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Valmieras puikas
Valmiera ir īpaša pilsēta. Tā prot ieskaut viesus savās siltajās un gādīgajās rokās, aizraut ar nedzirdētiem stāstiem, 
ikdienas rosību un radošo nemieru. Pilsēta, kas liek iemīlēt tās zaļās rotas un vidzemniecisko valdzinājumu, bet pāri 
visam lepojas ar saviem iedzīvotājiem! Kādam Valmiera ir “īstā” pilsēta jau no pirmās dienas, bet citi to sauks par savējo, 
lēnām izgaršojot. Ikvienam no maršrutā iekļautajiem “Valmieras puikām” ir savs stāsts par to, kāpēc viņi ir pelnījuši iegūt 
šo pagodinošo titulu – “Valmieras puika”.
Velomaršrutā “Valmieras puikas” iepazīsiet slavenas un zināmas personības, kas šeit augušas, dzīvojušas vai vēl aizvien 
Ziemeļvidzemes pilsētu Valmieru sauc par savām mājām. Maršruta gaitā ikviens varēs izzināt īstenu “Valmieras puiku” 
iecienītākās vietas pilsētā!

Maršruta raksturojums: Maršrutā 
apkopotas mūsdienu un vēsturisko              
„Valmieras puiku” iecienītākās Valmieras 
vietas – gan tās, kurās pavadītas 
neskaitāmas treniņu stundas, gan tās, kurās 
ļoti patīk uzturēties, gan arī stūrītis, kur 
paveras skaists skats uz līkumoto Gauju.

Ieteicamais laiks: aprīlis – oktobris
Grūtības pakāpe: Vidējs, maršruta augstums virs jūras līmeņa mainās no 35 m 
līdz 53 m
Maršruta garums: 11,5 km
Aptuvenais ilgums: 1-1,5 stundas
Ceļa segums: mainīgs (asfalts, zemes ceļš, meža celiņi un grants ceļš)
Sākuma un beigu punkts: Valmieras Tūrisma informācijas centrs, Rīgas iela 10

Velomaršruts

LV



1.Johans Georgs Apinis
Ārsts, Valmieras galva (mērs) | Dzimis 1859.gada 16.jūnijā
Pazīstams kā pirmais latviešu tautības ārsts vāciskajā Wolmar 
(Valmierā), Sakārtojis pilsētas komunālo saimniecību, panācis 
ūdensvada un kanalizācijas izbūvi (1911- 1913). Viens no nozīmīgā-
kajiem veikumiem ir vērienīgais jaunās slimnīcas celtniecības 
projekts (1911-1914), bet dāvinājumā pilsētai – Valmieras 
Vecpuišu parks.
Par Valmieras puiku kļuvis, nesavtīgi ziedojot savas zināšanas, 
enerģiju un līdzekļus, lai Valmiera kļūtu par skolu pilsētu un 
kultūras centru. Dr. med. Georga Apiņa 25 gadu darba jubilejā 
(1910), kāds viņa labvēlis novēlējis izcilajam dakterim apprecēties. 
Uz to atbildēts, ka “tam jau esot savs mīļš laulāts draugs - Valmieras 
pilsēta!”.
Daļa no Valmieras Vecpuišu parks - G.Apiņa namā darbojās 
Valmieras pilsētas valde, bet dārzs kopā ar “Vecpuišu parku” kļuva 
par valmieriešu iemīļotu atpūtas vietu.     
GPS: 57.5368627,25.4185015

2. Andris Piebalgs
Partijas “Vienotība” biedrs, bijušais ES komisārs (2004-2014) | 
Dzimis 1957.gadā
Pazīstams kā Latvijas Republikas Izglītības ministrs (1990- 1993),
Latvijas Republikas Finanšu ministrs (1994-1995)
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot par skolotāju un direktoru 
Valmieras 1.vidusskolā (tagad Valmieras Valsts ģimnāzija).
Daļa no Valmieras - Valmieras Valsts ģimnāzija.
GPS: 57.5326968,25.4086618 

3. Inesis Boķis
12. Saeimas deputāts | Dzimis 1952.gadā
Ilggadējs Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, 
Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, 12.Saeimas 
deputāts. 
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot Valmieras virsmežniecībā 
un vairāk nekā 10 gadus (2003-2014) sekmīgi vadot Valmieras 
pilsētu. 
Daļa no Valmieras - Valmieras sākumskola – pēc Ineša Boķa 
vārdiem: “22.gadsimta sākumskola”. 
GPS: 57.5321512, 25.4078910 

4. Jāzeps Vītols
Latviešu komponists | Dzimis 1863.gada 26.jūlijā
Pazīstamākie darbi “Gaismas pils”, “Beverīnas dziedonis”, “Karaļmeita”.
Par Valmieras puiku kļuvis, ienākot šajā pasaulē Valmierā, Ģīmes 
dzirnavās.
Daļa no Valmieras - Ģīmes dzirnavas, Valmieras Mūzikas skola.
GPS: 57.5384451, 25.4288271 

5. Jānis Cimze
Skolotāju semināra vadītājs | Dzimis 1814.gada 3.jūlijā
Pazīstams kā Valmieras draudzes skolas skolotājs, vadījis Vidzemes 
skolotāju semināru un izveidojis apdares ~350 latviešu 
tautasdziesmām.
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot par Valmieras draudzes 
skolas skolotāju, vadot pirmo latviešu skolotāju semināru, kas savu 
darbību uzsāka Valmierā.
Daļa no Valmieras - Draudzes skolas ēka V.Baloža ielā 5, kur Jānis 
Cimze strādājis par skolotāju. Šis nams nodedzis, tā vietā 19.gs. 
vidū pēc Jāņa Cimzes projekta uzcelta šobrīd redzamā ēka. 
GPS: 57.5301942, 25.4005672

6. Pāvils Rozītis
Rakstnieks | Dzimis 1889.gada 1.decembris
Pazīstams kā romānu “Ceplis”, “Valmieras puikas” un “Divas sejas” 
autors.
Par Valmieras puiku kļuvis, dzīvojot un pavadot skolas gadus 
Valmierā, iemūžinot Valmieras ainavas un notikumus romānā 
“Valmieras puikas”.
Daļa no Valmieras - Stāstus par Pāvilu Rozīti glabā Krāsotāju ielas                     
1. nams, kur rakstnieks pavadīja skolas gadus. 
GPS: 57.5322310, 25.4272283 

7. Māris Štrombergs
Profesionāls BMX riteņbraucējs | Dzimis 1987.gadā
Pazīstams kā divkārtējs Olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā 
(2008, 2012), divkārtējs Pasaules čempions (2008, 2010),   
trīskārtējs Eiropas čempions (2008, 2013 un 2014), divkārtējs 
Latvijas gada sportists (2008, 2012). 
Par Valmieras puiku kļuvis, mācoties Valmieras Viestura 
vidusskolā un trenējoties Valmierā, kā arī nesot Valmieras vārdu 
pasaulē.

Daļa no Valmieras - Valmieras Atpūtas parks – daudz sviedru liets 
trenējoties uz celiņa posmā no Vanšu tilta līdz Jāņa Daliņa stadio-
nam.
GPS: 57.5327247, 25.4348000 

8. Jānis Daliņš
Soļotājs un Latvijas patriots | Dzimis 1904.gada 5.novembrī
Lielākais sasniegums 1932.gada Vasaras Olimpisko spēļu 
Losandželosā (ASV) sudraba medaļas ieguvējs.
Par Valmieras puiku kļuvis ar izciliem sasniegumiem sportā, 
nesot Valmieras vārdu Latvijā un pasaulē, mudinot daudzus 
pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. 
Daļa no Valmieras - 1989.gadā, godinot izcilā sportista piemiņu, 
toreizējo Komunāru ielu pārdēvēja par Jāņa Daliņa ielu.
GPS: 57.5418074, 25.4411121 

9. Ģirts Ķesteris
Aktieris | Dzimis 1964.gadā
Apbalvojumi: Harija Liepiņa balva (2008), “Metaxa” balva 
(2007/08), “Spēlmaņu nakts” balva nominācijā “Labākais aktieris 
otrā plāna lomā” (2000/01), “Spēlmaņu nakts” balva nominācijā 
“Gada labākais aktieris" (1994).
Par Valmieras puiku kļuvis, mācoties Valmieras Viestura viduss-
kolā, spēlējot teātri tēva Zigurda Ķestera vadītajā skolēnu Tautas 
teātrī “Sprīdītis”. 
Daļa no Valmieras - brīžos, kad viesojas Valmierā, labprāt velta 
laiku skrējienam pa pilsētu, un Beverīnas iela ir iecienīts aktiera 
skriešanas maršruts. GPS: 57.5502312, 25.4334063 

10. Zigurds Ķesteris
Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs, teātra mākslas pedagogs | 
Dzimis 1935.gada 31.janvārī
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot Valmieras Viestura 
vidusskolā par bibliotekāru un vēstures skolotāju, izveidojis 
skolēnu dramatisko kolektīvu “Sprīdītis”, kas 1978.gadā ieguva 
pirmā skolēnu Tautas Teātra nosaukumu.
Daļa no Valmieras - Valmieras Viestura vidusskola. 
GPS: 57.5502312, 25.4334063 

11. Andris Vārpa
Tēlnieks | Dzimis 1950.gadā
Pazīstamākie darbi: Piemineklis Rīgas mēram Džordžam 
Armitstedam Rīgā un piemineklis ķīmiķim Paulam Valdenam Rīgā, 
skulptūras “Gaismas strūklaka”, “Guļošā Amazone”, “Dzejnieks” un 
“Trajektorija” Valmierā.
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot par māksliniecisko 
noformētāju Valmieras novadpētniecības muzejā (1980-81) un 
Valmieras bērnu mākslas skolā kā pedagogs (kopš 1981), kā arī 
izveidojot Valmieras pilsētai vairākas skaistas skulptūras.
Daļa no Valmieras - Mākslinieks izceļ Valmieras vecpilsētu un 
Pilskalna ielas namus līdz pat Gaujai.
GPS: 57.5385326, 25.4259592 

12. Jānis Neilands
Mācītājs un literāts  | Dzimis 1840.gada 24.janvārī
Pazīstams ar piedalīšanos latviešu Bībeles un Vidzemes dziesmu 
grāmatas jaunizdevumu rediģēšanā. Dažādos krājumos publicējis 
svētrunas, sarakstījis garīgas dziesmas, tulkojis dziesmu tekstus 
Jāņa Cimzes krājumam “Dziesmu rota”, populāra kļuvusi dziesma 
ar Neilanda vārdiem “Teici, teici, valodiņa” (veltījums A. Bīlenšteinam).
Par Valmieras puiku kļuvis 1883.gadā, uzsākot darbu kā 
Sv.Sīmaņa draudzes mācītājs.
Daļa no Valmieras - Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca, blakus tai 
redzams piemineklis pirmajam latviešu tautības mācītājam novadā 
– Jānim Neilandam. GPS: 57.5384577, 25.4263711

13. Oļģerts Kroders
Valmieras drāmas teātra režisors | Dzimis 1921.gada 9.augustā
Valmieras drāmas teātra režisors (1964-1974; 2001-2012)
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot Valmieras drāmas teātrī
Daļa no Valmieras - Valmieras drāmas teātris, kā telpās dzīvojis 
līdz pat sava mūža beigām. GPS: 57.5394372, 25.4261213

14. Pēteris Lūcis
Valmieras drāmas teātra režisors  | Dzimis 1907.gada 28.jūnijā
Pazīstams kā Valmieras drāmas teātra režisors (1953-1991).
Par Valmieras puiku kļuvis, strādājot Valmieras drāmas teātrī
Daļa no Valmieras - Valmieras drāmas teātris, kur no 1957.gada 
strādājis par galveno režisoru. GPS: 57.5394372, 25.4261213

Par šiem objektiem jums pastāstīs audiogids. Zvani bez papildmaksas uz automātisko tālruņa līniju 25440011 un uzzini vairāk! 
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