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Saturs
1. Valmieras skolas agrak un tagad.
2. Pārgaujas tilts agrāk un tagad.
3. Valmieras teātris agrāk un tagad.

4. Dzirnaviņu ezers.
5. Valmieras pilsdrupas agrāk un tagad.

Valmieras skolas agrāk un tagad
Tagad Valmierā ir deviņas skolas (Valmieras 5.vidusskola,
Valmieras pārgaujas ģimnāzija, Valmieras Viestura
vidusskola, Valmieras 2. vidusskola, Valmieras valsts
ģimnāzija, Valmieras pamatskola, Valmieras pārgaujas
pamatskola, Valmieras mākslas vidusskola, Valmieras
mūzikas skola.)
1. pamatskola
Agrāk Valmierā bija tikai viena skola 1. pamatskola.
Valmiera. I Pamatskola

Pamatakmens ēkai likts 1906.gadā
Valmieras 5. vidusskola
Agrāk Valmieras 5. vidusskolas vietā bija komercskola.

Komercskola 1939.gada

Notikums skolā
Reiz ģeogrāfijas skolotāja stāstīja par ģeogrāfiju
nesaprotami un visa klase sarunāja uzlikt rokas uz
galda un rūkt, visi uzlika rokas un rūca, skolotāja
nesaprata, kurš to dara, viņa teica : „Tu rūc, tu rūc, tu
rūc?” Visi krata galvas, ka nē, skolotāja nesaprata,
kurš to dara, un izgāja no klases.

Pargaujas tilts agrāk un tagad
Pārgaujas tilts agrāk ir bijis viss no koka deliem.

Walrne«

Tagad Pārgaujas tilts ir atjaunots
Agrāk Gaujai pāri nebija tilta, pa kuru pāriet no vienas
puses uz otru, tad pārvietojās ar laivām vai laipām.

Ska» ui 5»diu un pn«4<u

Valmieras teātris agrāk un tagad
Kādreiz Valmieras teātris bija taisīts no koka.

Tas darbojas kopš 1919.gada. Pēc rekonstrukcijas
20.gs.90.gados teātra ēka ir viena no modernākajām
ēkām Latvijā.

Dzirnaviņu ezers
Agrāk Dzirnaviņu ezeram bija mazs koka tiits.
Valmiera

Tagad Dzirnaviņu ezeram ir atjaunināts tiits.
Agrāk Dzirnaviņu ezerā nebija strūkiakas,
tagad Dzirnaviņu ezerā ir iieia strūkiaka.

2008.gadā atkiāja restaurēto Dzirnavu ezeriņa
promenādi ar iabiekārtotām atpūtas vietām,
rotaļu iaukumu bērniem, bruģakmeņu kiajumā
izveidotu iabirintu. Ezeriņa krastā uzstādīts
sauies puikstenis, autors - Matiass Jansons.

Valmieras pilsdrupas agrak un
tagad
Agrāk pilsdrupās kad aizgāja, bija īstas drupas,
vietām bija augstākas, vietām zemākas.
Tagad pilsdrupas ir apslīpētas cilvēku drošībai,
lai nesabruktu, kad ietu skatīties.
Pilsdrupās
labajā pusē
bija
augsti
stabi, kuriem
apkārt
bija
■ karogs.

Agrāk
Dic Snrijniine uoii Wolninc.

Tagad

Manas dzimtas stāsts par Valmieru

Mana vecāmamma Valmierā pirmo reizi ieradās 1964.gada vasarā strādāt vasaras
praksē Valmieras piena kombinātā.
Tovasar remontēja Gaujas tiltu, bija jābrien pa smiltīm, jo ietves vēl nebija
noasfaltētas.

Piena kombināts atradās pilsētas centrā, tagadējā nu jau bijušajā «Krājbankas" ēkā.
Teritorija bija iežogota, pie vārtiem dežurēja sargs. Katlumāja deva siltumu pienotavas
vajadzībām, kad 1971.gadā uzcēla jauno piena kombinātu, vecā kombināta teritorijā
izveidoja lielo katlu māju, kas tagad nodrošina ar centrālapkuri lielāko pilsētas centra daļu,
bet pirms tās uzcelšanas dzīvojamās mājās bija katrai sava kurtuve. Ziemā, kad mājas
kurināja ar akmeņoglēm pa gaisu lidoja kvēpi, kā rezultātā cepures un šalles ātri vien kļuva
netīras.
Blakus piena kombinātam atradās tipogrāfija.

Universālveikals atradās tajā mājā, kur tagad ir DNB Banka, jo jauno tirdzniecības
centru vēl tikai cēla. Pretī tirdzniecības centram cēla jauno kultūras namu.
Pilsētas izpildkomiteja atradās Ļeņina ielā 9, kas skaitījās sviesta - siera tresta māja.
Pirms kara tās īpašnieks bija grāmatizdevējs Dūnis, bet kara laikā māja pilnībā bija sagrauta.
Vecie valmierieši stāstīja, ka pēc kara visiem iedzīvotājiem bijis jāpiedalās drupu novākšanā,
jo viss pilsēta centrs no Sīmaņa līdz Pareizticīgo baznīcai pēc bombardēšanas nodega.

Tagadējo Rīgas ielu sauca par Ļeņina ielu un pilsētas centrā, kur tagad katru gadu
mums ir Ziemassvētku egle atradās Ļeņina piemineklis.

Tagadējā pilsētas domes ēkā atradās viesnīca ar restorānu, kuru sarunu valodā
cilvēki dēļ tā atrašanās blakus Sīmaņa baznīcai sauca par „Sīmanīti". Svētā Sīmaņa baznīcā
bija ierīkota koncertzāle. Pretim teātrim, kur tagad atrodas „Rātes vārti", bija dārzeņu
konservu cehs.
Centra parka (Vecpuišu parks) vecajā koka ēkā, toreiz bija kultūras nams, bet pēc
jaunās kultūras ēkas celtnes uzcelšanas bērnu sporta skola. Bērnu un jauniešu centra „Vinda"
ēkā tolaik atradās 2.vidusskola, bet Valmieras 5. Vidusskola tad bija Valmieras 1. astoņgadīgā
skola.
Aiz dzelzceļa sliedēm atradās sviesta - siera bāze, bet aiz tās uzcēla stikla šķiedras
rūpnīcu. 1. cehs ražošanu uzsāka 1963.g., pārējie 1964.g. un 1965.g., 1972.g. sāk ražot
krāsainus dekoratīvos audumus.
Daudzi valmierieši dzīvoja komunālajos dzīvokļos, bet ar laiku uzņēmumi saviem
strādniekiem cēla mājas. Tagadējā Stacijas iela saucās Revolūcijas iela, tur daudzdzīvokļu
namus būvēja Valmieras tikla šķiedras rūpnīcas strādniekiem.
Vēl nebija uzcelts memoriāls, tajā vietā pie Lucas kalna atradās dārzniecība un liepu
aleja veda uz stadionu, otra aleja no Valterkalniņa veda uz estrādi, un labajā pusē aiz Zaķu
saliņas atradās vasaras kafejnīca - bufete, ko tautā sauca par „ Mākonīti".
Toreiz vēl kursēja šaursliežu dzelzceļš jeb mazais bānītis un Jāņparkā tam bija stacija.
Bānītis kursēja pa maršrutu Stukmaņi (Pļaviņas) - Gulbene - Alūksne - Valka.
60.g. beigās pavasaros pa Gauju peldēja baļķi. Dažviet baļķi veidoja lielus
sastrēgumus, daudzi baļķi nogrima un palika upē. Vasarās pa Gauju brauca motorlaivas, kad
izveidoja Gaujas nacionālo parku, braukt ar motorlaivām aizliedza.

Roberta Solovjova
Valmieras 5.vidusskola
5.A klase

MANAS DZIMTAS
STĀSTS

PAR VALMIERU
Valmieras sākumskolas
6.b un 6.C klases

skolēnu darbi

2013.gada martā

Manas dzimtas stāsts par Valmieru.

Valmiera ir skaista pilsēta. Ir daudz, ko apskatīt. Šīs vietas ir visās
Valmieras malās. Piemēram, ir stāvie krasti un ir arī estrāde. Abas vietas

kādreiz ir bijušas ļoti savādākas. Kādreiz arī tirzniecības centrs „Valleta” bija
savādāks. Tas bija vienkārši lielveikals. Visas ielas arī tika gatavotas no

akmeņiem. Runājot par Valmieras ielām, tās nevarētu pat salīdzināt ar šīm
mūsdienu ielām. Tās vienkārši neatpazītu. Arī piemineklis „Valmieras puikas”

kādreiz nestāvēja pie Valmieras bibliotēkas. Tas stāvēja pie muzeja. Aptieka

senā atradās pie muzeja vecajā ēkā, bet tagad aptieka atrodas daudzās citās
vietās.
„Dižajos” PSRS laikos mēdza būt arī tās sauktā „jauktās skolas”, kur

kopā mācījās gan krievi, gan latvieši. Protams, katram bija savas skolotājas
klasē, bet skolas vispārējie pasūkumi notika kopā.

Skolā obligāti bija jāvalkā skolas formas tumši zilā krāsā. Meitenēm tas

bija sarafāns vai svārciņi ar blūzīti, zēniem - uzvalks.
Personīgais autotransports nebija bieža parādība, tāpēc pat
pirmklasnieki uz skolu brauca ar sabiedrisko transportu.

Arta Mīlberga
Valmieras sākumskola, 6. c klase

Manas dzimtas stāsts par Valmieru
Manas dzimtas stāsts Valmierā sākās 1966. gadā, kad mana oma Zita
sāka mācīties 36. Profesionāli tehniskajā skolā. Stāstu turpina mans opis
Andris, kurš 1969. gadā sāka strādāt uguns dzēšamo aparātu rūpnīcā (tagad
’Valpro") un vēlāk arī mana otra oma Aija, kas pārvācās uz šejieni, lai strādātu
šūšanas ateljē.
Protams, viss Šajā pasaulē mainās un arī Valmiera viņu laikā nebija tāda
kā tagad.
Pēc manu vecvecāku stāstītā:
Tagad loti daudz ēkas esot nomainījušās vai uzceltas no Jauna. Kādreiz
teātris esot bijusi divstāvīga koka ēka, bet tagadējās ’Valletas" vietā bijis
universālveikals. Tajos laikos gandrīz visās pilsētās pašā pilsētas centrā bijis
Ļeņina piemineklis, un galvenā iela bijusi Ļeņina iela. Tā bijis arī Valmierā.
Centrā bijis gastronoma veikals un trīsstāvu mājas. Stāvlaukumā, pretim
tagadējam 'Laimas' veikalam, esot bijusi tipogrāfija. Maija kvartālā vietā
bijusi tikai ar krūmiem aizaugusi pļava.
Lai gan daudzas ēkas ir nojauktas, tomēr vēl joprojām saglabājušās
vairākas ēkas, tikai tur ir bijis kaut kas cits. Piemēram, Valmieras pilsētas
domes vietā bijusi viesnīca, Vidzemes augstskolas vietā (Tērbatas ielā)
šūšanas ateljē. Lai gan tagad pasts ir citā vietā es vēl joprojām atceros, kur
tas bija kādreiz pirms dažiem gadiem, un tur tas ir bijis diezgan Ugu laiku.
Arī tad kad Šeit dzīvoja mani vecvecāki. Kinoteātra ēka Jau tur ir bijusi un arī
Valmieras Stikla Šķiedra vēl joprojām atrodas savā vecajā vietā. Valmieras 11
Varoņu komjauniešu skolas ēka pastāv vēl Šodien.
Vispār Valmierā neesot bijušas daudz ēkas. Tās uzcēla laika gaitā. No
autoostas līdz dzelzceļa stacijai esot stiepies bruģis. Uz ielām esot tirgots
kvass, autobusi bijuši ļoti skaļi un bieži vien agri pamodinājuši cilvēkus.
Mašīnas bijušas ļoti maz.
>»■

Tās bija manu vecvecāku atmiņas, bet Šo stāstu par Valmieru
turpina mani vecāki - Arnita un Gints. Mamma piedzima Valmierā 1974, gadā,
bet tētis gadu vēlāk 1975. gadā. Mamma uzsāka mācības Valmieras 11 varoņu
komjauniešu vidusskolā. Pabeidza kā Valmieras 1. vidusskolu, bet Šobrīd Šī
skola saucas Valmieras Valsts ģimnāzija. Mamma pēc VIV pabeigšanas trīs
gadus nostrādāja Valmieras Stikla šķiedras rūpnīcā, bet pēc tam sāka strādāt
AS „Latvenergo". Paralēli darbam neklātienē pabeidza Vidzemes augstskolu.

Tētis mācījās Valmieras 5. vidusskolā. Mācības turpināja 28. PTV. Vēlāk
strādāja Valmierā AS „Latvenergo", tad dienēja armijā. Pēc armijas strādāja
5IA 'Valrit' un tad atkal atsāka strādāja AS „Latvenergo". Paralēli darbam
neklātienē pabeidza Latvijas Lauksaimniecības universitāti Jelgavā. Abi
vecāki vēl joprojām strādā AS „Latvenergo".
Pēc manu vecāku stāstītā:
Tika apbūvēts Maija kvartāls, uzceltas deviņstāvu mājas, pabeigta
teātra celšana, kas notika ļoti Hgi. Tika nojaukts Ļeņina piemineklis. Pie
tagadējās Valmieras Valsts ģimnāzijas atradās piepūšamā halle, kur notika
vieglatlētikas treniņi un sporta stundas. Rātes vārtu vietā bija audumu
veikals. Dzelzceļa tilts bija ļoti sliktā stāvoklī. Piemineklis „ Valmieras puikas"
atradās pie muzeja. Sporta skola atradās vecpuišu parkā. Bija frizētava
V
Sārms, kas strādā vēl tagad.
Vēl joprojām tika tirgots kvass pie tagadējās centra aptiekas, autobusi
veci, graboši, skaļi un mašīnas uz ielām maz.

Tagad man kā stāsta turpinātājai tas liekas dīvaini, bet tāda kādreiz
bija mūsu Valmiera. Es nevaru iedomāties tukšu Maija kvartālu, centru ar
Ļeņina pieminekli, bruģi līdz dzelzceļam un pilsētu bez savām mājām deviņstāvu ēkām. Mēs redzam kā Šo gadu laikā attīstījusies Valmiera un varam
priecāties, ka tagad to redzam kā jaunu un modernu pilsētu, kurā mēs Šeit
dzīvojošie katrs turpinām savu dzimtas stāstu par Valmieru.

Arta Renāte Rullē
6.b klase

Manas dzimtas stāsts
Manas dzimtas saknes nesākas Valmierā, bet gan bijušā Valmieras rajona robežās ( mammas
vecāki) un Latgalē( tēta vecāki).

Mana vecmāmiņa un vectētiņš savu ģimenes ligzdu sāka vīt Naukšēnos, kas atrodas netālu
no Rūjienas. Kad Valmierā 1971.gadā uzcēla Valmieras 4.vidusskolu, vectētiņam tur
piedāvāja elektriķa darbu. Jaunā ģimene pārcēlās un Valmieru un arī vecmāmiņa sāka strādāt
tai pašā skolā par pavāri. Vecmāmiņa teica, ka tas bija interesants laiks - arī tad Valmiera
auga un attīstījās, gluži kā mūsdienās.

Būvēja daudzdzīvokļu mājas : slavenākās - „banāns" jeb „ līkā" māja Rūpniecības ielā,
9.stāvu mājas Gaujas kalnā. Būvēja arī skolas. Gluži tāpat kā es, arī mana mamma mācījās
pavisam jaunā 4.vidusskolā.

Tajā laikā bija arī kolhozi un skolēni rudeņos veselu mēnesi devās palīgā lauku darbos.
Vecmāmiņa teica, ka tā bija laba darba skola, kur varēja iegūt pieredzi, norūdīties skarbākos
laika apstākļos un iepazīt labāk klasesbiedrus un skolotājus.
Bija daudz ražošanas uzņēmumi - Valmieras stikla šķiedras rūpnīca- lielākais darba devējs,
Valmieras ugunsdzēšanas iekārtu rūpnīca ,Valmieras mēbeļu kombināts, Valmieras piena
kombināts, Valmieras gaļas kombināts , kur ražoja ļoti garšīgu produkciju , u.c.

Ielām bija citi, tam laikam atbilstoši nosaukumi : Rīgas iela bija Ļeņina iela. Stacijas Revolūcijas, Brīvības - Oktobra, Garā iela - F.Dzeržinska u.c.

Eva Marta Zaula 6.c klase
Valmieras sākumskola

Mammas un tēta stāsts
abi stāsti pārtaisīti vienā

Kad piedzimām, centrā bija vienstāvīgas koka mājas,
Putriņu mežā notika motokross. Bērnībā devāmies
peldēties uz Zaķsaliņu. Nebija Apiņielas kvartāla. Katru
pavasari gājām vērot motokrosus. Ziemā devāmies uz
Baiļu kalnu slēpot, bet vasarā pastaigāties un lasīt
mellenes,mēģinājām kāpt lielajā tramplīnā. Tā vairs
nav,un tas tā arī nepiedzīvoja sacensības,jo bija nepareizi
uzcelts. Tētis piedzīvoja Valmieras bānīti. Viņš piedzima
tagadējās Beātes ielas mūzikas skolas ēkā,jo lielā
slimnīca vēl nebija uzcelta. Mamma pieredzēja Pārgaujas
sākumskolas otrā korpusa būvniecību,kas sākotnēji bija
bērnudārzs. Vecākiem patika rotaļāties būvlaukumos,jo
tur bija ļoti interesanti. Dzīvoja pa āru un vakaros lasīja
grāmatas, jo TV bija tikai daži kanāli, kur gāja raidījumi
pieaugušajiem. Mamma piedalījās pirmajās trīszvaigžņu
sporta sacensībās 1993. gadā.
V
Kurts Suķis 6.b klase
Valmieras sākumskola

Manas dzimtas stāsts par Valmieru.

Es aptaujāju savu vecmāmiņu un uzzināju daudz interesantus faktus. Es
uzzināju, no kā cēlies mūsu mājas nosaukums "Putriņas."

Viena versija: netālu no mūsu mājas atradās liels ozols. Nabadzīgi ļaudis gāja
tur taisīt sev ēst-vārīja putru. Tā kā mēs atrodamies netālu no šī ozola, tad mūsu māju
nosauca par "Putriņām."
Otra versija: netālu no mūsu mājas atradās liels un divus līdz trīs metrus plats
vītols un avots, apkārtējie cilvēki dēvēja šo vītolu par Spēka vītolu, bet avotu pat
Svētavotu. Cilvēki ticēja, ka Spēka vītols un Svētavots dziedina slimības un aizdzen
ļaunumu. Ļaudis Spēka vītolam ziedoja putraimus, vēlāk-naudu. Starp Gauju un
mūsu māju vēl joprojām atrodas šis avotiņš, bet vītols gan vairs nav.

No 1944.g. līdz 1945.g. mūsu māja atradās starp krievu un vācu kara
krustugunīm. Mana vecmāmiņa pēc 1941.g. pāri Gaujai ganīja govis un pamanīja pa
krūmiem nākam vācu kareivjus ar automātiem rokās. Vecmāmiņa ar stibiņu uzšāva
govīm un ar visām tām bēga mājās, un ar ģimeni paslēpās lielā
bedrē. 1944.g.septembrī nākot pāri frontei cilvēkiem bija jāatstāj mājas un jāmūk tikai
caur mežu. Mūsu kūts durv'is bija pavirši aiztaisītas, un cūka pa pēdām bija atnākusi
līdz uz mežu un gulēja pie viņiem.
Priekš armijas visiem saimniekiem laukos ņēma nost labākos zirgus. Kādu rītu
pie mūsu mājas Putriņu mežs bija sadzīts pilns ar daudz zirdziņiem. Viens vīrs ļoti
pārdzīvoja un bija atnācis līdz pavadīt savu zirdziņu. Viņš ienāca mūsu mājā gaužām
noskumis un mana vecmāmiņa viņu uzcienāja ar pankūkām, jo tās tajā brīdī cepa. Bet
viņš nevarēja samierināties un sajuka prātā, gāja pakaļ savam zirdziņam un ar koku
uzbruka sargam, kas tos apsargāja. Uz viņu izšāva un tā lode izgāja viņam cauri un
trāpīja mūsu mājas mūrītī istabā. Caurums tur vēl stāv līdz šai dienai.

Laura Rogoša 6.c klase
Valmieras sākumskolā

Mamma stāsta, tā...
„Es piedzimu Valmieras slimnīcā, tagadējā veselības centrā "Bastions”. 1987. gadā
beidzu apmeklēt Valmieras 4. vidusskolas VSŠR (Valmieras stikla šķiedras riāpnīcas]
l.bērnudārzu, tagad tur atrodas pansionāts „Valmiera”, kur strādā mana vecmāmiņa par
veco ļaužu aprūpētāju. Un kad nolikvidēja šo bērnudārzu, ļoti ilgus gadus tur atradās
bērnu nams, kur strādāja mana draudzene. Pēc tam sāku mācīties Valmieras 4.
Vidusskolā, tagadējā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Pabeidzot skolu es apprecējos un
esmu pastrādājusi vairākās darba vietās. Tagadēja mana darba vieta ir Valmieras
pilsētas Pašvaldības sociālais dienests, kas atrodas domes ēkā. ’’

Tētis stāsta, tā...
„Mana mamma atnāca uz Valmieru, kad viņa sāka strādāt Valmieras slimnīcā. Pilsētas
centrā, kur Ziemassvētkos ir lielā Ziemassvētku egle, atradās Ļeņina piemineklis. Domes
ēkā bija viesnīca ar smalku restorānu. Es pabeidzu Valmieras 11. Varoņu komjauniešu
vidusskolu."

Letīcija Aelita Ločmele 6.b klase
Valmieras sākumskola

Manas dzimtas stāsts par Limbažiem

Mana oma stāsta par Limbažiem. Limbaži ir viduslaiku
mazpilsēta Ziemeļvidzemē. Tā ir ezeru ieskauta pilsēta.
Limbaži ir 1 no 8 Latvijas Hanzas savienības dalībniecēm.
Limbažos ir piemineklis Baumaņu Kārlim, kurš ir
Latvijas himnas autors. Viņam par godu ir arī Baumaņu
Kārļa laukums vecpilsētā. Kad bija pilsētas svētki, tur bija
airēšanas sacensības, dziesmu svētki, izdziedāšanās,
izdejošanās. Bija arī zīlniece, kas pareģoja, kas tevi
sagaida. Lielezerā visu vasaru notika airēšanas
sacensības. Limbažos bija arī Lielezerā dabas taka, kurā ir
koka laipas, un laivas, ar kurām varēja braukt pa ezeru.
Limbažu Jaunatnes parkā katru gadu notika krāšņi rajona
dziesmu un deju svētki. Limbažos ir arī vairākas skolas.
Limbažu 1. Vidusskolu absolvēja mana mamma
1989.gadā. Agrāk Limbažos bija intensīva dzelzceļa
satiksme. Ar vilcienu varēja aizbraukt arī uz Igauniju.
Vilciens gāja netālu no mājas, kurā dzīvoja mana oma.

Marta Ozoliņa 6.c klase
Valmieras sākumskolā

Manas dzimtas stāsts par
Matīšiem
Matīši ir apdzīvota vieta Burtnieku novada Matīšu pagastā.
Matīšu nosaukums, domājams, cēlies no Svētā Mateja, kura vārdā
bija nosaukta koka baznīca. Matīši vēstures avotos pirmo reizi
minēti 1678. gadā pēc Matīšu draudzes nodibināšanas. Apdzīvotā
vieta {St. Matthia^ pie baznīcas sāka veidoties jau 1890. gadā, kad
uz Mīlītes muižas zemes tiek uzceltas pirmās sarkanā ķieģeļa
mājas. 1925. gadā Matīšiem piešķir biezi apdzīvotas vietas (ciema)
statusu. 1937. gadā miestā jau ir 66 mājas, vairākas sabiedriskās
celtnes, darbojas amatnieki — maiznieki, miesnieki, dārznieki,
fotogrāfi un frizieri, strādā ārsti, uz Valmieru kursē privātais
autobuss.
Mana mamma, ome un opis dzīvoja Matīšos. Opis bija
dzimis Matīšos, bet ome ir ienākusi no citurienes, jo sāka strādāt
Matīšu kolhozā, kur iepazinās ar manu opi un apprecējās. Mana
mamma piedzima un dzīvoja Matīšos. Sākumā mamma gāja
piecgadīgo sagatavošanas klasē, jo bērnudārza vēl nebija, bet tas
tika tikai celts. Kolhoza laikos (līdz Latvijas neatkarības
atjaunošanai) Matīšu ciemā bija Matīšu deviņgadīgā skola, kurā

mācījās mana mamma. Skola pastāv vēl joprojām, un tajā mācās
bērni līdz 9. klasei.
Padomju laikā izveidotais kolhozs „ Matīši” sekmē tālāku
Matīšu ciema apbūves un infrastruktūras attīstību.
Kolhozs „Matīši” nodarbojās ar lauksaimniecību un
lopkopību, Matīšu ciemā atradās vairākas govju fermas, viena
cūku ferma, tehniskas darbnīcas, vairākas kaltes un citi objekti,
kuros strādāja Matīšu iedzīvotāji. Kolhozā bija 1200 govis. Bija
lielais cūku komplekss, kurā bija 10000 cūkas un vēl bija 50 zirgi.
Bišu dravā bija 50-60 bišu saimes. Mans opis bija šoferis un mana
ome strādāja par zootehniķi. Pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas kolhozs kļuva par kooperatīvo sabiedrību un vēl
kādu laiku darbojās, bet pēc tam daudzi objekti tika privatizēti,
pārdoti un beigu beigās kooperatīvā sabiedrība darbību pārtrauca
un ļoti daudzi cilvēki palika bez darba. Tagad Matīšos vairs
nepastāv tāda liela saimniecība kā bija kolhoza laikos, un daudzi
cilvēki ir devušies prom uz ārzemēm, bet palikušie strādā esošajos
privātajos uzņēmumos, pagasta pārvaldē, skolā vai arī ir atraduši
darbu citā pilsētā. Mans opis un ome ir pensionāri un vairs
nestrādā, bet mana mamma dzīvo un strādā Valmierā.
Matīšu ciemā bija „Pučurgas kazeīna fabrika”, kurā ražoja
kazeīna līmi un kazeīna ciparus, kurus izmantoja siera ražošanā.
Pēc neatkarības atjaunošanas fabrika savu darbību samazināja un
beigās pārtrauca, tagad tā jau 18 gadus kā vairs nedarbojas.
Vēl Matīšos kolhoza laikos atradās krejotava, kurā ražoja
krējumu. Krejotava vairs nestrādā jau 20 gadus.
Agrāk Matīšos bija Matīšu patērētāju biedrības pārtikas
veikals, rūpniecības preču veikals un ēdnīca, tie šobrīd vairs
nepastāv. Tagad Matīšos ir citi privāti veikali, kur cilvēkiem
iepirkties.

Pagasta māja un pagasta pārvalde agrāk saucās Matīšu ciema
padome.
^Ambulance agrāk skaitījās Feldšera punkts.
Matīšu kapi pastāv no neatminamiem laikiem. Kapos ir
skaisti pieminekli, kurus apskatīt brauca skatīties gan vecos laikos,
gan šodien.
Matīšos atrodas baznīca, bet tajā laikā tur nebija baznīcas
draudze un netika noturēti dievkalpojumi, bet baznīcas telpās
atradās Matīšu muzejs. Baznīca atjaunoja darbību pirms 20
gadiem un šobrīd tur ir draudze un tiek noturēti dievkalpojumi.
Patrīcija AEse Grandāne
Valmieras sākumskolas
6. c klases skolniece

Manas dzimtas atmiņas par Valmieru

Tai vietā, kur tagad atdusas vienpadsmit komjaunieši, agrāk bijusi soda
vieta. Ap 1905.gadu te auga dažas kroplas priedes, uz kurām bieži vien
tika slepeni uzvilkti sarkanie karogi. Kādreiz senāk šis zemes gabals ap
mācītājmuižu bijis piešķirts mācītājam kā dienesta zeme, bet šo kalnu
pilsētas valdīšana - rātmanis, skrīvers un bende, kas bijis pilsētas dienesta
ierēdnis,- piešķīrusi bendem, un te notikusi cilvēku sodīšana pakarot vai
citādi. Kopš tā laika kalniņu saukuši par Karātavu kalnu, arī par Bendes
kalnu.

Pa Valmieras Valsts ģimnāzijas 2.stāva gaiteni staigājot spoks. Runā, ka
spokojoties sieviete baltās drēbēs. Tā esot medmāsa, kas kara laikā te
kopusi ievainotos.
Biežāk gan naktīs nevis redzēta pati sieviete, bet dzirdēti smagi soļi.
Mākslas klases meitene, vēlu vakarā skolā darbu beigusi, iegājusi otrā
stāva tualetē un dzirdējusi, ka pa gaiteni kāds staigā no viena gala uz otru.
Viņa nodomājusi, ka tas ir sargs, bet soļi bijuši smagi, dobji. Meitenei
kļuvis neomulīgi, bet viņa, saņēmusi dūšu, izgājusi gaitenī. Tur neviena
nebijis.
Paula Krauze 6.c klase
Valmieras sākumskola

Manas dzimtas stāsts par Rūjienu.

Pirms vairākiem gadiem mans tētis dzīvoja Rūjienā. Viņam bija trīs brāļi.
Viens no brāļiem, mazāks būdams, spēlēja akordeona Rūjienas centrā.
Tā viņš katru dienu gāja uz Rūjienas centra celtni muzicēt. Rūjiena nav
liela pilsēta, tāpēc nebija jāiet ļoti tālu, ik pa brīdim gadījās kāds
interesants, smieklīgs vai neparedzēts gadījums ceļā, bet ne bieži. Mans
tētis, kas ir jaunāks, gribēja iet brālim līdz, bet vai tad viņam vajadzēja
lieku atbildību pār mazāko brāli, kam patika dažādākie nedarbi. Lielākais
brālis apsolīja, ka kādreiz paņems viņu līdzi. Taču brālis beigās netika
paņemts līdzi. Un solījums, mazākajam brālim pieaugot, tika aizmirsts.
Tomēr brālis nokļuva tieši tajā vietā, kur otrs spēlēja akordeonu.
Tagad katru dienu no tās pašas telpas, kur vecākais ikdienā gāja mācīties,
jaunākais vada uzņēmumu.

Jocīgi dažreiz šķiet, kā dzīvē sanāk. Taču tā ir dzīve, tajā neko nevar
paredzēt.

Paula Portnaja, 6.c klase
Valmieras sākumskola

Petra Razgale 6.b klase
Valmieras sākumskola

Manas dzimtas stāsts

Valmiera
Valmieras centrā kādreiz pretim teātrim bija Ravelīnas iela. Uz tās
atradās viesnīca ”Londona”, kas piederēja manam vecvecvectēvam
Robertam Milbergam un viņa brālim Jūliusam Milbergam. Šodien tā ir vieta
starp “Valletu” un “Rātes vārtiem”.
Pirms kara teātris vēl bija celts no koka. Mana vecvecmamma Inka
Pētersone Milberga spēlēja Valmieras teātrī.
Viesnīca “Londona” tika nopostīta otrā pasaules karā.
Vecvectēvs Ivars Milbergs bija arhitekts, viņš uzprojektēja kādu skolu
Valmierā, tikai mans opis precīzi neatcerējās, kura tā ir. Viņam šķiet, ka tā
bija Valmieras komercskola. Vecvectēvs otrā pasaules kara beigās tika
iesaukts leģionā un krita Kurzemes katlā, kad manam opim bija tikai trīs
gadiņi.
Es un mana ģimene neesam dzimuši Valmierā.
Kad Latvija atguva neatkarību, mans vectēvs kopā ar manu mammu
atguva vecvecvectēvam padomju okupācijas varas atņemtos īpašumus.
Pirms četriem gadiem atgriezāmies savas dzimtas pilsētā Valmierā.

VALMIERA

Stāsts par «Putriņu" mājām Valmierā
Es aptaujāju savu vecmāmiņu un uzzināju daudz ko senu. Paejot pārdesmit soļus lejup
uz Gaujas pusi pa nelielo Mākslinieku ieliņu, tā izbeidzas. Tālāk ceļš ievijas Putriņu mežā.
Pastaigājoties, droši vien retais sev uzdod jautājumu - kāpēc tik neierasts nosaukums? Putra
kā pārticības simbols? Par labu tādam skaidrojumam varētu liecināt vēl saglabājusies paruna
„putra rītā, vakarā, rudzu putra launagā", jo tīrumi, neskatoties uz upes tuvumu un smilšaino
augsni, vienmēr devuši pietiekami daudz ražas, lai sātīgo virumu varētu baudīt ne vien rītā, bet
arī palaunadzī.
Vēl viena no versijām vietas nosaukumam radusies saistībā ar kulta vietu Putru /
Putriņu leju, nepilnus 3 kilometrus no Valmieras. Šeit vēl 19. gadsimta 60. gados bijis
apskatāms milzīgs (9 -10 m apkārtmērā) vītols un avotiņš. Apkārtējie iedzīvotāji ticējuši, ka tie
abi spēj dziedināt slimības un atvairīt ļaunumu, tālab vītolam ziedoja putraimus (no tā cēlies
vietas nosaukums). Ap dižkoku sēja dzīparus, lika tā pakājē vilnu, lupatiņas un pat naudu! Tāda
dabas spēku pielūgšana, protams, nepalika neredzama vietējai luterāņu baznīcai un Bīskaps
Valters, toreiz Valmieras mācītājs, kas šādā ziedošanā bij' slepeni noskatījies, uzaicināja vītolu
nocirst un sadedzināt. Viņam atbildēja, kas to darīšot, pērkons nosperšot un neviens šā darba
neuzņēmās. Tad viņš pats koku aizcirta un aizdedzināja . Divi jaunāki vītoli Gaujas krastā, arī
avotiņš gravā pie Putriņu mājām vēl ir atrodams.

Autors: Raivo Rogošs 6.c klase
Skola: Valmieras sākumskola

Rihards Blaubergs 6.b klase
Valmieras sākumskola

Valmiera
Mana tēta vecāki-vectēvs un vecmāmiņa Valmierā dzīvo jau sen. Viņi
stāsta, ka Valmiera pa šiem gadiem ir krietni mainījusies. Ir uzceltas
dažādas ēkas gan novecojušo vietā, gan no jauna. Piemēram, vectēvs ir
piedalījies bērnu dārza „Sprīdītis" celtniecībā, kur vēlāk mana vecāmāte
ir strādājusi un tētis ir gājis bērnu dārzā.
Vectēva jaunībā tika celtas daudzas daudzstāvu ēkas,kuru vietā
agrāk bija zaļas pļavas. Agrāk pilsētas centrā ir bijis vecais universāl
veikals, tagad tā vietā ir uzcelts tirdzniecības centrs „Valleta". Vēl bijusī
ēdnīca Pārgaujā tika pārbūvēta par bibliotēku. Zaļās pļavas vietā tagad
gozējas Vidzemes olimpiskais centrs. Vēl pa visam nesen tika uzbūvēta
jaunā Valmieras sākumskola - jauna skaista un moderna. Pagājušā gada
nogalē tika atklāts jaunais Gaujas tilts. Valmierā pa šiem gadiem ir
attīstījusies rūpniecība un ir uzceltas daudz jaunas ēkas

Manas dzimtas
Valmieru.

par

Mana omīte Valmierā sāka mācīties 1971.gada
l.septembrī 28.pilsētas profesionāli tehniskajā skolā un
izmācījās par pavāri.Viņa Valmierā piedzima un mana
mamma arī.
Mana omīte stāsta,ka: tur,kur tagad ir aplis pie
tirzniecības centra ‘’VALLETA”,atradās Ļeniņa piemineklis.

Tagad tur,kur atrodās tirzniecības centrs”VALLETA” ,kādreiz
atradās universālveikals:
1. st.-rakstā ml ietas,
2. st.-sieviešu apģērbi un apavi,kafejnīca "Saulīte”,
Tur,kur atrodas Veselības centrs un kafejnīca "BASTIONS”,
kādreiz atradās Valmieras slimnīca.Pie universālveikala
atradās neliela piebūve:
1. st.-konditorija un kulinārija,
2. st.-ēdnīca,
3. st.-restorāns,kur kādreiz praksē pa vasaru strādāja mana
omīte.
Dome kādreiz bija viesnīca ar kafejnīcu.Aiz "Vecpuišu parka”
atradās sporta centrs.Kur atrodas "Gerkens un partneri”,
kādreiz atradās vecais universālveikals,kur pārdeva mēbeles
un elektropreces.Tur,kur atrodas”RDA”,kādreiz atradās
kulinārijas vaikals,kur pārdeva garšīgus skābos kāpostus ar
desiņām.

Pretim ‘'Vecpuišu parkam” atradās bibliotēka.Pretējā ielas
pusē Pareizticīgo baznīcai atradās bērnu poli klīnika. Rīgas iela
42 jeb "Vindā” kādreiz bija krievu skola.Robežsardzes vietā
kādreiz atradās kara komisariāts.Pretim atradās infekcijas
slimnīca.Blakām ‘'ežiem” atradās kapi.Valmieras galvenā
iela(Rīgas iela) kādreiz bija Ļeniņa iela.

Viktorija Reķe 6.b klase
Valmieras sākumskola

