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VALMIERA - TEĀTRA PILSĒTA LATVIJĀ
Valmiera ir viena no senākajām Latvijas pilsētām, tā atrodas 100 km attālumā uz
ziemeļaustrumiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Valmierā dzīvo aptuveni 30 tūkstoši
iedzīvotāju.

Liecības par pilsētu saglabājušās jau no 11. gadsimta, bet mūsdienās Valmieras simbols ir 13.
gadsimta sākumā uzceltā Svētā Sīmaņa baznīca un Livonijas laika pilsdrupas.
Gaujas upes krastos laiku laikos ir koncentrējusies pilsētas rūpnieciski ekonomiskā dzīve. Šodien
Valmieras pilsēta lepojas ar vairākām rūpnīcām, kuru ražošanas nozares ir retums pasaules tirgū
- stikla šķiedras ražošana AS „Valmieras stikla šķiedra", metāla pārstrāde, ugunsdzēšana aparātu
un benzīna kannu ražošana SIA „Valpro" un citas. No 1996. gada Valmierā studentus uzņem
Vidzemes augstskola, piedāvājot studiju programmas - Sabiedrisko attiecību, politoloģijas,
tūrisma u.c. specialitētēs. Valmieras drāmas
teātris ir profesionālās kultūras centrs šajā,
pilsētā.

Četri dažāda mēroga spēles laukumi:
1. Apaļā zāle (114 skatītāju vietas), kur
top psiholoģiski smalkas cilvēku
attiecību pētniecības studijas;
2. Mazā zāle (103 skatītāju vietas), kur
notiek Laboratorijas tipa darbi un
meklējumi;
3. Lielā zāle (399 skatītāju vietas) - plašu auditoriju piesaistošas izrādes: melodrāmas,
komēdijas un bērnu izrādes;
4. Jauna spēles telpa - Lielās zāles skatuve (120 - 150 skatītāju vietas), kur skatītāji sēž uz
skatuves un kopā ar aktieriem izbauda skatuves plašumu un augstumu, bet reizē nezaudē
intimitāti, ko sniedz tuvplāni.

Pēdējo gadu laikā teātris gūst arvien lielāku profesionālo vērtētāju, kritiķu un mediju
uzmanību. Kopš 1996. gada regulāri iegūst nominācijas un balvas Latvijas teātra gada skatē, 10
gadu laikā saņemot vairāk kā 100 nomināciju.

6.

Uzcelts kādreizējā Tērbatas bastiona vietā. Dramatiskā kopa Valmierā darbojas kopš
1872.g-, 1885. gadā Valmieras Latviešu biedrība (dibināta 1882.g.) uzcēla teātra ēku, kurā rosīgi
darbojās amatieru teātris. 1905. gadā te viesojies izcilais latviešu rakstnieks un dramaturgs R.
Blaumanis, iestudēdams savas lugas "Indrāni" un "Ugunī". Kopš 1919. gada Valmieras drāmas
teātris ir profesionāls. 1987. gadā tika nojaukta vecā teātra ēka, tās vietā sāka celt jaunu. 1996.
gada notika pirmā izrāde uz atjaunotās Valmieras teātra Lielās skatuves. Teātris piedāvā
ekskursijas teātra aizkulišu pasaulē, tikšanos ar iemīļotajiem aktieriem, iepirkšanos teātra salonā
un iespēju nobaudīt kafiju īpašā gaisotnē.

Valmierā kopš laika gala valdījis teātra mīlestības gars. Kā gan citādi nelielā pilsētā
varējis pastāvēt teātris. Teātra mākslas pamati Valmierā iedibināti jau pagājušā gadsimta
septiņdesmitajos gados. Teātris dibināts 1919.g., 1923.g.,1930.g., jaunā Lielā zāle atklāta 1996. g.
Šeit bijusi Latviešu biedrības ēka. No amatieru entuziastu kopas vēlāk izveidojās profesionāls
teātris, ar ko saistīti daudzi latviešu teātra vēsturē pazīstami vārdi.

7.

1871.gadā 24.oktobrī Valmierā notika pirmā teātra izrāde latviešu valodā. Uz pašu
spēkiem ierīkotas skatuves Valmieras pirmie teātra mīļotāji izrādīja Ādolfa Alunāna “ Paša
audzināts” un Z.Hābera viencēlienu “ Kāds brīdis kantorī “. Ar lielu sajūsmu skatītāji uzņēma
izrādi
“
Paša
audzināts
“.
Katra jauna izrāde radīja dzīvu atbalsi Valmierā. Līdzīgi procesi toreiz bija vērojami visā Latvijā.
“ 70.-80. gados Valmierā , tāpat kā visā Latvijā, kapitālisma attīstības un šķiriskās noslāņošanās
procesa rezultātā veidojās nacionālā buržuāzija. Pēc citu pilsētu parauga mantīgo šķiru pārstāvji
1882.gadā 5.janvārī nodibināja Valmieras Latviešu biedrību. Tās paspārnē vairākus gadus
darbojās
Valmieras
koris,
orķestris
un
pašdarbības
skatuve”
,
Savas pastāvēšanas laikā biedrība nopirka sev māju un sāka celt piebūvi ar zāli un skatuvi. Zāli
atklāja 1885.gada 12.janvārī. Atklāšanas vakarā izrādīja Ā.Alunāna dziesmuspēli “ Mucinieks un
muciniece”. Rīgas laikrakstos iespieda pirmās recenzijas par teātra vēsturi....
70. gados uzcelts jauns administratīvais korpuss teātrim. 80. gados nojauks vecais
Latviešu biedrības nams un iesākta jaunās teātra ēkas celtniecība, kas pabeigta 2004. gadā.

L.Paegles Valmieras Drāmās teātris 20.gs.70.gadi

Valmieras Drāmās teātris mūsdienās

8.

VALMIERA

Valmiera pastāvējusi jau XI gadsimtā. Tā ietilpa
,seno latga|u apdzīvotās Tālavas teritorijā. Pilsēta
atradās pie lielā tirdzniecības ceļa, kas gāja no
[Rīgas jūras līča augšup pa Gauju, sadaloties aiz
Valmieras divos virzienos - uz Pleskavu,
Novgorodu un Tērbatu. XII gadsimta beigās sākas feodāļu
iebrukums
Latvijā.

1224. gadā - Valmiera nokļūst Zobenbrāļu ordeņa pakļautībā,
kas
uzceļ
Valmieras
mūra
pili.

Par Valmieras, kā pilsētas veidošanās sākumu ir
uzskatāms 1283. gads, kad uzsāka Sv.Sīmaņa baznīcas
celtniecību, kā arī ordeņa mestrs Villekins fon Endorps dibinājis
Valmieras
pili
(Amta
Livonijas
hronikas
dati).
Savu ekonomisko uzplaukumu Valmiera sasniedz XIV un XV
gadsimtā un, kā jau ievērojams tirdzniecības centrs, iekļaujas

Hanzas savienībā. Valmierā, tās izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa
dēļ (tā atradās pašā Livonijas centrā) bieži notiek landtāgu un
pilsētu
dienu
sapulces.
1323. gadā - Valmiera pirmo reizi minēta kā
pilsēta ar savu maģistrātu jeb Rīgas tiesībām.
Tas liecina, ka tā ir viena no senākajām
Latvijas pilsētām. Dažādos gadsimtos un
dokumentos atšķirīgi tiek rakstīts pilsētas
nosaukums
Wolmaria,
Wolmahr,
Waldemer, Wolmar. Pār tā izcelšanos ir
dažādas
versijas,
no
kurām
populārākās
divas.
Viena saistīta ar Pleskavas kņazu Vladimiru Mstislaviču, kuru
1212. gadā - Rīgas bīskaps Alberts ieceļ par novada fogtu (soģi).
Otra vēsta par Dānijas karali Valdemāru, kuram kādā kaujā ar
Livonijas iedzīvotājiem uzvarēt palīdzējis no debesīm atsūtīts
karogs.
1365. gadā - Valmiera pirmo reizi dokumentos tiek minēta kā
Hanzas
pilsētu
savienības
locekle.

XIV -XVI gadsimtā Valmiera ir tipiska viduslaiku pilsēta, kuru
ietver akmens mūris un tiek regulāri rīkotas Livonijas pilsētu
sanāksmes
un
lantāgi.

1560. gada - Livonijas kara laikā - krievu cara Ivana Barga
karaspēks noposta Valmieras apkārtni, bet pilsētu ieņemt nespēj.

1583. gadā- pēc Livonijas kara beigām
izpostītā Valmiera tiek iekļauta Polijai
piederošajā
Cēsu
bīskapijā.

11622. gadā - Valmieru ieņem karaļa Gustava
Ādolfa karaspēks un tā ar vairākām citām
Vidzemes pilsētām un pilīm tiek uzdāvināta
Zviedrijas
valsts
kancleram
Akselim
Uksenšemam, kura dzimtas ģerboņa vērša piere papildina

Valmieras
ģerboni.
XVI, XVII un XVII gadsimtu kari starp Krieviju, Zviedriju un
Poliju, saimnieku maiņas, kā arī mēra epidēmijas un vairāki
ugunsgrēki atnes Valmierai daudz posta. Tā kļūst par parastu
miestu. Stāvoklis sāk uzlaboties tikai pēe 1785. gada, kad
Valmieru
nozīmē
par
apriņķa
pilsētu.

1802.gadā - Valmieras apkārtnē notiek plaša zemnieku protesta
kustība pret muižnieku varmācību, kas vēsturē minēta kā
“Kauguru
zemnieku
nemieri”.

Pilsētas ekonomiskā attīstība paātrinās XIX gadsimta sākumā.
To raksturo iedzīvotāju skaita pieaugums - 1820 gadā tas ir 529,
bet jau 1897. gadā Valmierā dzīvo 5050 cilvēku.
XIX gadsimta otrajā pusē Valmierā organizē plostu satiksmi pār
sak
bruģēt
Gauju,
pilsētas
ielas.

1865. gada vasarā atklāj pirmo koka tiltu pār
R"»
Gauju. Pilsētas saimniecisko stāvokli uzlabo
Jr
■•V
īgas - Pēterburgas dzelzceļš, ko uzbūvē
*1899. gadā un kas iet caur Valmieru. Tas
veicina rūpniecības, tirdzniecības, un celtniecības attīstību.
Valmierā nodibinās pirmās rūpnīcas, fabrikas. Pie Valmieras
dzelzceļa stacijas izaug jauna pilsētas daļa - Kārliena, bet Gaujas
kreisajā
krastā
Pārgauja.
i

XIX. gadsimta beigās un XX. gadsimta sākumā Valmierā tiek
atvērtas nozīmīgas mācību iestādes: Valkas - Valmieras
skolotāju seminārs, kurlmēmo skola, sieviešu ģimnāzija,
reālskola, tirdzniecības skola, Liepiņu privātā proģimnāzija un
citas, veidojot Valmieru par Vidzemes izglītības centru.
1905. gadā Latvijas Ministru prezidents K. Ulmanis darbojas
Baltijas lauksaimnieku biedrībā Valmierā, ko vada H. Endzeliņš,

veicinot

zemnieku

sadarbību

Latvijā.

XX. gadsimta sākumā Valmierā darbojas
<j|j|ļvairāki nelieli rūpniecības uzņēmumi jļ^ļVeides linu kāršanas fabrika, Līča aušanas un
^”»^\ērpšanas darbnīca, Pētersona linu vērptuve.
Ir krietni daudz sīkrūpniecības un amatniecības darbnīcu, arī
vairākas
tipogrāfijas.
Pēc 1920. gada statistikas ziņām pilsētā ir 422 rūpniecības un
440 tirdzniecības rakstura uzņēmumi, kuros nodarbināti 2037
cilvēki (vidēji 2,5 cilvēki vienā uzņēmumā). Pilsēta vēršas
plašumā. Uz bijušās Valmiermuižas zemes tiek uzcelts
desmitiem mājiņu. Lielākais tā laika uzņēmums Valmierā ir
"Bekona
eksporta"
fabrika.

1922. gadā Valmieras pilsētai pievieno Pārgaujas un Karlovskas
miestu, atdalot tos no Kauguru pagasta. 1928. gadā Valmierā
izurbj dziļurbuma aku, kura dod pazīstamo Valmieras
minerālūdeni. 1930. gadā Valmierā dzīvo 8.5 tūkstoši
iedzīvotāji.Kā apriņķa centrs Valmiera paliek arī Latvijas
neatkarības laikā starp diviem pasaules kariem. 1920-jos gados
pilsētas teritoriju paplašina uz tuvējo miestu rēķina. 1926. gadā
tiek apstiprinātas Valmieras pilsētas administratīvās robežas.
Sākas pilsētas uzplaukuma gadi un Valmiera kļūst par nozīmīgu
Ziemeļvidzemes administratīvo, saimniecisko , izglītības,
kultūras un sporta centru. Darbojas Ziemeļlatvijas teātris,
skatītāju simtus pulcē sacensības, kurās piedalās pasaules
rekordists
soļošanā
J.
Dalinš.

1940. - 1959. gads Trieciens Valmierai ir
Otrais Pasaules karš. 1944. gadā 1/3 daļa
pilsētas tiek pilnībā nopostīta, izdeg pilsētas
centrs.

Pēckara gados Valmieras centrālā daļa tiek uzcelta no jauna.
Visā pēckara laikā Valmiera ir rajona centrs. Kopš 1959. gada
Valmieras
pārvaldē
ir
pašreizējā
rajona teritorija.

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

Kad Raimonds kādu dienu iegāja veikalā un nopirka paciņu ar Selgas cepumiem, viņš
nemaz nenojauta, ka tas būs iemesls lieliskam ceļojumam. Pie kases Raimonds tomēr paņēma
pirkuma čeku, jo bija dzirdējis, ka reģistrējot to Internetā, var saņemt kādu balvu. Pirmā doma
viņam bija - tā varētu būt naudas balva. Tas, pēc viņa domām, šoreiz būtu noderīgāk kā jebkas
cits, jo viņš citādāk atkal nevarētu atdot kaimiņam tos 5 latus, ko bija aizņēmies. Tos
Raimonds gribēja atdot līdz gada beigām, citādi viņam nāktos kaimiņam atdot 7 eiro un 11
centus 5 latu vietā. Aizejot mājās, viņš reģistrēja čeku, lai gan neticēja, ka viņš varētu kaut ko
vinnēt.

Pagāja krietns laiks līdz loterijas beigām, un viņš jau bija par
to gandrīz aizmirsis, līdz kādu dienu iezvanījās viņa telefons.
„Labdien, vai Raimonds?” balss telefonā ieskanējās. „Jā, kā varu
palīdzēt?” Raimonds tai atbildēja. „Tādā gadījumā varu jūs apsveikt,
jo jūs esat uzvarējis Selgas cepumu loterijā!” Raimonds tajā brīdī ļoti
nopriecājās, jo domāja, ka nu beidzot viņš varēs atdot kaimiņam parādu, taču vēl noprasīja:
„Lln cik es esmu vinnējis? 100, 200 latu?” ..Jūsu balva ir lidojums ar gaisa balonu. Par balvas
saņemšanu mēs jūs informēsim tuvākajā laikā.” Raimonds kļuva apbēdināts. Viņš labprāt
būtu pajautājis, cik šāds lidojums maksātu naudas izteiksmē, un šo summu saņemt skaidrā
naudā, nevis plivināties kaut kur starp debesīm un zemi kā putnam, brīvam, taču bez graša, bet bija jau par vēlu.

Norunātajā dienā Raimonds ieradās Spilves pļavās, kur viņš vispirms ieraudzīja
milzīgu, krāsainu gaisa balonu. Tikai pēc tam viņš ieraudzīja pilotu, kurš māja viņam ar roku,
aicinādams kāpt iekšā. Sirds Raimondam sitās kā negudra, kā bumbiņa lototronā, jo vēl nekad
viņš nebija bijis augstāk par šķūnīša jumtu. (Tas bija toreiz, kad viņa kaķis tur bija uzrāpies,
bēgdams no kaimiņu suņa, bet netika lejā, un Raimondam nācās viņu no turienes nocelt.)
Tomēr viņam vajadzēja saņemties, un ceļojums ar gaisa balonu varēja sākties! Viņi pacēlās
augstu virs māju jumtiem un tad vēl augstāk virs koku galotnēm, un no augšas bija saskatāma
visa Rīga.
Viss bija labi, bet te pēkšņi viņiem sabojājās navigācija, un viņus sāka pūst uz
Ziemeļaustrumiem. Panika sagrāba ne tikai Raimondu, bet arī pilotu. Pilots arī nebija tik
pieredzējis, jo lidoja tikai otro reizi un arī tad tikai virs Kurzemes. Abi bija neziņā par to, kur
viņus aizpūtīs. Kad tā viņi bija aizpūsti līdz pavisam citai pilsētai, Raimonds, vērīgi
skatīdamies apkārt, atskārta, ka šo pilsētu viņš jau kādreiz bija redzējis. Tā bija Valmiera, kur
viņš savulaik bija dzīvojis. Pamazām iezīmējās pilsētas kontūras ar tipisku rūpniecisku ainavu
- lieliem angāriem, augstiem skursteņiem, torņiem. Panika pamazām norima, kad kļuva
redzami arī dzīvojamo māju kvartāli. Viņi nolaidās zemāk, lai tuvāk varētu apskatīt pilsētu.

Ieraugot tiltu, Raimonds zināja pastāstīt, ka Valmiera
esot kādreiz bijusi tikai Gaujas labajā krastā, tad tilts nav bijis.
,,Ja valmierieši gribēja tikt, piemēram, uz Cēsīm vai Smilteni,
viņiem pār Gauju nācās braukt ar plostu. Vēlāk kāds barons esot
uzcēlis tiltu un prasījis tā šķērsotājiem maksu.” „Labi, ka tiem,
kas lidoja ar gaisa balonu, par to nebija jāuztraucas,” pilots
noteica. Pilsēta nu bija izaugusi arī otrā Gaujas krastā.
Lidodami pāri Gaujai, Raimonds ieraudzīja pelēku ēku tilta galā, un paskaidroja: „Tā
ir Vidzemes augstskola, tur studē
daudz studentu. Valmiera ir

jauniešu pilsēta. Redzi vēl to statuju augstskolas priekšā? Tie ir Valmieras puikas.” „Man
šķiet, ka par tiem ir sarakstīta grāmata,” pilots ierunājās. ,,Jā, tās autors ir Pāvils RozTtis”
Raimonds apstiprināja. Raimonds parādīja arī Pārgaujas ģimnāziju, kurā viņš bija mācījies, un
par kuru viņam bija vislabākās un vissiltākās atmiņas.

Tā, lidojot pāri Valmierai, Raimonds ieraudzīja vēl
daudzas vietas, kuras viņš vēlējās pilotam parādīt - gan Gaujas
līkuma ieskauto Krāču kaktu, kur viņš kādreiz bija dzīvojis,
gan to turpat blakus esošo upes mesto loku, kas, veidojot V
burtu, attēlots arī Valmieras logo.Pilotam interesants šķita šīs
Valmieras daļas nosaukuma izcelsme. Raimonds sajutās
pacilāts, jo varēja būt gida lomā. „Paskaties pats, no augšas labi
redzams, ka Gauja veido tādu kā nostūri, pussalu, ko tauta iesaukusi
par kaktu. Šajā „kaktā” Gaujai ir krāces. Teika stāsta, ka Velns šeit
ganījis kazas, tāpēc tās sauc par Kazu krācēm. Velnam Krāču kaktā
bijušas mājas, bet, kad pretējā krastā uzcelta baznīca, Velns pametis
šo vietu.” Tad pilots ieraudzīja tādu kā pazīstamu torni otrā Gaujas
krastā: „Vai tā nav tā baznīca?” „Jā, tā ir Valmieras Svētā Sīmaņa
baznīca, tā bieži ir redzama uz fotogrāfijām, atklātnēm, un pilsētas suvenīriem.Tā kalpo kā
Valmieras simbols, un ir vienīgais tik senu gadsimtu liecinieks. Vēl par to laiku 13. gadsimtā
varētu stāstīt blakusesošā pils, bet to sagrāva Ziemeļu karā.” „Izskatās, ka kara postījumi
Valmieru nav taupījuši - bez šīm ēkām neredzu nevienu vecu namu, kā pie mums, Vecrīgā,”
sūkstījās pilots. „Tikai nesaki, ka šeit nav skaistu celtņu! Katram laikmetam savas jaukās
iezīmes!”, Raimonds, juzdamies mazliet kā Valmieras patriots, metās savu bērnības pilsētu
aizstāvēt. „ Nu, piemēram, mums paveicies, ka mēs lidojam pāri Gaujai, varēsim apskatīt arī
pilsētas veikalu galeriju „Valleta”.Turtā ir,” Raimonds parādīja. „Vai nav skaista? Sevišķi
vakaros, kad tā tiek izgaismota. ”Valletas” vietā kādreiz arī atradās tirdzniecības centrs, kā to
manā laikā sauca - universālveikals. Tas gan skatā diez kāds
nebija...”

Tad viņi lidoja pāri muzejam un Valterkalniņam. Pilots
nopriecājās, ka arī viņa vārdā te kaut kas nosaukts (jo viņš bija
Valters), bet Raimonds iebilda, ka vēl kāds Valters esot bijis
mācītājs Sīmaņa baznīcā. Neskatoties uz acīmredzamo vilšanos,
pilotam Valteram Valmiera bija iepatikusies, jo viņš ieteicās:
„Klau, mēs varētu pilsētu apskatīt vēl tuvāk, kur mēs varētu nolaisties?” Raimonds zināja:
„Dīvaliņu pļavas. Tur parasti notiek gaisa balonu festivāli, tur ir
vieta, kur nolaisties. Starp citu, runā, ka „Dīvala” vārds cēlies no
vācu vārda Teufel, kas nozīmē - Velns. Man nupat gan ienāca prātā kāpēc te nevarētu būt Dieviņa mājoklis - Dieva ala? Vēl jo vairāk
tāpēc, ka tepat blakus ir Elku sala.” Pilots vairs negribēja dzirdēt
Raimonda filozofiskos prātojumus, jo nupat bija uzzinājis, kā rodas
teikas. Viņš tikai nosmējās: „Velns, Dievs, baznīca... Vēl varētu
„Valletu” par „Vellatu” nosaukt! Kas tā jums par velnišķīgi dievīgu pilsētu?”
Kad viņi bija nolaidušies, pilots saprata, ka atpakaļ uz Rīgu šovakar netiks, jo
navigācija bija saplīsusi, tāpēc viņš nolēma pārlaist nakti kādā viesnīcā. Raimonds gan
atteicās to darīt, jo vakarā Rīgā viņam bija kora mēģinājums. Viņš paskatījās pulkstenī un
teica: „Cik atceros, pēc 20 minūtēm atiet autobuss uz Rīgu.” Pilots atzina, ka šis bijis tehniski
neveiksmīgs, bet vērtīgs lidojums. Viņš iepazinis Vidzemes skaistāko pilsētu Valmieru.
Raimonds par to bija ļoti gandarīts. Arī par to, ka ne visai gludo lidojuma norisi pilots
kompensēja, piešķirot Raimondam nelielu „bonusu” pieclatnieka izskatā. Līdz gada beigām

tas vel derēja parāda atdošanai kaimiņam. Pateicis milzīgu paldies un atvadījies, Raimonds
skriešus metās autoostas virzienā.
Raimond, bet vai tu zini, ka Valmierā tagad ir arī jauna autoosta? Un mūzikas skola,
un jauns, skaists tilts pār Gauju un vēl, un vēl... Un, ka gandrīz viss piecītis tev aizies par
autobusa biļeti?

Anna Paula Punkstiņa
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 9.A klase
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Manas dzimtas stāsts.

Atgadījumi komunikāciju izbūves laikā
" Strādāju uzņēmumā, kas nodarbojās ar ūdens-kanalizāciju tīklu
rekonstrukciju un maiņu. " stāsta kāds Valmieras iedzīvotājs, kurš vēlējās
palikt anonīms.

" Kad pie dzelzceļa stacijas autobusu pieturas veicām rakšanas darbus
stacijas kanalizācijas kolektora izbūvē, izbūves laikā atradām divus cilvēku
līķus. Tika izsaukta policija, veikta izmeklēšana. Kā vēlāk noskaidrojās, šie
līķi ir saglabājušies no Lielā Tēvijas kara laikiem, (1941. -1945.),
visticamāk, šie cilvēki tika pakārti iebiedēšanai par nepakļaušanos vācu
okupācijas karaspēkam. "
* Attēlā nav redzami Stacijas ielā atraktie cilvēki.

" Ar vācu laiku atgādinājumiem nācās saskarties vēlreiz - veicot

izrakumus, sākot no veikala "Rīts" līdz degvielas uzpildes stacijai "Neste",

bijām atraduši labi saglabātas betona plātnes, kuras montēja Hitleriskās

Vācijas karaspēks, lai nodrošinātu vācu karaspēka tanku drošu nokļūšanu

līdz dzelzceļam. Tajā laikā arī tika pastiprināts tā laika tilts pār Gauju, kas
kalpoja tam pašam mērķim. "

" Pavisam interesants atgadījums notika, kad izbūvējām lietus

kanalizācijas sistēmu apkārt t/c "Valleta". Rokot uz kafejnīcas "Bastions"

pusi, tika atklāts viduslaiku bruģēta ceļa fragments ar mūra sienu, kurā vēl

bija saglabājušās šaujamlūkas. Šis bija viens no nedaudzajiem gadījumiem
manā praksē, kad tika saukti vēsturnieki un arheologi, kas arī noskaidroja
atklājuma vēsturisko nozīmīgumu.

Šajā vietā kolektors netika izbūvēts, tika mainīts projekta plāns, lai
saglabātu kultūrvēsturisko piemiņas objektu. Dotā brīdī tas ir brīvi

aplūkojams jebkuram."
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Valmieras piena vēsturē
Valmierā piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība izveidojās 1938. gadā. Piecu
gadu laikā uzbūvēja plašu pienotavu. Galvenais ražošanas produkts bija sviests.
Pēc 1945. gada sākās Valmieras pienotavas uzplaukums, un tā kļuva par piena
pārraudzības administratīvo centru Vidzemē. 1948. gadā nodibināja Valmieras
sviesta rūpniecības trestu, kuram bija pakļautas 48 pienotavas un 208
krejotavas. 1971. gadā darbu uzsāka jaunuzceltais Valmieras piena kombināts
Rīgas ielā 93. 1981. gadā kombināta sastāvā ietilpa 13 pienotavas un 47
krejotavas, sviesta - siera bāze un remontu mehāniskā darbnīca. 1983. gadā
Valmierā uzcēla siera nogatavināšanas - uzglabāšanas kameru, kuras ietilpība
bija 1000 tonnu. 1994. gadā, sākoties pārstrādes uzņēmumu privatizācijai,
Valmieras piena kombināts, Alsviķu, Gaujienas un Mālupes pienotavas
nodibināja AS „Vidzemes piens”, kas bija otrs lielākais piena pārstrādes
uzņēmums Latvijā. 1996. gadā atvēra AS „Valrit” - sauso piena produktu
ražotni, kas bija triju pārstrādātāju kopuzņēmums, bet 2002. gadā AS
„Vidzemes piens” iegādājās „Valrit” akcijas. Arī Rūjienas saldējuma ražotne
2002. gadā pievienojās AS „Vidzemes piens”. Un tajā pašā gadā „Vidzemes
piens” mainīja nosaukumu, kļūstot par AS „ Valmieras piens”. Uzņēmums
piedāvā pilnu piena produktu klāstu: sieru, sviestu, saldējumu, pilnpiena,
vājpiena un skābpiena produktus, ir jaudīgākais sausā piena produktu ražotājs
Latvijā. Par klasisku vērtību kļuvuši Holandes un Krievijas sieri no puscieto
sieru grupas, ko valmierieši ražo jau gandrīz 40 gadus.

Valmieras Valsts ģimnāzijas lO.a klases skolnieces Marta
Amoliņa un Malvīne Nelda Strakova
Stāsts par Valmieras stacijas un depo teritorijām.
Vilciena sastāvs iebrauc Valmieras stacijā. Valmieras stacija ir mūsu ceļojuma

galapunkts Stacijas laukumā rosās dzelzceļa strādnieki, pārkrauj preces no šaursliežu

dzelzceļa vagoniem uz Rīgas - Pleskavas vilciena vagoniem un preču noliktavām.
Stacijas laukumā satiekam lokomotīves mašīnistu Hariju Jostu. Hariju Jostu
palūdzam kļūt par mūsu gidu stacijas un depo teritorijas apskatē.

Valmieras šaursliežu stacijas ēka ir pavisam necils, zaļš koka namiņš, kurā
darbojas kase un atspirdzinošo dzērienu bufete. Tālāk redzam dzelzceļa stigu apmēram

900 metru garumā, to var labi saskatīt visā tās garumā, jo redzamībai bija jābūt perfektai,
lai dažādi šķēršļi netraucētu vilcienu kustību. Stigas malā varam redzēt vairākas

dzelzsbetona platformas, kas kalpoja kā izkraušanas vieta. Stacijas teritorijā ir vairākas

ēkas- noliktavas, kurās tika glabātas atvestās preces. Stigas labajā pusē atrodas vecā
dzelzceļnieku poliklīnika, kantora ēka, ēdnīca, pirts. Stacijas un depo teritorijā strādāja

vairāki simti strādnieku, jo nebija telefonu sakaru, nebija Interneta pieslēguma, kas ātri un

precīzi paziņotu par vilcienu grafiku un izmaiņām tajā. Cilvēki sazinājās pa rācijām un
dispečeri visbiežāk vieglā riksītī skrēja pa stacijas un depo teritoriju ar jaunāko
informāciju. Tā kā dzelzceļa stiga bija labi pārredzama izmantoja arī karodziņa signālus
un lokomotīves taures skaņas. Stacijas teritorijas kreisajā pusē atradās eļļotava un

elevators.
Depo teritorija sākās ar zīmīgu ūdens pumpi, jo tvaika lokomotīves savu

braucienu nevarēja uzsākts bez ūdens uzpildes. Pēc noteikta grafika lokomotīves tika
mazgāta.s un veikta tehniskā apkope īpašās ēkās - mazgātuvē un depo remontdarbnīcā.
Speciālisti veica lokomotīves apkopi un tā atkal atgriezās darba ierindā. Brīvajā laikā

dzelzceļa strādnieki atpūtās savā dzelzceļnieku klubā. Viņi spēlēja teātri, dziedāja
ansambļos un rīkoja atpūtas pasākumus.
,

Stacijas teritorijā un depo teritorijā atbildīgākās personas bija stacijas priekšnieks

un depo priekšnieks.

Stāstījums ir galā, bet darba rezultātā tapa stacijas un depo teritorijas plāns, kas ir
pievienots radošajam darbam.

Stāsts par šaursliežu dzelzceļu Smiltene- Ainaži
Ekspedīcijā iegūtie materiāli Valmieras - Kauguri šaursliežu
dzelzceļa posmā.
Ar šaursliežu dzelzceļa vēsturi esam iepazinušās un satikušas interesantus

cilvēkus. Mēs ļoti maz zinājām par šaursliežu dzelzceļa industriālo mantojumu. Vasaras
dienās mēs izmantojam dzelzs tiltu pār Gauju un nelielu vecā dzelzceļa stigu, kura tiek
izmantota kā braucamais ceļš.

Kocēnos mēs satikām Kocēnu pamatskolas vēstures skolotāju Elgu Olmani.
Skolotāja mums mazliet pastāstīja par Kokmuižu un dažām ēkām, kas palikušas no

Kokmuižas alu darītavas laikiem. Kokmuižas ēku celtniecībā izmantoti vietējā ķieģeļu
ceplī taisītie ķieģeļi. Fotogrāfijā redzams ķieģelis ar īpašo vietējā cepļa firmas zīme.

-

-

l.attēls

2. attēls

Elga mums parādīja Kocēnu stacijas ēku, kuru atrast ir ļoti vienkārši, jo pagastā ir
izvietotas norādes uz dzīvojamām mājām. Pie Kocēnu stacijas var aplūkot dzelzceļa
stigu, kura jau ir aizaugusi.

Par saviem bērnības piedzīvojumiem mums pastāstīja kocēnietis Jānis Olmanis,
kurš atcerējās par saviem draugiem, kuriem brauciens ar vilcienu bija liels piedzīvojums,

jo naudas biļetei nebija, bet konduktors biļetes pārbaudīja no pirmā vagona. Bezbiļetnieki
vagonā ielēca pēdējā brīdī pēdējā vagonā. Brauca nelielu gabaliņu un tad no ejoša
vilciena izlēca savās kartupeļu vagās. Vilciens brauca ļoti lēnām un nevarēja sasisties.

3. attēls

4. attēls

Zilakalna ciemata vel darbojas neliels sliežu posmu, pa kuru pārvada kudru no purva,

kuru tālāk ved ar mašīnām uz Rīgas ostu un noliktavām.

5. attēls

Ciemojāmies pie Zilākalna stacijas jaunā īpašnieka Treimaņa, kuram vecmāmiņa

šo stacijas ēku bija ieguvusi savā īpašumā. Māja pārsteidza ar savu ārējo izskatu, jo ēkas
ārējais izskats vēl nebija pārveidots. Pie ēkas saglabājusies vecā apgaismes lampa un

karoga masta uzgalis. Pavisam netālu no stacijas ēkas atrodas necils namiņš ar nelielu

skurstenīti, izrādās, ka tā ir bijusi stacijas sausā tualete. Netālu no mājas ir arī redzamas

tilta drupa.s un dzelzceļa stiga, kura sliktā stāvoklī.

6. attēls

7. attēls

8. attēls

9. attēls

Interesanti bija uzzināt to, ka Zilākalna stacija nemaz neatrodas Zilajā kalnā. Pie
Zilākalna stacijas ir saglabājušās tualetes un tilta drupas. Pie visām stacijām bija vienādas

lampas un karoga masti.

Arī Dauguļu stacija neatrodas taisni pie Dauguļiem, bet atrodas 3 kilometrus no

Dauguļiem. Tuvu Dauguļu stacijai ir saglabājies sliežu fragments, kas iet pāri lielceļam.
Šeit var redzēt dzelzceļa stigu, kas aiziet uz Dikļiem.

10. attēls

11. attēls

13. attēls

12. attēls

14. attēls

15. attēls

Apdzīvotā vietā Beites atrodas labi saglabājies dzelzceļa tilts pāri Anuļas upei.

Stigu cilvēki izmanto kā īsāko ceļu uz Valmieru. Šī dzelzceļa stiga atradās netālu no
Malvīnes mājām. Malvīnes tētis Eldars Strakovs mums pastāstīja savas bērnības atmiņas.

Bērnībā viņš dzīvoja netālu no šaursliežu dzelzceļa stigas. Tuvākais ceļš uz skolu

bija pa dzelzceļa stigu. Nākot mājās no skolas zēnu pulciņš pielika ausi pie sliedēm un
noteica vilciena tuvošanos. Uz sliedēm uzlika pieckapeiku monētas, jo vēlējās uzzināt kas

notiks ar šo kapeiku, kad lokomotīve pārbrauks pāri. Bieži šīs monētas vibrācijas dēļ
nomina, bet pēc deformācijas izskatījās plakanas. Interesanta nodarbe dienās, kad skolā

bija brīvdienas. Malvīnes tētis tad sēdēja pie loga un skaitīja pasažieru un kravu vagonus.
Vilciena braukšanas ātrums bija ļoti lēns, tāpēc skaitīt kļuva garlaicīgi.

Dikļu stacija ir vienīgā no stacijām kas izskatās savādāk, jo Otrā pasaules kara

laikā tā tika sabombardēta. Tad pēc kara šo staciju cēla no jauna. Pie stigas ir saglabājies
kilometru stabiņš, kas norāda attālumu līdz Ainažiem. Par to mums pastāstīja bijušās

stacijas ēkas jaunais īpašnieks Valdis Miķelsons.
Vecmāmiņa Vija Amoliņa mums pastāstīja par pirmo braucienu uz Dikļiem ar

bānīti 16 gadu vecumā. Viņa kopā ar saviem draugiem brauca uz Dikļu slimnīcu pie
slavenā plaušu daktera Andreja Laukmaņa. Pie daktera devās viens klases biedrs, bet

pārējie brauca kompānijas pēc. Bānītis kursēja vairākas reizes dienā līdz Dikļu stacijai,
bet no stacijas līdz plaušu sanatorijai bija trīs kilometri, kurus veica ar kājām. Dikļos bija

iespējams apskatīties slaveno dziesmu svētku estrādi un Neikenkalniņu. Pēc tam jaunieši

gaidīja vilcienu no Ainažiem un brauca atpakaļ uz Valmieru. Bānītis brauca ļoti lēnām, ar
šodienas ātrumiem nav salīdzināms, bet toreiz ļoti lielas izvēles nebija, brauca ar

vilcienu, jo Dikļos citādi nokļūt nevarēja.
Par inspektoriem, kuri ieradās uz pārbaudi Dikļu skolā mums pastāstīja skolotāja
Aija Antone. Ap 1970. gadu Dikļu skolā bija paredzēta kārtējā frontālā pārbaude.
Inspektori no Valmieras ieradās pa šaursliežu dzelzceļu, jo lielceļi šeit nebija iebūvēti vai

bija sliktā stāvoklī. Stacija no skolas atradās 2 kilometrus. Stacijā inspektorus sagaidīja
zirga pajūgs, ar kuru atveda no Dikļu stacijas pārbaudītājus.

Valdis Miķelsons atcerējās 2006. gadu, kad tika demontētas pēdējās dzelzceļa

sliedes. No dzelzceļa jaukšanas pie mājas ir palikuši dzelzsbetona gulšņi. Demontāžas
darbus veica kāda firma no Rīgas, kas sliedes savāca lielā ātrumā, jo metāla noiets bija

ļoti izdevīgs.Bet dzelzsbetona bloki palika stigas malā un tika sastumti lielās kaudzēs, kas
joprojām ir redzamas apaugušas ar nezālēm, jo par gulšņu novākšanu firmai ir piemirsies.
Šajā ceļa posmā bija arī nopietns tilts ar metāla konstrukcijām, kuru vēlējās nopirkt

tuvējo māju saimnieki, jo stigu vēlējās izmantot kā piebraucamo ceļu pie mājām. Diemžēl

ar sliežu demontētājiem vienoties nevarēja un tilts tika veiksmīgi nojaukts, ir
saglabājušies tikai tilta akmens balsti.

16. attēls

17. attēls

Jāņparka stacija ir vislielākā no visām pārējām stacijām. Blakus stacijai ir perons

un ūdens pumpis. Ūdens pumpis tur atradās, lai cilvēki varētu nomazgāt rokas un seju, jo
pēc izkāpšanas no vilciena cilvēki bija netīri ar sodrējiem. Pār Gauju iet dzelzceļa tilts.

18. attēls

19. attēls

Manas dzimtas atmiņas par Valmieru

J.Enkmaņa dienesta viesnīcas viena no dežurantēm (kura vēlējās palikt anonīma)

atzīst, ka viņai patīk dzīvot šajā skaistajā Valmierā.
Viņa šeit dzīvo jau no SOtajiem gadiem. Viņa ir pieredzējusi gan tirdzniecības
centra „Valleta'’ atklāšanu un uzcelšanu, gan jaunā tilta uzcelšanu. Par abiem

Valmieras jaunieguvumiem saka dežurante, ka tie ir jaunās paaudzes simboli jeb ar to
tagadējie jaunieši atcerēsies vecumdienās savu Valmieru. Tomēr viņa uzskata, ka

Valmieru „Valetta ” nedaiļo, tieši pretēji to daiļoja vecais ,.unītis.’' Tāpat uzcelts jauns
teātris, muzejs un strūklaka.

No šīs jaukās sievietes, es uzzināju, ka 80.gados pilsētas domē iekšā bija kafejnīca,

kur garšīgi varēja paēst. Tāpat uzzināju, ka Latvijā vienīgi Valmierā ir tāds interesants
ielas nosaukums kā Ziloņu iela. Tāpat aizraujoši bija uzzināt, ka to ēku, kur tagad ir

poliklīnika sponsorējis un tādā veidā būvējis Georgs Apinis,

Tāpat viņa atzinīgi novērtēja to, ka Valmiera vēl joprojām ir saglabājušās vecās
celtnes, kā pareizticīgo baznīca, kinoteātris „Gaisma”.

Visvairāk atmiņā dežurantei ir palikusi diena, kad ūdenstornī tika uzvilkts
sarkanbaltsarkanais karogs.” Tas bija ļoti saviļņojoši Latvijas tautai, ka arī lepnums

mums pašiem valmieriešiem,” ar degsmi acīs saka dežurante.
Es no sarunas ar dežuranti uzzināju daudz ko jaunu par Valmieru. Nekad nebūtu
iedomājusies, ka noklausoties šo stāstu Valmiera liksies man vēl skaistāka nekā tā ir

jau tagad. Katram jaunietim vajadzētu savā mūžā noklausīties kaut vienu šādu līdzīgu

stāstu, kādu pastāstīja man dežurante. Liels paldies viņai par to!

Valmieras Valsts ģimnāzijas I l.c klases skolniece Elīna Čaka

Manu vecvecāku stāsts par VALMIERU
Es esmu Elīza Marovska un mācos Valmieras Viestura vidusskolas 7.a klasē.
Esmu dzimusi Valmierā un arī mani vecāki un vecvecāki dzīvo šajā pilsētā. Valmiera
ir mana un arī manu vecvecāku pilsēta. Kaut arī viņi nav dzimuši tieši pilsētā, bet gan
pilsētai tuvajos ciemos - Kauguros un Kocēnos, vecvecāku bērnība un jaunība, darba
gaitas cieši saistītas tieši ar Valmieru.
Interesanti par savu bērnības laiku pastāstīja mans vecaistēvs Jānis Marovskis.
Vecaistēvs Jānis dzimis 1935.gadā.Viņš ir vecāks par manām abām vecmāmiņām Rasmu un Ingrīdu. Valmierā pirmskara laikā bijusi sava konfekšu fabrika, kurā
gatavotas ļoti gardas piena konfektes. Kad kara laikā 1944. gadā dega Valmiera,
vecaistēvs, mazs puika būdams, to skatījis no Kauguru pagasta puses un ļoti stipri
raudājis, jo sapratis, ka nodeg arī konfekšu fabrika ar gardajām konfektēm.
Vecaistēvs zināja stāstīt, ka Valmieras dedzinātāji pēc atkāpšanās paši gājuši
bojā, iegāžoties upē ar lokomotīvi, kas devās no Valmieras pa dzelzceļu uz Cēsu pusi
pāri Raunas tiltam. Spridzinātāji gaidījuši, kad lokomotīve ar dedzinātājiem
pārbrauks pāri tiltam, lai pēc tam uzspridzinātu augstāko tiltu Latvijā. Pilsētas
dedzinātāji bijuši piedzērušies un nokavējušies. Tilts uzspridzināts pirms lokomotīves
pārbraukšanas. Drīz vien braukusi lokomotīve, tās vadītājs nav ievērojis, ka tilta vairs
nav. Lokomotīve ar visiem pilsētas dedzinātājiem iegāzusies Raunas upē.
Tāpat vecaistēvs stāstīja, ka ap 1957.gadu Valmierā pie Jāņparka dzelzceļa
stacijas filmēti kadri latviešu filmai “Uz jauno krastu”. Tur piedalījies leģendārais
latviešu aktieris Jānis Osis, kas tēloja bagātnieku Garozu. Vilcienam, tā sauktajam
bānītim, pa priekšu esot dzītas cūkas.
Mana vecmāmiņa Ingrīda Vītola arī dalījās savās bērnības atmiņās. Viņa
dzimusi 1940.gadā, skolā mācījusies Valmierā 7 klases. Sākusi 1.klasē mācīties
pamatskolā (tā ir bijusī 2.vidusskolas, vēlāk Valmieras pamatskolas ēka). 1.klasē
obligāti bija jāraksta ar tinti, līdzi jānēsā tintnīca, spalvaskāts. Vēlāk arī nedrīkstēja
lietot lodīšu pildspalvas. Toreiz nebija nekādi vasaras darbi tiem skolēniem, kuriem
mācību gada beigās bija nesekmīgas atzīmes. Tādus skolēnus atstāja uz otru gadu tai
pašā klasē. Skolotāji bija ļoti stingri, bet taisnīgi. Daudzi bērni klasē bija ļoti trūcīgi,
pirmo somu vecmāmiņai nopirka 6.klasē - brūnu portfeli. Līdz tam mācību
piederumus lika mapītē vai lielo māsu vecajās somās. Mamma pāršuva vecāko māsu
vasaras kleitas par skolas kleitu, uzlika baltu apkaklīti. No 4.klases skolā eksāmenu
laikā bija obligāti balti priekšauti meitenēm. Vecmāmiņa gribēja mācīties tālāk par
medmāsu, bet ģimene bija trūcīga, mācības bija jābeidz jau pēc 7.klases, kad viņa
sāka strādāt lauku darbus kolhozā Valmieras tuvumā - Ķoniņos, Kocēnu ciemā.
Man bija interesanti uzzināt kaut ko par Valmieru un notikumiem tajā pirms
daudziem gadu desmitiem. Paldies vecmāmiņai un vectētiņam, ka viņi man to
pastāstīja!
Elizabete Elīza Marovska, Valmieras Viestura vidusskola 7.a klase, telefons29464420, e-pasts: legolio@inbox.lv

