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Pieaugušo neformālās 
izglītības programma 

NOVADPĒTNIECĪBA



Pieaugušo neformālās izglītības programma “Novadpētniecība” 
saņēmusi Gulbenes novada pašvaldības licenci 2017.gada 5.oktobrī 

Divu gadu laikā notikušas 5 nodarbības,
programmu apguvuši 36 cilvēki no Gulbenes,

Stāmerienas pagasta Kalnienas, Stradu un Litenes pagasta



1.diena 
• Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības datu bāze, digitālās 

kolekcijas un izstādes
• Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka
• Vēsturisko karšu pārlūki

2.diena
• Resursi internetā dzimtas koka veidošanai 



Atsauksmes: 

• “Seminārs aizritēja aizraujoši. Informācija pasniegta izsmeļoši. 
Vadītājas profesionālām prasmēm. Paldies par Jūsu pacietību!”

• “Guvu plašāku ieskatu par bibliotēkas fondu saturu un internetā 
pieejamajiem izziņas avotiem. Paldies.”

• “Bija jauki iepazīties internetā ar sava ciltskoka veidošanu. Paldies!”

Problēmas:
• Iedzīvotājiem dažāda līmeņa datorprasmes
• Bibliotekārēm pietrūkst padziļinātu zināšanu par radurakstu izpēti
• Kā ieinteresēt jauniešus?



Projekts

ZUDUŠĀS INDUSTRIJAS



Tikšanās ar 
alus darītavas un maizes ceptuves bijušajiem darbiniekiem

un rūpnīcas «Straume» ceha bijušo priekšnieku



Rezultāti:
• Iegūtas fotogrāfijas, dokumenti un atmiņu stāsti
• Veikta ražošanas uzņēmumu ēku foto fiksācija
• Izveidotas digitālās izstādes, papildinātas digitālās kolekcijas





www.gulbenesbiblioteka.lv  Novads  digitālās izstādes



5 lekcijas 
par pieredzi kultūras un industriālā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā:

• free riga
• Kuldīgas restaurācijas centrs
• Čiekurkalna attīstības biedrība
• Latvijas Industriālā mantojuma fonds
• Laikmetīgais mākslas centrs «Totaldobže»





Pagastu bibliotēku konkurss

MĀJU STĀSTI



Mērķis
Apzināt, pētīt un savākt liecības par esošām, zūdošām 

un neesošām mājvietām

Projekts

«Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno 
mājvietu apzināšanā»

Lekcijas un praktiskas nodarbības

• «Mājvārdi Latvijā», 
• «Ekspedīcijas un to organizēšana»,
• «Dažādi informācijas avoti: tradicionālie un 

elektroniskie», 
• «Māju stāsti bibliotēku novadpētniecības datu bāzēs» 



Rezultāti
• Pierakstīti 380 māju stāsti
• Novadpētniecības datu bāzē 190 apraksti
• Fotogrāfijas, atmiņu stāsti



Anotācijas Gulbenes novada bibliotēkas
novadpētniecības datu bāzē



Konkursa noslēgums – izstāde, prezentācijas un apbalvošana



Gulbenes novada piederības spēle

PAVEDIENI



Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts
mērķprogrammas Latvijai-100 ietvaros 

Mērķis:
aktīvā veidā, apceļojot Gulbenes novadu un 
pilsētu, iepazīt novada kultūrvēsturiskās vietas, 
dabas objektus, novadniekus un unikālas 
vērtības gan komandās, gan individuāli.

Izstrādāts spēles Nolikums

Sagatavots Ceļvedis ar 100 uzdevumiem -
katram pagastam – 7, pilsētai – 9 uzdevumi.

Izgatavotas puzles ar 13 pagastu
kultūrvēsturisku objektu attēliem 





Spēlē iesaistījās 63 komandas (270 dalībnieki) no Gulbenes novada, Balviem un Cēsīm.
Piedalījās 13 novada uzņēmēji un zemnieku saimniecības.



Izstrādāti 2 pētījumi:
• Vēsturnieks Anatolijs Savickis - “Gulbene: Izstādes laukums”,
• Latvijas Kara muzeja II pasaules kara vēstures nodaļas vēsturniece 

Ilze Jermacāne – “Pretošanās padomju režīmam pēckara gados 
Gulbenes novada teritorijā”



Noslēguma pasākumā 
Vecgulbenes muižā bija 
pulcējušies 135 cilvēki, 
tostarp dalībnieki no
30 komandām, kas bija 
iesniegušas atbildes, 
vēsturnieki un spēles 
atbalstītāji.



Projekts

IZZINOŠAS EKSPEDĪCIJAS
GULBENES NOVADĀ



3 ekspedīcijas – aprīlī, maijā, jūnijā

Sadarbībā ar Druvienas, Galgauskas un 
Litenes pagastu bibliotekārēm izstrādāti 
maršruti trim ekspedīcijām, izveidojot 
kartes ar apskates objektiem.

Pieaicināti trīs eksperti, kuri ekspedīciju 
gaitā izglītoja dalībniekus par vietas 
vēsturi, dabas un kultūrvēsturisko 
mantojumu, iespējamiem risinājumiem 
tā saglabāšanā. 



Druvienas pagasts

Eksperts arhitekts Pēteris Blūms

Piedalījās 27 dalībnieki



Galgauskas pagasts

Eksperts - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes 
reģionālās nodaļas valsts inspektore Sarmīte Dundure

Piedalījās 30 dalībnieki



Litenes pagasts

Eksperts - novadpētniecības entuziasts, vairāku grāmatu par Liteni 
autors, bijušais Litenes skolas direktors Jānis Zvaigzne

Piedalījās 25 dalībnieki

3 ekspedīcijās paredzēto 50 dalībnieku vietā piedalījās 82, no tiem 
18 bērni. Bija dalībnieki, kuri piedalījās visās trīs ekspedīcijās.



Paldies par uzmanību!


