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Kāds izskatīsies skaistākais Latvijas sporta stadions?  
  

Rūdolfs Liepiņš  
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 Ga.u ja, plašie priežu meži, dziednieciskais minerālūdens, skaistā apkārtne ar Abulas un Salacas 
greznainiem krastiem un krāšņiem vēriem, noslē-pumainais Zilais kalns un sirmais Burtnieku 
ezers — līdz 8im bija Ziemeļlatvijas „galvas pilsētas" — Valmieras lepnums. Bet tagad klāt 
nācis jauns, brī-nišķīgs atklājums, kas pacels Valmieru pāri visām provinces pilsētām. Un tas ir, 
ka Valmierā pamazām rodas lielākais un grandiozākais sporta stadions Latvijā. Tikpat klusi kā 
1927. g. 27. maijā pirmo reizi āva kājās soļošanas kurpes mūsu tautas zieds un lepnums 
rekordists Jānis Daliņš, tikpat klusi 1935. g. pavasari valmierieši ķērās pie sava stadiona Izbūves. 
Ar visu sirdi valmierieši ir pie-ķērušies sportam. Ja tagad gandrīz visas provinces pilsētas būtu 
apmierinātas ar sporta laukumu, kāds ir Valmierai, tad valmierieši, turpretim, teica: „Valmierai 
Jākļūst sporta pilsētai un tādēļ mums šis laukums ir par mazu. Mūs neapmierina skrejceļš, kura 
garums ir 265 m, mēs gribam 400 m garu skrejceļu, mēs gribam ari jaunus tennisa un citus sporta 
spēļu laukumus, mums vajaga visas ērtības." Un, ar 8. Valmieras aizsargu pulka sporta kluba 
gādību, Valmierā rodas jaunais stadions. Kā jau teicu » šis būs labākais sporta stadions Latvijā 
un viņa pienākums būs rādīt visiem latviešiem valmieriešu stipro gribu un sajūsmu, ar kādu tie 
seko jaunam tautas garam. Un, lai viņš atgādinātu arī ikvienam latvietim, bet sevišķi jaunatnei, 
ka viņas pienākums ir darīt Latviju spēcīgu, daiļu un prieka pilnu.  
  
 Ieeju stadionā greznos skaista priežu un lapu koku alejā, kuras galā pacelsies skaistas tribīnes un 
eportistu telpas. Tribīnes būs piemērotas Valmierai un tās apkārtnei. Zem tribīnēm izbūvēs telpas 
sportistiem, 2 ģērbtuves, dušas, masāžas, sporta, tīku un valdes telpas ar ārstu kabinetu. Vienā 
pasē būs ierīkota ērta bufete apmeklētājiem. Pa trt« bīnes vidu vedīs eja uz sporta laukumu. 
Laukums būs iekārtots vieglatlētikai, futbola sacīkstēm, kā ari vingrošanas priekšnesumiem. Tas 
atbildīs visu starptautisko noteikumu prasībām. Tiks izbūvēti pietiekoši daudz skrejceļi, kā ari 
lēkšans un mešanas laukumi. Kā jauninājumu paredzēts vienu skrejceļu izbūvēt smilšainu —? 
skriešanas trenni-ņiem un dažādām jautrām sacensībām. Skrejceļa garums 400 m. Visu laukumu 
ierobežos ērtas atklātas tribīnes, kurās varēs novietoties vairāk kā 10 000 skatītāju.  
  
Blakus galvenam laukumam būs futbola treniņa laukums un tālāk riteņbraucēju treks. Visus 
minē-tos laukumus apņems 800 m garš zirgu skrejceļš. Paredzēti tennisa laukumi, sporta spēļu 
laukumi un bērnu rotaļu laukumi ar visām vajadzīgām ērtī-bām.  
  
Tieši uz Gaujas stāvā krasta malas pacelsies skatu tornis ar kiosku. No šī torņa atklāsies plašs 
skats uz zilās dūmakās tītiem dzimtenes mežiem, Daļiņa mājām un sirmām lauku sētām.  
  
 Visi stadiona būves darbi prasīs valmieriešiem ap 15 000—16 000 1s, kā ar i lielu darbu. Bet 
darbu valmierieši nebaidās, to pierāda lielais darbs , ko valmierieši izveda šo pavasari, nolīžot 50 
000 n>2 lielu meža gabalu. Tagad laukumā tiek izvesti meliorācijas darbi un izlausti celmi. Ja 
būs iespējams, laukumu vēl šogad nolīdzinās un iztaisīs skrejceli-ņus. Laukumu cer nodot 
sabiedrībai pēc apm. 3 gadiem, vai pat ātrāk, atkarībā no apstākļiem. Labu veiksmil  
 


