija
komitejas sēdes, gar logiem abos virzienos lidojuši dažāda satura "munīcijas" gan
koka sprunguļi, gan mazi akmentiņi. Jautāju, vai brāzienu nav par to dabūjis? Vectēvs
atbildēja: "Mamma un tētis pa dienu esot bijuši darbā, kad risinājušās kara spēles,
bet vakarā, kad atgriezušies mājās, šis notikums jau bijis noticis. Par jau notikušiem
notikumiem neesot sodīts."

Manas dzimtas stāsts par Valmieru

Manas dzimtas stāsts par Valmieru sākas, kad
man bija tikai divi gadi, jo tikai tad mēs
pārcēlāmies no Rīgas uz Valmieru. Tātad esmu
dzimis rīdzinieks, tāpat kā mana mamma. Tētis nāk
no Cēsu puses.
Vienīgās saites ar Valmieru ir saistītas ar tēva
vecmāmiņas vīra māsu, kura visu dzīvi ir
nodzīvojusi Valmierā. Pašreiz viņai ir 85 gadi. Visu
mūžu viņa ir cītīgi strādājusi un tāpēc viņai ir slikta
veselība. Lielāko dzīves daļu viņa nostrādāja Stikla
šķiedrā, kas bija un ir viena no lielākajām ražotnēm
Valmierā.

Kad mēs pārcēlāmies uz Valmieru vēl nebija
uzcelti daudzi nozīmīgi objekti, piemēram:
Valmieras Olimpiskā Centra vietā bija pļava ,tāpat
arī nebija veikali DEPO, K-rauta, lielās IVlaximas,
Valletas. Ielas bija šauras un nebija velosipēdistu
celiņi. Parks pie ezeriņa arī nebija labiekārtots.
Nebija uzcelta Valmieras integrētā bibliotēka. Pie
šo
daudzo objektu būvniecības darbiem ir
piedalījies mans tētis.

Valmieras sākumskolas
5.a klases skolnieks
Oskars Zariņš

Valmieras sākumskola

Manas dzimtas stāsts
par Valmieru

Valmiera Skots uz Gsufu un pilsētu

Paula Emīlija Karkliņa
5.a klase

2012

Zelta gredzens.

(Foto: Inita Dzelme)

Valmieras senpilsētā no 2005. līdz 2007.gadam tika veikti arheoloģiskie
izrakumi. Arheoloģiskos izrakumus veica sakarā ar pilsētas vēsturiskā centra
rekonstrukciju un visu komunikāciju maiņu. Atrada daudzas monētas, kas ir kā

liecības tam, kādas tautas valdījušas Valmierā un ar kādām pilsētām Valmierai ir

bijuši tirdzniecības sakari. Ļoti interesants atradums 2007.gadā bija zelta laulības
gredzens ar iegravētu gada skaitli 1787. Atradums vērtīgs, taču nevar droši apgalvot,
ka tieši šajā gadā tūkstošs septiņi simti astoņdesmit septītajā ir tapis šis gredzens.

Varbūt šis ir gredzena īpašnieka kāzu gads, varbūt šiem skaitļiem ir kāda cita nozīme.

17.gadsimta sākumā Valmiera cieta no poļu un zviedru savstarpējām
attiecībām.

1622.gadā Valmieru

iekaro zviedri.

No kādreizējās viduslaiku

amatniecības un tirdzniecības pilsētas bija palikusi izpostīta nenozīmīga vieta.

Zviedru laikā pilsēta pamazām atjaunojās. 1702.gadā Ziemeļu kara laikā, Valmieru
ieņēma un nopostīja krievu karaspēks. Pirmajos gadu desmitos pēc Ziemeļu kara,
zemes apstākļu vispārējā pasliktināšanās ļoti ietekmēja mazo pilsētu stāvokli. Pilsoņi

nevarēja pastāvēt bez zemniekiem. Trūka tirgus preces, kuras līdz tam bija devis
zemnieks. Pēc briesmīgās mēra epidēmijas lauku sētas stāvēja tukšas. Pilsēta pārcieta

smagus ugunsgrēkus 1772.-1774. gadā, kas pasliktināja tā jau sliktos dzīves apstākļus

Valmierā. 1783.gadā Valmiera kļūst par apriņķa pilsētu.
Tas viss ļauj secināt, ka visdrīzāk šis gredzens nav piederējis nevienam

vietējam amatniekam. Drīzāk jau kādai augstmaņu sievai, kas tikai viesojās Valmierā,
jo kā var secināt pēc atrastajām monētām Valmierā ir viesojušies daudz citu zemju

pārstāvji. Aptuveni vietā, kur tika atrasts šis gredzens, kādreiz netālu bija tirgus
laukums, kur tirgotāji pārdeva savas preces. Iespējams, kādai augstmaņa lēdijai tas
nejauši izkritis, aplūkojot vietējo tirgotāju piedāvājumus.

Attēlā redzama Valmieras aizsargmūru sistēma (----- )un vietas, kur veikti
izrakumi no 2005.-2007.gadam.

Izrakumu laukumos veic tīrīšanas darbus ar sīkiem rīkiem.

Valmieras sākumskola

Manas dzimtas
stāsts par
Valmieru

Vineta Kraine 5.a

Man mamma pastāstīja par Valmieru, kāda tā izskatījās 30
gadus atpakaļ:
„Valmiera ir mana dzimtā pilsēta no 1980.gada. Tajā vienmēr
ir pamanāmas pārvērtības. Ejot uz bērnudārzu „ Krācītes”, tilta
vienā pusē bija personīgās mājas, kuru tagad vairs nav. Arī tilts
bija daļēji no koka. Tiltu tagad restaurē. Tajā laikā nebija t/c Rīts,
Respekta ēka, kafejnīca „ Kāre,” kā arī „ Raganas ķēķis.”

Tad, kad uzsāku skolas gaitas Valmieras 11. varoņu
komjauniešu vidusskolā, tā ēka bija tāda pati kā līdz šim Valmieras
ģimnāzijā. Vienīgi, kas ir mainījies, ir iekšējās kārtības noteikumi.
Mēs katru starpbrīdi gājām otrā stāvā pa apli.
Bet vienīgie noteikumi bija krievu laikos jāiet pie Ļeņina uz
centru un jānoliek 1.septembrī ziedi. Tad skolēnus dalīja pionieros
un oktobrēnos, kas šajos laikos nav.
Tad, kad bija barikādes, atbalstījām savus vecākus. Mana
ģimene ir piedalījusies Baltijas ceļā, kur braucām stāvēt uz
Rūjienas ceļa. Šie stāsti ir atmiņā palikuši, ko saviem bērniem
pastāstīt.
Un beigu beigās pēc visiem vēsturiskiem piedzīvojumiem
skola ieguva jaunu nosaukumu „Valmieras 1 .vidusskola,” kuru arī
absolvēju. Skolai joprojām ir liels spēks un vara. Vienmēr lepojās
ar tās skaisto aleju un lielo sporta laukumu. Vienmēr priecājos, ka
mūsu skolai bija pirmā piepūšamā halle Latvijā.
Ieraugot tagad tukšu laukumu ejot pa aleju paliek skumīgi.
Bet dzīvē nekas neapstājas, un vienmēr viss mainās kā
Valmieras sākumskola.
Tāds ir mans dzimtas stāsts par Valmieru.”
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