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DALĪBNIEKA VĀRDS, UZVĀRDS VAI KOMANDAS NOSAUKUMS

Valmieras bibliotēka un Europe Direct informācijas centrs
Valmierā piedāvā spēli “Meklē pēdas” - tā ir izzinoša, radoša un
atklājumu pilna spēle vasaras garumā!
Spēles mērķis ir atrast un atzīmēt kartē dažādu laiku un cilvēku
atstātās pēdas Valmierā! Spēle rosina meklēt informāciju un ar
norāžu un jautājumu palīdzību aizved uz neikdienišķām un
ikdienišķām Valmieras vietām.
Tā ir paredzēta, lai veicinātu jauniešu interesi pašiem izzināt
Valmieras vēsturi, nozīmīgas vietas un ievērojamus cilvēkus.
Piedāvājot iespēju skolēniem saistoši un izzinoši pavadīt vasaras
brīvlaiku kopā ar saviem draugiem vai iesaistot ģimeni.

SPĒLEI SVARĪGIE DATUMI 2016.G.
• No 30. maija – 10. jūnijam pieteikšanās spēlei Valmieras
integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā ( Cēsu ielā 4)
un uzdevumu komplekta saņemšana.
• Pēdējais iesniegšanas datums - 22. jūlijs. Aizpildītās atbilžu
lapas jāiemet kastītē pie bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļas ieejas. Daļai radošo uzdevumu atbilde jāpublicē spēles
Facebook domubiedru grupā “Meklē Pēdas Valmierā”.
• 13. augustā Valmieras pilsētas svētku laikā spēles noslēguma
pasākums.
• Augusta beigās dalībniekiem, kas sakrājuši visvairāk punktu brauciens uz Ledus laikmeta centru Tartu (Igaunijā).

INSTRUKCIJA UN APZĪMĒJUMI
Spēles komplektā ietilpst:
• Valmieras pilsētas karte
• Atbilžu lapas, kas aizpildītā veidā jāiesniedz līdz 22. jūlijam, lai
būtu iespējams noteikt, cik punktu esi ieguvis.
• Uzdevumu burtnīca – šeit saņemsi norādījumus ar visiem
veicamajiem uzdevumiem, kas jāsameklē, jārisina, jāierauga utt.
Pie katra uzdevuma redzēsi, cik punktu par to vari saņemt un
kāda veida uzdevums tas ir.
Apzīmējumi:

atzīmē kartē.
Ar šādu simbolu ir apzīmēti uzdevumi, kuros ir norādes, fakti,
skaitļi vai cits informācijas pavediens, pēc kura jāatpazīst objekts
vai vieta Valmierā.
Atbildes uz šiem uzdevumiem varēsi sameklēt internetā, Valmieras
integrētās bibliotēkas resursos vai, jautājot kādam, kurš varētu
zināt. Te Tev būs nepieciešamas prasmes meklēt informāciju un
zināt pareizos avotus.
Ja redzi pie jautājuma šādu simbolu
, tad atbilde jānorāda gan
atbilžu lapā, gan objekts jāatzīmē kartē ar tādu ciparu, kāds ir
uzdevuma numurs.

atrisini.
Zem šī simbola slēpjas uzdevumi, kuriem atbilde jau dota, taču, lai
to varētu izlasīt, tā būs jāatšifrē. Šeit Tev būs jāpielieto sava
atjautība un asais prāts.

atrodi uz vietas.
Ar šo simbolu apzīmēti uzdevumi, kuru atrisināšanai tev būs
jādodas uz norādīto vietu pilsētā. Tur Tev būs “jātur acis vaļā”, jo
atbildes iegūšanai būs nepieciešama vērība.

fotografē.
Vairāku uzdevumu veikšanai būs nepieciešama fotokamera vai
telefons ar fotoaparātu. Te Tev noderēs arī citas tehnoloģiju
iemaņas, piemēram, prasme apvienot divas fotogrāfijas vienā bildē
vai izveidot foto kolāžu.

publicē.
Vairākiem radošajiem uzdevumiem atbilde būs jāpublicē spēles
Facebook domubiedru grupā "Meklē Pēdas Valmierā”. Dažos
uzdevumos, lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, būs jāpagūst
pirmajam publicēt sava atbilde, bet citos izšķirošā būs izdoma,
nevis ātrums.

izdomā.
Šī uzdevuma izpildīšanai tev būs nepieciešama izdoma. Te nebūs
pareizu vai nepareizu atbilžu, te būs svarīga Tava radošā pieeja.
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Šī ēka uzcelta 1939. gadā. Celtniecības izmaksas bijušas 380 000
latu. 1942. / 43. gadā šajās telpās ierīkoja kara slimnīcu.

1p

KAS SĀKOTNĒJI ATRADĀS ĒKĀ?
KAS TAJĀ ATRODAS MŪSDIENĀS?

1p

KURĀ GADĀ IESTĀDE IEGUVA NOSAUKUMU,
KAS TAI IR ŠODIEN?

2

2p

Šī ēka ieguva Latvijas Būvnieku asociācijas balvu “Gada labākā būve
Latvijā 2011”.
KAS TĀ IR PAR ĒKU?
Ēkas būvniecībā ir svarīgi divi gadu skaitļi: 2010. un 2008.
AR KO TIE IR IEVĒROJAMI?

1p

3

3p

Attēlā redzams skats uz Valmieru, fotografēts ap 1930. gadu no Sv.
Sīmaņa baznīcas torņa. Lielākā daļa redzamo ēku kara laikā ir
nopostītas, līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai viena fotogrāfijā
redzamā celtne. Tā ir uzcelta pēc inženiera J.Kampes projekta,
iesvētīta 1914.gadā.
2p
KAS SĀKOTNĒJI ATRADĀS ŠAJĀ ĒKĀ?

KAS TUR IR PAŠLAIK?

2p

4

Savas karjeras laikā šis sportists dažādās distancēs ir uzstādījis 7
pasaules un vairāk kā 40 Latvijas rekordus. Viņa iegūtā medaļa ir
pirmā olimpiskā medaļa, ko ieguva sportists, startējot zem Latvijas
valsts karoga.
KĀDU MEDAĻU UN KĀDĀ DISCIPLĪNĀ VIŅŠ IEGUVA?

1p
KURA VIETA VALMIERĀ IR NOSAUKTA PAR GODU ŠIM SPORTISTAM?

1992.gadā pie tās atklāts tēlnieka O.Breģa piemineklis.

2p

5
PAR KURU VALMIERAS
“VALMIERAS MEITENES”?

UZŅĒMUMU

IR

UZŅEMTA

FILMA

KAS IR FILMAS REŽISORS?

1p
1p

6
Atpazīsti pēc ATSLĒGAS VĀRDIEM :
GAISMA
ANDRIS
STRŪKLAKA

VĀRPA

KAS TAS PAR OBJEKTU VALMIERAS CENTRĀ?

2008
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4p

Ēka veidota E burta formā. Celta laikā no 1902. līdz 1903. gadam
(arhitekts A. Kīzeļbašs). Līdz 1917. gadam šeit atradās Valmieras
skolotāju seminārs. Mācības notika centrālajā ēkas daļā, bet
spārnos bija dzīvojamās telpas audzēkņiem, dzīvokļi skolotājiem,
direktoram. Vēlāk nosaukumi mainījušies: Valmieras 11 varoņu
komjauniešu vidusskola, Valmieras 1. vidusskola u.c. Kādreiz ēkai
bijis kupols kā baznīcai.
KAS ŠAJĀ ĒKĀ ATRODAS MŪSDIENĀS?

Skolu absolvējušas vairākas izcilas personības, piemēram, šeit
mācījies latviešu plakātists, dizainers, gleznotājs. Viens no
zināmākajiem latviešu izcelsmes māksliniekiem (1895. - 1938.)
pasaulē.
KĀ SAUC ŠO MĀKSLINIEKU?

2p
Vēl viens slavens šīs skolas absolvents kādu laiku skolā strādājis
par pedagogu, bijis tās direktora vietnieks un direktors. 2007.
gadā viņš atzīts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā.
KĀ SAUC ŠO PERSONU?

1p

8

4p

20.gs. sākumā Valmierā bija divi līdzīgi no sarkanajiem ķieģeļiem
neogotikas stilā būvēti ugunsdzēsēju depo. Vienā no tiem tagad
atrodas maiznīcas “Liepkalni” tirgotava.
KURĀ PILSĒTAS DAĻĀ TAS ATRODAS?

Otrs līdz mūsdienām nav saglabājies, taču ir ziņas, ka tas atradās
pilsētas centrā.
KURAS TAGADĒJĀS ĒKAS VIETĀ ATRADĀS OTRS TORNIS?

3p

9

1p

1944.gads - pēc Valmieras apriņķa izpildu komitejas
priekšsēdētāja Riharda Gredzena iniciatīvas uz bijušās A.Tauriņa
čugunlietuves un mehānisko darbnīcu bāzes nodibina Valmieras
apriņķa rūpkombinātu. Seši strādājošie remontē dažādu veidu
tehniskās iekārtas. 1959.gadā tiek sākta tērauda degvielas kannu
ražošana. 1963.gada 1.aprīlī Valmieras rajona rūpkombinātu
sadala un izveido Valmieras metālapstrādāšanas rūpnīcu un
Valmieras mēbeļu fabriku. 1. jūlijā Valmieras metālapstrādāšanas
rūpnīcu pārdēvē par Valmieras ugunsdzēšanas iekārtu rūpnīcu
(VUIeR).
KĀ RŪPNĪCU SAUC TAGAD ?
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5p

Kas nes nastas pār upēm un ezeriem, bet tai pašā vietā paliek.
(latviešu tautas mīkla) Valmierā, pār Gauju, tie ir 4.
KAS TIE IR?

1p

Senākais no tiem celts 1912. gadā, tā dzelzs konstrukcijas
novietotas uz laukakmens mūra balstiem. Tā sākotnējā vēsture
saistīta ar šaursliežu dzelzceļu. Tagad objekts kļuvis par
kājāmgājēju un riteņbraucēju iemīļotu maršrutu.
KĀDS VALMIERIEŠU DOTS “ MĪĻVĀRDS” IR ŠIM OBJEKTAM ?

Šajā vietā to pirmoreiz atklāja 1865.gada oktobrī. Kauguru muižas
īpašnieks barons Gustavs Krīndeners, par kura līdzekļiem tas bija
celts, noteica arī maksu par tā lietošanu, šo nodokli atcēla tikai
1917.gadā . Vairākas reizes šo objektu nopostīja (1919, 1941), un
atkal atjaunoja (1920, 1942) un rekonstruēja.
KAD OBJEKTS IEGUVA SAVU TAGADĒJO IZSKATU?

Pie šī objekta 1937. gadā ierīkoja puķu dobi.
KĀDU VĀRDU TAJĀ VAR IZLASĪT ?

1p
Tas ir garākais iekārtais objekts Latvijā, kas paredzēts gājējiem. Tā
projekta autors ir inženieris J.Zavickis, to uzbūvēja 1985.gadā. Tā
kopgarums 144 metri .
KĀ TO SAUC?
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5p

Kad to nodeva ekspluatācijā, tas jūtami atslogoja transporta
plūsmu. Ar šo objektu sākās apvedceļa veidošana ap Valmieru. Tas
savieno Cēsu un Limbažu šosejas un Valkas ceļu, radot loku apkārt
pilsētai.
KAD TO NODEVA EKSPLUATĀCIJĀ?

1p
Diviem no šiem objektiem (tas, kurš garākais Latvijā un tas, kurš
atslogoja transporta plūsmu Valmierā) bija viens būvdarbu
brigādes vadītājs ar ļoti neparastu uzvārdu: OČTVKRŪ DTĶAĶDC.
Viņa vārds un uzvārds ir aizšifrēti ar Cēzara šifru. Katrs burts tiek
aizstāts ar burtu, kas atrodas 3 vietas tālāk pulksteņa rādītāja
virzienā.
KĀ SAUCA BRIGĀDES VADĪTĀJU?

4p
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4p

Laikā no 1921. līdz 1923. gadam krastā starp Sv. Sīmaņa baznīcu un
Gauju uzcēla ūdenstorņa māju pilsētas ūdensvadam. Ēkas ceturtajā
stāvā bija uzstādīta 55 kubikmetru tilpuma ūdens tvertne, bet
pirmajos trijos stāvos atradās dzīvokļi. 1936. gadā (citos avotos, ka
jau 1933.) ūdenstorņa ēku paaugstināja vēl par 4 metriem un veco
tvertni aizvietoja ar divām jaunām, katru 45 kubikmetru tilpumā.
Līdz pat 1928. gadam ūdeni pilsētas vajadzībām ņēma tieši no
Gaujas bez jebkādas apstrādes un dezinfekcijas. Patlaban ēka netiek
izmantota ūdensapgādes vajadzībām.
NO KĀDA MATERIĀLA IR CELTS ŪDENSTORNIS?

Valmieras vēsturē tam ir paliekoša vieta, jo tieši ūdenstornī atrodas
kāds svarīgs valsts simbols.
KĀDS VALSTS SIMBOLS SASKATĀMS TORŅA VIRSOTNĒ?

1p
KOPŠ KURA DATUMA TAS TUR ATRODAS?
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2p
2p

Tā ir pilsētas augstākā celtne un trešā augstākā būve Latvijā. Tā ir
tehniska celtne, kuras pārraidītais signāls skaņas un attēla veidā
ienāk gandrīz katrā mājā. Būvniecība uzsākta 1968. gadā, bet
darboties tā sāka 1972. gadā.
KAS TĀ IR PAR CELTNI?

KĀDS IR TĀS AUGSTUMS?

1p

14

2p

Tā ir pirmā zināmā Valmieras pilsētas fotogrāfija, kas uzņemta
1880.gada 24.oktobrī. Tās autors ir igauņu puisis Jāns Kristins.
Attēlā redzama Gauja un skats uz pilsētas Pārgaujas daļu, kur
tolaik bija vien atsevišķas ēkas un retas priedītes. Garākā ēka
fotogrāfijā ir Gaujas jeb Rāmja krogs. Šobrīd tā vietā atrodas ēka,
kur “satek daudzi mazi un lieli ceļi”. Objektu sākta celt 1956.g.
Tas kalpoja līdz 2013.gadam, kad to sāka rekonstruēt un no jauna
svinīgi atklāja 2013.gada 18.oktobrī.
KAS IR ŠIS OBJEKTS ?

3p
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Ēka pilsētas centrā, kas būvēta no plēstiem
pelēkiem laukakmeņiem. Dzegas, ēku stūri un
karnīzes veidotas no sarkaniem vietējā
ražojuma ķieģeļiem. Namam virs ieejas
durvīm redzams kāds vīrs ar garu, sirmu
bārdu.
KAS IR ŠĪ ĒKA?

Ēkas autors ir pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts.
KĀ SAUC ARHITEKTU?

1p

Blakus uz akmens paaugstinājuma, ko divās pusēs ietver metāla
sētiņa, atrodas neliela balta ēka, kur atdusas kāda Mujānu
muižas barona dzimta.
KĀ TĀ IR PAR ĒKU ?

1p
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2p

2001.gadā mākslinieks Ginters Krumholcs savai dzimtajai pilsētai
dāvināja skulptūru. 2015.gadā šo skulptūru pārvietoja, lai tā
kalpotu par simboliskiem pilsētas “vārtiem”.
KĀDS IR SKULPTŪRAS NOSAUKUMS?

1p

KUR TĀ SĀKOTNĒJI ATRADĀS UN KUR ŠOBRĪD APSKATĀMA?

(kartē jāatzīmē tikai pašreizējā atrašanās vieta)
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4p

Mergus merganser ir pīļu dzimtas putns,
kas ligzdo kokos. Tautā dēvēta arī par
koku pīli. Lai arī tās tiek klasificētas jūras
pīļu apakšdzimtā, tās galvenokārt dzīvo
upēs. Tās spēj nirt līdz pat 4m dziļumam.
Galvenā barība ir zivis. To knābjiem ir
robaina mala, lai vieglāk būtu tās satvert. Latvijā ligzdo vien 100
līdz 150 pāru. Tas ir Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājamais putns.
KAS TAS PAR PUTNU?

1p
KUR VALMIERAS TERITORIJĀ TAS LIGZDO?

3p
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4p

Picus canus ir ļoti tramīgs putns, nekad neļauj
cilvēkam pietuvoties pārāk tuvu. Tas ātri lido
starp kokiem un nozūd. Vienīgais to klātbūtnes
pierādījums ir skaļā dziedāšana, ko var dzirdēt
pavasarī. Barību iegūst galvenokārt uz zemes,
visvairāk iecienījis skudras – var apēst līdz
2 000 skudru dienā. Tas ar knābi rok alas vai nokaļ mizu
ietrupējušu koku stumbriem un ar lipīgo mēli uzlasa skudras.
KĀ SAUC ŠO PUTNU?

1p
KUR VALMIERAS TERITORIJĀ TIE LIGZDO?

3p

Atbildes uz iepriekšējiem diviem jautājumiem
atradīsi grāmatiņā: «Teic man, Gauja, Valmieras
stāstu! : ceļvedis gudrai atpūtai dabā», Valmiera:
Valmieras pilsētas pašvaldība, 2008. - 45 lpp. : il.,
fotogr., kartes. Grāmata pieejama Valmieras
integrētajā bibliotēkā.
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1p

Šajā vietā (skatīt atbildi uz 18. jautājumu) 1985.gadā tika atklāts
Memoriāls.
KAM VELTĪTS ŠIS MEMORIĀLS?

20

6p

Sākotnēji tas kalpojis kā tirgus laukums, vēlāk tur izveidoja
Pionieru laukumu. 1958.gadā laukumā izveidoja baseinu ar
strūklaku un dekoratīvo skulptūru, kuras autors ir Mākslas
akadēmiju beigušais Rūjienas tēlnieks Jānis Zariņš. Skulptūra
atjaunota 2004.gadā, bet jau bez strūklakas.
KAS TĀ PAR SKULPTŪRU UN KUR TĀ ATRODAS?

UZDEVUMS: Nofotografē šo skulptūru. Atrodi avotos, kāda tā
izskatījās, kad bija ar baseinu?

5p

Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā. Ja būsi pirmais, kas izpilda
šo uzdevumu saņemsi 5 punktus, katrs nākamais – 4.
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3p

Tā ir viena no vecākajām akmens celtnēm Latvijā, kas savā
arhitektūrā apvieno romāņu un gotisko stilu. Tajā glabājas vairāki
seni dārgumi: Drēzdenes Mākslas akadēmijas profesora un
Saksijas galma gleznotāja Kārļa Kristiāna Fogela – Fogelšteina
altārglezna “Kristus Kārdināšana” (1842) un Eiropā ievērojama
meistara Fridriha Ladegasta (1818-1905) veidotas ērģeles, kurām
šogad svinēs 130. gadadienu.
KAS TĀ IR PAR VIETU?

Katru gadu oktobra mēneša otrajā sestdienā pie šīs ēkas
norisinās liels pasākums. Cilvēki te andelē, lustējas un valda
kņada.
KAS TAS IR PAR PASĀKUMU?

1p
Šī tradīcija aizsākās līdz ar ēkas pamatu likšanu.
KURU GADU PIEŅEMTS UZSKATĪT PAR BŪVNIECĪBAS SĀKUMU?

1p
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3p

KĀ SAUC VIETU GAUJMALĀ, KUR REDZAMI 10-15M AUGSTI UN
80M PLATI GAUJAS TREŠĀS VIRSPALU TERASES ATSEGUMI?

Šobrīd te ierīkots Sajūtu parks ar baskāju taku, kuras garums ir
2,7 kilometri. Dabas taka ir papildināta ar dažādiem
koordinācijas elementiem, kāpnēm un laipām.
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1p

Līdz 20.gs 70. gadiem Valmieru apkalpoja divas dzelzceļa līnijas :
platsliežu dzelzceļa līnija Rīga- Pleskava – Sanktpēterburga un
šaursliežu līnija Ainaži—Valmiera—Smiltene. Abu dzelzceļu līniju
centrālās stacijas atradās Kārlienā. Tomēr Valmierā bija vēl viena
šaursliežu dzelzceļa stacija. Mūsdienās šis nams pārtapis par
dzīvojamo ēku.
KĀDS BIJA STACIJAS NOSAUKUMS UN KUR TĀ ATRADĀS?

Lai iegūtu atbildi noklausies Valmieras audiogida stāstījumu
par šaursliežu dzelzceļa tiltu.
Audiogidu atradīsi:
Tūrisma
informācijas
centra
mājaslapā:
http://www.visit.valmiera.lv/lv/audiogids/;
- Zvanot uz automātisko tālruņa līniju: 64222322
("Lattelecom"), 25440011 (LMT) bez papildmaksas;
- lejupielādējot Valmieras pilsētas aplikāciju savā Android
telefonā vai planšetdatorā.
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4p

Gaujas izteiksmīgo līkumu Valmiera ir
iekļāvusi savā pilsētas logo.
Šādus lokveida līkumus upes gultnē sauc par meandriem. Īpaši
daudz meandrē un plašas ielejas veido līdzenumu upes, kas plūst
pa irdeniem iežiem. Gauja ir viena no tādām upēm.
Valmierā vienā no upes līkumiem ir iegūlis kāds no pilsētas
mikrorajoniem.

KĀDS PILSĒTAS “KAKTS” TE ATRODAS?

Šajā upes daļā atrodas arī cilvēka roku veidotas krāces, kas tika
būvētas, lai aizturētu Gaujas straumi no pilsētai tuvā labā krasta
izgraušanas.
KĀDA DZĪVNIEKA VĀRDĀ TĀS NOSAUKTAS?

1p
KĀDAM SPORTA VEIDAM IR PIEMĒROTS ŠIS KRĀČAINAIS UPES
POSMS? Te atrodas labiekārtotākā šī sporta veida trase Baltijā.

1p
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6p

Kad ūdens straume pārrauj upes mesto līkumu un sāk tecēt
taisni, neilgā laikā bijušais upes līkums kļūst par no upes atdalītu
mazu ezeriņu - vecupi. Daļa no vecupēm saglabājas ilgstoši, citas
diezgan ātri pārpurvojas un aizaug. Tad kādreizējās vecupes kļūst
par lokveida pazeminājumu upes ielejā.
Papēti Valmieras karti.
KUR VALMIERAS TERITORIJĀ VAR REDZĒT ŠĀDAS VECUPES?
Dažas norādes:
meklē tuvumā kalnu ar slēpošanas trasēm

2p
Divi ceļi satiekas un krustpunktā stāv iestāde, kurā gatavo un
izsniedz medikamentus

2p
Vecupe ieskauj saliņu, kas bija pirmskristietības laika kulta vieta.
Tās nosaukums nozīmē priekšmetu vai tēlu, kam cilvēks ziedo un
ko pielūdz.

2p

26
Latvijas laikos te bijusi konfekšu fabrika, kurā ražotas piena
konfektes un stiklenes, iespējams, arī konditorejas izstrādājumi.
Savukārt, padomju laikos tur bijis rūpkombināts – ražota tomātu
sula, ābolu un ķiršu kompoti un tamlīdzīgi izstrādājumi.
KAS ŠAJĀ VIETĀ ATRODAS TAGAD?

3p

27

2p

1987.gadā tiek nojaukts vairāk nekā simtgadīgais Valmieras
Latviešu biedrības koka nams. Tās vietā ceļ jaunu ēku, kuras
projekta autors – arhitekts Modris Ģelzis. Šis nams saistīts ar
tādiem vārdiem kā Pēteris Lūcis, Oļģerts Kroders, Māra Ķimele…..
KAS ATRODAS ŠAJĀ ĒKĀ?

KĀ VĀRDĀ IR NOSAUKTS FESTIVĀLS, KO ŠEIT RĪKO KOPŠ 1999.GADA?

1p

28

6p

Uz seno latgaļu 13.-15.gadsimta apmetnes vietas Valmierā tika
uzcelta muiža. Aptuveni no 1824. gada līdz 1844.gadam tajā
atradusies Valmieras slimnīca. No 1992. g. muižas ēkā darbojas
Vācu kultūras biedrība un ir ierīkots viesu nams.
KĀ SAUC MUIŽU?

UZDEVUMS: atrodi interneta vietnē “Zudusī Latvija” kādu šī ēkas
attēlu un nofotografē, kā tā izskatās mūsdienās. Saliec abus attēlus
kopā.

5p

Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā. Ja būsi pirmais, kas izpilda
šo uzdevumu saņemsi 5 punktus, katrs nākamais – 4.

12p

29

Šis Valmieras vēstures fakts ir iemūžināts uz kāda nama pilsētas
centrā. PAR KĀDU TIRDZNIECĪBAS PILSĒTU SAVIENĪBU ATGĀDINA ŠĪ
SIENA?

Fasādes gleznojumā apvienoti :
KĀDA GADA KARTES FRAGMENTS

1p

TĀ LAIKA RAKSTURĪGAIS PĀRVIETOŠANĀS LĪDZEKLIS –

1p
UN VALMIERAS SENĀKAIS PILSĒTAS SIMBOLS -

1p
KAS VIENO ŠO VIDUSLAIKU PILSĒTU SAVIENĪBU AR MŪSDIENU
EIROPAS SAVIENĪBU?

3p
KURĀ GADĀ VALMIERA IEKĻAUTA KĀ ŠĪS TIRDZNIECĪBAS
SAVIENĪBAS LOCEKLE?

1p

Atzīmē tā laika Livonijas pilsētas, kuras ietilpa savienībā:
Rīga
Straupe

Limbaži
Madona

Valka

Koknese

Ventspils

Liepāja

KURŠ IR SAVIENĪBAS NORIETA GADSIMTS?

Cēsis

Valmiera

Kuldīga

3p

Talsi

1p
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4p

Ar šīm idejām Valmieras apriņķa Ozolmuižas grāfa Mellina meita
Emma Mellina iepazinās viesošanās laikā Drēzdenē un Leipcigā.
Atgriežoties tēva mājās, Emma nolemj atvērt skolu Vidzemē –
Valmierā. Pirmajā 1875./76. m.g. skolā iestājas 8 skolēni.
KAS ŠĪ IR PAR SKOLU? KĀDS IR TĀS PIRMAIS NOSAUKUMS?

Attēlā redzama otra skolas ēka, KAD TĀ IR ATKLĀTA?

1p
Skolas pagalmā 1934.g. ir uzstādīts piemineklis veltīts skolas
vēsturē nozīmīgam cilvēkam.
KAM VELTĪTS PIEMINEKLIS? AR KO ŠIS CILVĒKS BIJA NOZĪMĪGS
SKOLAI?

2p

31

9p

Ap 1860.g. sākās jaunā transporta līdzekļa izplatība Latvijā. Sliežu
ceļu izplatība deva impulsu pilsētu un ostu attīstībai. Valmierā
ap ēku, kas bija līnijas pieturas punkts, izauga jaunu rūpnīcu
korpusi un noliktavas, te izveidojās priekšpilsēta Kārliena.
KAS ŠĪ IR PAR ĒKU?

Netālu no šīs ēkas 20. - 30. gados uzcēla „Bekona Eksporta”
kautuvi un fabriku; tās teritorijā 1928.g. atklāja ko tādu, ar ko
Valmiera kļuva atpazīstama visā Latvijā, pateicoties tā
ārstnieciskajām īpašībām. Ar šo atklājumu bija plānots piesaistīt
apmeklētājus un tūristus, padarīt Valmieru par kūrorta pilsētu.
KO ATKLĀJA?

1p
KĀ TAUTĀ IESAUCA ŠO ATKLĀJUMU?
Atšifrē atbildi: 4 30 16 30 6 7 21 26

1p
Šifra atslēga: 1= a, 2= ā, 3= b

KUR ŠO ATKLĀJUMU IZMANTO MŪSDIENĀS?
(1 punkts par katru nosaukto variantu)

1p

UZDEVUMS: uztaisi foto, kurā būtu redzams šis atklājums

5p
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā. Ja būsi pirmais, kas izpilda šo
uzdevumu saņemsi 5 punktus, katrs nākamais – 4.

18p

32
Skulptūra attēlo novadnieka Pāvila Rozīša romāna literāros
varoņus.
KĀDS IR ROMĀNA NOSAUKUMS?

1p
KAD UN KUR SKULPTŪRA TIKA UZSTĀDĪTA VALMIERĀ PIRMO REIZI?

1p
KAD TĀ TIKA PĀRCELTA UN KUR ATRODAS ŠODIEN?

UZDEVUMS: Izpēti romāna 1988.g. izdevuma vāka fotogrāfiju un
mēģini nofotografēt šo pašu skatu mūsdienās.

5p
Foto publicē spēles Facebook
domubiedru grupā.

Meklē grāmatu Valmieras
integrētajā bibliotēkā Cēsu
ielā 4.
www.biblioteka.valmiera.lv

Aizpildi krustvārdu mīklu un atrodi Valmieras ielas nosaukumu, kuras
1.namā rakstnieks Pāvils Rozītis pavadīja savus skolas gadus.

5p

1. Vieta, kur Valmierā uz Gaujas izveidota ūdens slaloma trase
2. Valmieras laukums, kur notiek Simjūda tirgus
3. Ieraksti trūkstošo vārdu: ..... Sīmaņa baznīca
4. Ieraksti trūkstošo vārdu: Valmieras pils celta kā Livonijas ......
nocietinājums
5. Valmieras BMX sporta kluba nosaukums
6. Pirmā latviešu tautības Sv.Sīmaņa baznīcas draudzes mācītāja vārds
7. Zviedrijas darbinieka uzvārds, ar kuru saistīts Valmieras pilsētas
ģerboņa elements «vērša piere»

Noklausies audiogida ierakstu par skulptūru un izveido savu aprakstu
par kādu no mūsdienu Valmieras puiku, kurš ir godam nesis Valmieras
un Latvijas vārdu Eiropā un pasaulē.
Publicē savu stāstu spēles Facebook domubiedru grupā.

Informāciju par audiogidu meklē pie 23. uzdevuma

5p

33

3p

Tā ir viena no pirmajām ēkām Valmierā, kura tika uzcelta pēc Otrā
pasaules kara (1951.gadā). Līdz mūsdienām saglabājusies liela daļa
sākotnējā interjera apdares, kas ataino Padomju Savienības laikā
paustas sociālisma ideoloģijas elementus (latviešu etnogrāfijas un
padomju simbolikas apvienojums).
KAS TĀ IR PAR ĒKU?

2011.GADĀ ŠĪ KĻŪST PAR TREŠO VIETU LATVIJĀ , KURĀ DEMONSTRĒ
(atzīmē pareizo variantu)
2p
a) 4D filmas
b) 3D filmas
c) Filmas ar Dolby Digital skaņu sistēmu
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KĀDS NOTIKUMS IR REDZAMS ŠAJĀ ATTĒLĀ? KAD TAS NOTIKA?
Pavediens : šajā laikā Valmieras pilsētas priekšsēdētājs bija
Oskars Spurdziņš.

2p

2p

35

6p

Šī ēka tika uzcelta gatavojoties 1940.gada Olimpiskajām spēlēm
Helsinkos (tās nenotika kara dēļ) un gaidot tūrismu pieplūdumu
Valmierā. Pēckara gados to paaugstināja vēl par vienu stāvu.
KAS ŠAJĀ ĒKĀ IR PAŠLAIK?

3p
TĀ TIKA UZCELTA (atzīmē pareizo variantu) :
a) Teātra vajadzībām
b) Kā viesnīca
c) Muzeja vajadzībām

36

3p

3p

KUR VALMIERĀ ATRODAMA ŠĪ VIETA?

KURĀ EIROPAS VALSTĪ ATRODAS VIENCEĻA LABIRINTA PROTOTIPS?

2p

37

5p

Senāk saukts par Runtiņkalnu. Kopš 14. gadsimta vidus saukts
par karātavu kalnu, kur izpildīja sodus .
KĀDAM MĒRĶIM ŠO VIETU IZMANTOJA VIDUSLAIKOS?

Atrodi un pieraksti teiku par šo vietu (Valmieras novada teikas,
lpp.312)
Meklē grāmatu Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu
ielā 4.
www.biblioteka.valmiera.lv

3p

1919. gada 22. decembra rītā šeit tika nošauti un apbedīti 11
komunistiski noskaņoti jaunieši, bet 1949. gadā šeit tika atklāts
memoriālais ansamblis (tēlnieks Jānis Zariņš), kas veltīts 11
varoņiem komjauniešiem.
KURA VALMIERAS SKOLA TIKA SAUKTA 11 KOMJAUNIEŠU VĀRDĀ
(NO 1949.G. – 1990.G.)?

1p

38

4p

KAS IR SENĀKĀ KOKA ĒKA VALMIERĀ?

APRĒĶINI, CIK VECA IR ŠĪ ĒKA?

1p
KAM PIEDERĒJA APTIEKA SĀKOT AR 1912.GADU?
(atzīmē pareizo variantu) :
a) Pilsētas mēram
b) Pašvaldībai
c) Galvenajam ārstam
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2p

2p

Viņš pazīstams kā pirmais latviešu tautības ārsts vāciskajā
Wolmar (Valmierā). Ilgus gadus viņš bija pilsētas domnieks, bet
no 1906.- 1910.g. – pilsētas galva. Viņš panācis ūdensvada un
kanalizācijas izbūvi. Pēc viņa ierosmes uzbūvēja Valmieras
sieviešu ģimnāzijas (tagadējās VJC Vinda) ēku. Viens no
nozīmīgākajiem veikumiem ir jaunās slimnīcas celtniecība (19111914).
VIŅA VĀRDS IR (atzīmē pareizo variantu) :
1p
a) Pāvils Rozītis
b) Georgs Apinis
c) Leons Paegle
KĀDU ATPŪTAS VIETU KOPĀ AR SEPTIŅĀM CITĀM PERSONĀM VIŅŠ
IR DĀVINĀJIS VALMIERAI? (atzīmē pareizo variantu)
a) Parku
b) Pirti
1p
c) Kinoteātri
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7p

Tas ir zviedru laikā izveidots nocietinājums Gaujas un Rātsupītes
krastā, kas savu nosaukumu ieguvis vēlāk no netālu dzīvojošās
baltvācu dzimtas – ārstiem un mācītājiem. Iespējams šajā vieta
varētu būt bijis kāds no senču pilskalniem.
KĀ SAUC ŠO VIETU?

UZDEVUMS: atrodi attēlu ar būvi, kas šajā vietā tika uzcelta
1954.gadā un nofotografē, kāda tā izskatās mūsdienās. Saliec abus
attēlus kopā.

5p

Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā. Ja būsi pirmais, kas izpilda
šo uzdevumu saņemsi 5 punktus, katrs nākamais – 4.

41

3p

KO IZVEIDOJA RĀTSUPĪTES DAMBJI UN SLŪŽAS KĀ DAĻU NO
VIDUSLAIKU VALMIERAS AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ?

Savā romānā „Valmieras puikas” Pāvils Rozītis par šo vietu raksta:
„Un, lai gan uz šejienes sudmalām labību malt braukuši tuvāki un
tālāki saimnieki, ar malšanu vien renti nesamaksāsi…”
KAS IESTĀJOTIES ZIEMAI TE TIKA IERĪKOTS?

2p

42

3p

Šis nams celts 1844.g. kā draudzes skola, pēc Jāņa Cimzes
pašrocīgi zīmēta projekta. Attēlā redzams 1900.gadu sākuma
pastkarte ar skolotāju sarakstu un ēkas bildi.

Līdz 2014. gadam šajā ēkā darbojās kāda skola, kuru dibināja
Biruta un Jānis Jansoni.
KĀDA SKOLA ATRADĀS ŠAJĀ ĒKĀ?

2p

KURĀ IELĀ ATRODAS ŠĪ ĒKA?

43

2p

Viens no lielākajiem reģionālajiem medijiem Latvijā ar vairāk kā
20 darba gadu pieredzi darbību uzsāka 1994.gadā ar Valmieras
vārdu nosaukumā.
KĀ SAUC ŠĪ MEDIJA GALVENO REDAKTORI?

2p

44

8p

NO KĀDAS ĒKAS GAUJAS KRASTĀ BIEŽI DZIRDAMAS MŪZIKAS
SKAŅAS?

Uz šo namu no citas vietas Valmierā ir pārcēlusies iestāde, kas ir
tikai gadu jaunāka par Latvijas Mūzikas akadēmiju (sākotnēji Latvijas Konservatorija).
KURĀ GADĀ TIKA DIBINĀTA ŠĪ IESTĀDE?

1p

Uz dibināšanas svinībām pats personīgi ieradās komponists un
profesors, pirmais Latvijas Konservatorijas rektors, teica runu un
nospēlēja pirmo valsi, pēc kura sākās balle. Vēlāk viņš tika
ievēlēts par skolas Goda prezidentu.
KĀ SAUC ŠO KOMPONISTU?

1p
KĀDA SAISTĪBA IR ŠAI PERSONAI AR VALMIERU UN AR ĢĪMES
DZIRNAVĀM, kas atrodas L.Paegles ielā iepretī Valmieras
sākumskolai?

2p
Sākotnēji šī ēka Gaujas krastā kalpoja pilnīgi citām pilsētnieku
vajadzībām.
KAD UN KĀDĀM VAJADZĪBĀM ŠĪ ĒKA BIJA UZCELTA?

1p
KAD TIKA ATKLĀTA JAUNĀ REKONSTRUĒTĀ ĒKA?

AR KĀDA FONDA LĪDZFINANSĒJUMU TIKA VEIKTA PĀRBŪVE?

1p
1p
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5p

Tas ir veidots kā viens no senākajiem laika attēlošanas
mehānismiem.
KUR
VALMIERĀ
ATRODAMS
LIELĀKAIS
INSTRUMENTS, AR KO TIEK NOTEIKTS LAIKS? KAS TAS IR PAR
OBJEKTU?

KAS OBJEKTAM KOPĪGS AR ATTĒLĀ REDZAMO SKULPTŪRU
„GADSIMTIEM EJOT JEB LAIKA VECIS” ?

3p

46

3p

Ēka uzcelta Valmierā 1966.g. un ir spilgti aprakstīta rakstnieka
Miervalda Birzes grāmatā ,,Rozā zilonis,,. Tautā to sauca par
Mironīti. KUR ATRODAS ŠĪ ĒKA?
KĀPĒC TAI BIJA TĀDS “MĪĻVĀRDIŅŠ”

1p
KAS ŠOBRĪD SAIMNIEKO ŠAJĀ ĒKĀ?

1p

47

5p

Tā bija celta13.gadsimtā militāriem nolūkiem. Zobenbrāļu ordeņa
bruņinieki uzsāka celtniecību, bet pēc Saules kaujas 1236.g.? tā
nonāca Livonijas vācu ordeņa īpašumā.
KAS TĀ PAR BŪVI?
KĀ PĀRVALDĪJUMĀ TĀ NONĀCA PĒC POĻU-ZVIEDRU KARA
1622.G.?

1p

KĀDS TAM SAKARS AR VALMIERAS PILSĒTAS ĢERBONI?

1p

PĒC KĀDA KARA BŪVE VAIRS NETIEK ATJAUNOTA, UN DAĻĒJI
NOJAUKTIE MŪRI TIEK IZMANTOTI PILSĒTAS DZĪVOJAMO ĒKU
BŪVNIECĪBAI?

1p

48

7p

Astoņi kungi īstenoja ideju – izveidot Valmierā visiem pieejamu
parku. KAS TAS PAR PARKU?
KURAS PERSONAS DĀVINĀJA PARKU PILSĒTAI?

2p
KĀPĒC PARKAM IR TĀDS NOSAUKMS?

1p
CIK LIELU ZIEDOJUMA DAĻU KATRS NO VIŅIEM IEGULDĪJA
KAS TUR ATRODAS PAŠREIZ?

2p
1p

Pa pilsētas vēsturisko centru

10p

Maršruts sākas pilsētā pie kāda nama, uz kura var redzēt
Valmieras karti no 17. gadsimta vidus - Zviedru laika.
KĀDA IR NAMA ADRESE?

1p

Pa kreisi no tā, zem ielas līmeņa atrodas izgaismots objekts, kas
liecina par to, ka šeit bijusi pilsētas galvenā ieeja.
KAS TAS IR PAR OBJEKTU?

1p

Tālāk dodies uz bastiona pusi. Ēka, kas šeit slejas ir uzbūvēta
vietā, kur bija pils nocietinājums jeb bastions. Aizejot Veselības
Centra ēkai otrā pusē, paveras skats uz Dzirnavu ezeriņu un
strūklaku. Tur saulainā laikā novērosi kādu optisku parādību,
kuru rada saules staru laušana un atstarošana.
KAS IR REDZAMS STRŪKLAKĀ?

1p
Bastiona kreisajā pusē ir Ziloņu iela. Kādreiz šajā ieliņā bijuši
vairāki nami, patlaban ir saglabājusies tikai viena māja.
KĀDS IR TĀS NUMURS?

1p

Bastiona labajā pusē redzams aizsargmūra posms ar šaujamlūku
un viduslaiku ielas fragments, kas atrasti 2006. gadā, pilsētas
centra rekonstrukcijas laikā. Izrakumos atrastie priekšmeti
liecina, ka bruģētais ceļš ir būvēts 16. gs. beigās - 17.gs. sākumā.
VAI VARI UZTAISĪT TĀDU FOTO, LAI TAVA SEJA BŪTU REDZAMA
ŠAUJAMLŪKĀ?
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

Tālāk lejā ved kāpnes. SASKAITI, CIK PAKĀPIENU VED LEJĀ
( VAI AUGŠĀ VED TIKPAT) ?

5p
1p

10p
Stāvot uz kāpņu apakšējā pakāpiena, raugoties Tērbatas ielas
virzienā, uz ēkas sienas var redzēt soļojam kādu sportistu.
KAS TAS PAR SPORTISTU?

1p

CIK ĀTRĀ LAIKĀ VARI AIZSOĻOT LĪDZ ŠAI SIENAI, IEVĒROJOT VISUS
SATIKSMES NOTEIKUMUS?

1p

KAS RAKSTĪTS UZ SIENAS ZEM SPORTISTA KREISĀS PĒDAS?

1p
Nofotografē sienu, atrodi kādu vēsturisku bildi ar šo sportistu
sacensībās un saliec tās kopā.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

5p

Nākot atpakaļ gar teātra ēku, pamanīsi, ka tās pagrabstāvā
atrodas kāda studija. KAS TĀ PAR STUDIJU?

1p
AR CIK NAGLĀM IR PIESTIPRINĀTA VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRA
IZKĀRTNE VIRS CENTRĀLĀS IEEJAS DURVĪM?

1p

KĀDS SAKARS IR LMT AR VALMIERAS TEĀTRI?

1p

6p
Restorānu “Rātes vārti” par savu tikšanās vietu ir izvēlējies kāds
klubs. KAS TAS PAR KLUBU?

1p
Liecību par to tu atradīsi pie sienas netālu no ieejas.
KĀDĀS DIENĀS PARASTI NOTIEK KLUBA TIKŠANĀS?

1p

Rātslaukumā pie pilsētas domes ir kaskādveida strūklaka, kas te
uzbūvēta 2000. gadā. Ir ticējums - Lai piesaistītu veiksmi,
strūklakā vai akā jāiemet monēta. Šeit tu vari izmēģināt savu
veiksmi.
Tālāk dodies apkārt Sv. Sīmaņa baznīcai.
KĀDUS GADA SKAITĻUS TU VARI ATRAST UZ BAZNĪCAS SIENAS?

1p
Palūkojies augšā uz baznīcas torņa pulksteni.
AR KO TAS IR NEPARASTS?

1p
No baznīcas torņa, kas ir 47,6 m augsts, skaidrā laikā var redzēt
kādu kalnu, kas atrodas apmēram 11 kilometrus no Valmieras. Tā
nosaukums saistīts ar blāvi zilo miglu, kas ietver tā virsotni. Šī
vieta teikās un nostāstos minēta kā svētvieta.
KAS TAS PAR KALNU?

1p
Vari uzkāpt baznīcas tornī un pārliecināties, vai tiešām tas ir
redzams.
Baznīcas tuvumā aug divi dižkoki.
KAS TIE PAR KOKIEM?

1p

19p
Tālāk virzies uz pilsdrupām. Šeit, ar skatu uz Gauju, ikviens
valmierietis un pilsētas viesis var sēdēt uz mākslinieces Elitas
Patmalnieces apgleznotā soliņa “Nakts klusā daba”.
Apsēdies uz soliņa. KĀDS GADA SKAITLIS IR REDZAMS TE SĒŽOT?

1p
KURAM NAMIŅAM PIEDER ŠĪ JUMTA KORE, UZ KURA REDZAMS
GADA SKAITLIS?

1p

Nofotografē skatu, kas paveras sēžot un raugoties no soliņa.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

5p

Izdomā, kādu leģendu saistītu ar Valmieru, kurā izmantoti uz
soliņa redzamie motīvi.
Stāstu publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

5p

Ejot gar Valmieras mūzikas skolu, iegriezies pagalmā un aplūko
piemiņas akmeni kādam komponistam.
KĀ PARAKSTS IR IZLASĀMS UZ AKMENS?

1p
Tālāk dodies uz Valterkalniņu. Šogad te uzstādīts mākslinieces
Patricijas Brektes apgleznotais soliņš “Gaujas garšas palete”.
Soliņš apgleznots ar zivīm, kas mājo Gaujā.
UZRAKSTI, KURAS TĀS IR?

1p
Nofotografē skatu, kas paveras no soliņa.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

5p

Pa Krāču kaktu un Pārgauju

9p

Uz Teodora Ūdera ielas 9 mājas sienas ir liecība par to, ka šajā
mājā dzīvojis ievērojams latviešu mākslinieks.
KĀ SAUC ŠO MĀKSLINIEKU?

1p
KAD VIŅŠ DZĪVOJIS ŠAJĀ MĀJĀ?

1p
Netālu atradīsi vēl vienu piemiņas plāksni kādam dzejniekam.
KĀ SAUC DZEJNIEKU?

KĀDĀ IELĀ ATRODAS NAMS?

1p
1p

Tālāk, ejot pa šo ielu uz Gaujas pusi, redzēsi tradicionālos Krāču
kakta 19. gs. apbūves dzīvojamos namus. Tev šajā vietā
jānostājas tā, lai Sv. Sīmaņa baznīcas tornis būtu redzams starp
diviem mājas skursteņiem. Nofotografē šo skatu.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

5p

Tagad sameklē Tālavas ielu. Nonākot šīs ielas sākumā, Gaujas
krastā, skatoties pāri upei tu varēsi saskatīt Mūzikas skolu un
Lucas muižu.
Pēc Pārgaujas teritorijas pievienošanas Valmierai 1922. gada 1. janvārī
un saimnieciskā uzplaukuma 20. gs. pirmajā pusē, pilsēta arvien vairāk
izjuta nepieciešamību pēc vēl viena tilta, kas savienotu Gaujas abus
krastus. Šādu tiltu bija paredzēts būvēt no Lucas muižas (gar
Valterkalniņu) uz Krāču kaktu, kur, pa Tālavas ielu, satiksmes plūsma
tiktu novadīta uz Stacijas ielu (šobrīd Pārgaujas aptiekas rajonā). Otrā
krastā tai bija jādodas Beverīnas ielas virzienā. Veicot sagatavošanās
darbus tilta būvei 20. gs 30. gadu beigā, abas šīs ielas tika izbūvētas ļoti
platas. Tomēr iecere neīstenojās, to pārtauca Padomju Savienības
karaspēka ienākšana un Latvijā 1940.g.. Ja nostāsieties Tālavas ielas
sākumā Gaujas krastā, pamanīsiet, ka iela strauji apraujas pie upes, un
pāri upei iezīmējas Lucas ielas līnija.

4p
KĀDS OBJEKTS ŠOBRĪD ATRODAS TĀLAVAS IELAS SĀKUMĀ PIE
KRASTA VIETĀ, KAS BIJA PAREDZĒTA TILTA BŪVNIECĪBAI ?
a) Dzīvojamā māja
b) Augstsprieguma līnijas stabs
1p
c) Ar krūmiem apaudzis uzkalniņš
KĀDA SAISTĪBA IR TĀLAVAS UN BEVERĪNAS IELAS NOSAUKUMIEM?
KĀPĒC, TAVUPRĀT, VALMIERĀ IR ŠĀDAS IELAS?

3p

Ceļo uz airēšanas bāzi, ūdens slaloma trases tuvumā. Šeit, pa
ceļam uz sarkano namiņu ceļam abās pusēs sastādītas papeles.
Saglabājies kāds interesants stāsts par A.Dūrēnu un to, kā Krāču kaktā
uzradušās papeles. Pirmā Pasaules kara laikā, ap 1915.gadu, kad
Valmierā saimniekoja vācu armija, Alfrēds Dūrēns Valmierā tirgojis egļu
un priežu stādus. Tad tirgus laukums vēl atradās pie baznīcas. Tirgū
viņam pienākuši austriešu karavīri un sākuši izvaicāt, cik maksā un cik
gados tad no tāda izaugot lietaskoks. Dūrēns atbildējis, ka pēc
astoņdesmit gadiem varēšot cirst. Tad nu viens no kareivjiem piedāvājis
Dūrēnam darījumu: viņš par tādu pašu cenu piegādāšot viņam koku
stādus, kas divdesmit gadu laikā izaugšot resnāks par priedi. Dūrēns gan
apšaubījis karavīra teikto, bet kārdinājums bijis liels, un darījums ticis
noslēgts. Pēc mēneša, tiešām, no Vīnes atgādāti papeļu stādi un Alfrēds
iestādīja papeles KRĀČU KAKTĀ (tā sauktajā REMMERLEJĀ - gravā pie
Kazu krācēm). Nekas jau samelots netika – koki tiešām auguši ļoti ātri, un
pēc divdesmit gadiem bijuši mūsu priedes “gāžamajā” resnumā. Tomēr,
ak to vilšanos, “lietaskokiem” tie nederēja, jo papeles koksne izrādījusies
pārāk mīksta. Tā nu sanācis, ka Dūrēns kokus iestādīja gan, bet labumu
no tiem neguva. Kopš tā laika katru pavasari Krāču kaktā gaisā lido
baltas pūkas, bet iedzīvotāji tā arī nav iemīlējuši milzīgās svešinieces –
papeles. Runā, ka cilvēkiem no tām ceļoties alerģija

1p
Šobrīd daļa papeļu gājušas bojā vai nocirstas. CIK PAPEĻU VĒL VARI
SASKAITĪT GAR CEĻU, KAS VED UZ LAIVU BĀZI

1p
Papeles lapas un raksturīgais mezglainais stumbrs :

Tālāk dodies uz pilsētas pusi. Vari izvēlēties taciņu gar Gauju vai
citu maršrutu, bet tev jānonāk pļaviņā starp Gaujas līkumu un
Gaujas vecupi jeb nelielo dīķīti Mazās Stacijas ielas malā. No
šejienes tev pavērsies skats uz Vanšu tiltu, pāri ezeriņam redzēsi
Pārgaujas aptieku un Mazo Stacijas ielu.

Tev jānonāk šeit

17p
Šajā vietā celiņu krustojumā aug kāds varens ozols, kura žuburā
ieaudzis pīlādzītis.
IZMĒRI ŠĪ OZOLA APKĀRTMĒRU.

2p

VAI TO JAU VAR PIESKAITĪT PIE DIŽKOKIEM? CIK CENTIMETRU
PIETRŪKST?

2p

Nofotografē šo koku.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.

5p

Sameklē māju Krāsotāju ielā 1. Šeit četras vasaras pavadīja
rakstnieks Pāvils Rozītis.
Nofotografē šo namu tā, lai redz piemiņas plāksni.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

5p

20. gs. 90. gados šeit iekārtojās maza bodīte.
AR KĀDU VAĻASPRIEKU NODARBOJĀS CILVĒKI, KAS IEPIRKĀS ŠAJĀ
VEIKALIŅĀ?

1p

Ja ieskatās šīs mājas pagalmā, tad redz, ka vienu no ieejas durvīm
apsargā akmens --(KĀDI TĒLI?)
1p
Ejot pa Zvaigžņu ielu, garām Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai, tās
zālienā stāv akmens, kas uzstādīts 1991. gada oktobrī, atzīmējot
skolas 20 gadu jubileju. Akmenī iekalts teksts “Tas spēs, kas
uzdrīkstēs”.
KAS IR ŠO VĀRDU AUTORS?

1p

5p
Nākamais pieturas punkts ir Cēsu iela 35. Mājas galā ir norāde:

Nokāpjot pa kāpnītēm un dodoties pa bruģēto celiņu uz priekšu,
nonāksi vietā, kur varēsi atrast atbildes uz jautājumiem:
KĀDA BIEDRĪBA UZLIKA PIEMIŅAS PLĀKSNI 1802.G KAUGURU
NEMIEROS KRITUŠAJIEM ZEMNIEKIEM?

1p
NO KĀDIEM PAGASTIEM NĀCA ZEMNIEKI? CIK TE ZEMNIEKU
APBEDĪTI?

1p
Šis notikums ir iemūžināts arī Rīgas kinostudijas filmā
"Kaugurieši", kas tika uzņemta1941. gadā.
VAI VALMIERAS INTEGRĒTAJĀ BIBLIOTĒKĀ IR PIEEJAMS ŠĪS FILMAS
DVD IERAKSTS?
IR

NAV

Noskaidro bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

3p

8p
Nākamais pieturas punkts ir Linarda Laicena iela 12. Šeit mājas
galā ir atrodama rakstu zīme, kas simbolizē gaismas uzvaru cīņā
pret tumsu.
KAS TĀ PAR ZĪMI?

1p

Netālu no šī nama redzēsi plāksni, kas informē, ka ES
līdzfinansēta projekta rezultātā uzlabojusies ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu pieejamība Valmieras pilsētas
iedzīvotājiem.
CIK % VALMIERAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU ?

1p
Ejot uz bibliotēkas pusi pa Linarda Laicena ielu, tev pa ceļam
jāierauga liels kliņģeris un tas jānofotografē.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

5p

KAS ŠEIT ATRODAS?

1p

Pa Vecpuišu parku un Rīgas ielu

10p

Šī pastaiga sākas pie Valmieras centrālā tilta?
VAI TU ZINI, KĀDA “ IESAUKA” TAM IR PIEŠĶIRTA TAUTĀ?

1p
Tiltu pār Gauju Valmierā pirmoreiz uzbūvēja tikai nedaudz vairāk
kā pirms 150 gadiem – 1865. gadā. Tas nemaz nav tik sen, ņemot
vērā, ka pati pilsēta ir daudz vecāka.
CIK GADUS VALMIERA SVINĒS 2016.G. VASARĀ?

1p
Ilgu laiku Valmiera atradās tikai vienā Gaujas krastā – pils un
baznīcas apkārtnē. Ja vajadzēja tikt pāri upei, iedzīvotāji
izmantoja pārceltuvi, bet ziemā gāja pāri pa ledu.
Ir saglabājies mākslinieka, etnogrāfa, vēsturnieka Johana Kristofa
Broces (1742.— 1823.g.) zīmētais attēls, kā izskatījās pārceltuve
pār Gauju pie Valmieras 1775.gadā.
VAI VARI TO SAMEKLĒT?
5p
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

Broces zīmējumi un apraksti , kas apkopoti piecos
sējumos pieejami arī Valmieras integrētajā bibliotēkā
Sameklē Plostnieku ielu. KAS ATRODAS VALMIERĀ PLOSTNIEKU
IELAS 2. UN 4. NUMURĀ?

1p

Skatoties no šīs vietas bibliotēkas virzienā, Gaujas krastā
ieraudzīsi novērojumu staciju. KO ŠEIT NOVĒRO?

1p

Jau kopš 1937.gada Gaujas labajā krastā no ziediem tiek veidots
uzraksts "Valmiera" . KĀDI ZIEDI TE IR SASTĀDĪTI?

1p

5p
Atrodi Diakonāta ielā māju Nr. 6. Jau kādu laiku šī ēka stāv daļēji
tukša, taču 1930.gadā, kad to uzcēla tā bija lielākā un modernākā
celtne Valmierā. Ēka tika celta pasta un telegrāfa vajadzībām.

NO CIK AKMEŅIEM SASTĀV IEEJAS ARKA?

1p

Tālāk tev jādodas pa Leona Paegles ielu. Šeit pie kādas mājas “No
zobena saule lēca”. AR KO SAISTĪTS ŠIS UZRAKSTS?

1p
KĀDA KONTŪRA IR IZVEIDOTA NO BETONA PLĀKSNĒM ZEM
METĀLA ROZES?

1p
Nonākot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas –
attīstības centra pagalmā, nostājies blakus Vīlipam Švēdem
veltītajam piemineklim. Tā, lai tu varētu pārredzēt pagalmu un
skolas ēkas. ŠEIT TO IR ČETRI: 1 – STĀV UN 3 KARĀJAS. KAS TIE IR?

2p

13p

Dodies uz Vecpuišu parku. Netālu no jaunās koncertzāles
“Valmiera” galvenās ieejas apsēdies uz koka soliņa. Parkā ir
daudz koku, bet ja pavērosi, pamanīsi, ka pie katra koka ir
piestiprināts numuriņš.
KĀPĒC PARKĀ VISI KOKI IR NUMURĒTI?

2p
No soliņa paveras skats uz koku Nr. 0159, kura stumbrs dalās
trijos žuburos. Vienā no koka žuburiem ir dobums. Ja tev
paveiksies, tu ieraudzīsi, ka tajā ielido un izlido putns.
KĀDS PUTNS DZĪVO ŠAJĀ DOBUMĀ?

3p
Nofotografē šo koku, tā lai būtu redzama arī paviljona ēka.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

5p

Tālāk Dodies uz Rīgas ielu, aizej līdz krustojumam, kurā atrodas
pareizticīgo baznīca. Tai blakus ir Mengdenu dzimtas kapliča, uz
tās redzams dzimtas ģerbonis. KAS IR ATTĒLOTS ĢERBONĪ?

2p
No šīs vietas, raugoties pāri ielai, redzēsi namu ar kolonnām.
Šobrīd tajā izvietota Nordea banka. KĀDS GADA SKAITLIS IR
REDZAMS UZ ĒKAS?

1p

8p
Virzoties pa Rīgas ielu projām no centra, tu nonāksi vietā, kur
1938. gadā tapis šis foto. Attēlā redzamā ķieģeļu nama adrese ir
Rīgas iela 39.

KAS TAS IR PAR OBJEKTU, PIE KURA STĀV SIEVIETE?

2p
Nofotografē kā šī vieta izskatās pašlaik.
Foto publicē spēles Facebook domubiedru grupā.
Ja būsi pirmais, kas izpilda šo uzdevumu saņemsi 5 punktus,
katrs nākamais – 4.

5p

Pie kāda cita nama turpat tuvumā, tu pamanīsi plāksnīti ar
burtiem B U B.
KAS IR BUB?

1p

10p

Radošā uzdevuma mērķis ir mudināt tevi skatīties un ieraudzīt
tās lietas pilsētā, kurām mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Ja
fotoaparāts vienmēr pa rokai, tad uzņemt interesantu foto ir
vienkārši. Tagad tava misija ir dokumentēt mūsdienu Valmieru.

Uzdevums: IZVEIDO VIENU VAI VAIRĀKAS FOTO KOLĀŽAS:
„VALMIERAS DURVIS” „VALMIERAS LOGI” „IZMAIŅAS PILSĒTĀ”.
• Apskatot pilsētu, fotografē un veido kolāžu ar interesantām
Valmieras durvīm, logiem vai citiem arhitektūras elementiem.
Kolāžā neaizmirsti norādīt arī adreses, kur foto tapuši. Ar ko
sākt? Te dažas adreses iedvesmai: Zvaigžņu iela2, Rūpniecības
iela 36, Cēsu iela 33…tālāk turpini meklēt pats.
• Vai esi pamanījis, cik daudz dažādās vietās ir lielas un mazas
plāksnes, kas informē par ES līdzfinansējumu, ar kura
palīdzību veikti dažādi uzlabojumi pilsētā. Izveido foto kolāžu,
kurā būtu redzamas šādas plāksnes tuvplānā un objekti, uz ko
tās attiecas.

Uzdevums: IZVEIDO SAVU VALMIERAS MARŠRUTU
Ja vasara tev liekas garāka un šeit piedāvāto apskates maršrutu
tev ir par maz, tad izdomā savu, pievieno tam kādus atjautības
uzdevumus un publicē facebook domubiedru grupā „Meklē
Pēdas Valmierā”. Pārējie spēles dalībnieki varēs pildīt tevis
veidotos uzdevumus, un tu savukārt - citu piedāvātos.

Kolāžu vai maršrutu publicē spēles Facebook domubiedru grupā un
saņem 10 punkti par katru
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