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Novadpētniecības uzdevumi

 PĀRZINĀT visus novadpētniecības resursus

 RADĪT jaunus

 NODROŠINĀT šo resursu pieejamību

 POPULARIZĒT novadpētniecības krājumu



Iznākuši vērtīgi izdevumi, kas saistītas ar 

Alūksnes novada vēsturi, kultūru: „Rūgtais 

vērmeļu kauss”, „Šalc Tālavas un dzimtenes 

sili”, „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes 

novads” (sastādītāji D. Markus un S.Cimermanis), 

audiovizuālais izdevums „Salauztie mūži 

atmiņās sāp”. 



Konkursu organizatori

• Alūksnes novada kultūras un sporta   nodaļa  
( toreiz Alūksnes rajona padome un Alūksnes 
novadpētniecības un mākslas muzejs)

• Alūksnes pilsētas bibliotēka



Konkursu dalībnieki

• Pašvaldību bibliotēkas
• Kultūras/Tautas nami
• Muzeji/novadpētniecības centri
• Izglītības iestādes
• kultūrizglītības iestādes



Konkursa mērķi

• izzināt sava pagasta (pilsētas) vēsturi

• rosināt interesi par pagasta vēsturi, folkloru, 
tradīcijām, savdabīgo savā novadā

• pievērst viesu un tūristu uzmanību pagasta dabas 
objektiem, tūrisma un atpūtas iespējām

• popularizēt zināšanas par sava novada 
ievērojamiem cilvēkiem

• atspoguļot šodienas aktualitātes pagasta (pilsētas) 
dzīvē

• sekmēt pašvaldības iestāžu sadarbību



Pirmā kārta (2002.) “ES STĀSTU PAR SAVU PAGASTU”

Novadpētniecības konkursi

Otrā kārta (2003.) “TIKAI MANĀ PAGASTĀ”

Trešā kārta (2004.) “MANA PAGASTA IESTĀDES KULTŪRAS NOTIKUMU 
VEIDOTĀJAS”

Ceturtā kārta (2005.) “GADS EIROPĀ”

Piektā kārta (2006.) “LAIKS. DARBS. CILVĒKI”

Sestā kārta (2007.) “RAUGOTIES NĀKOTNĒ”

Septītā kārta (2008.) “MĒS - LATVIJAI”

Astotā kārta (2009.) “PAŠVALDĪBU KULTŪRAS IESTĀŽU ATPAZĪSTAMĪBA”

konkursi bibliotēkām, lai popularizētu pakalpojumus2010.- 2012.



Novadpētniecības konkursi

2013./2014. – «Zudušais laikā»

2014./2015. – «Latvijai – 100. Nacionālās vērtības 
un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un 
viņu darbi»

2015./2016. - «Latvijai – 100. Nacionālās vērtības 
un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas»



Darba formāts



Vērtēšanas kritēriji

• Atbilstība konkursa nolikumā noteiktajiem 
mērķiem un tēmām

• Stāsta dokumentalitāte
• Stāsta oriģinalitāte
• Stāsta unikalitāte
• Darba noformējums
• Iestāžu sadarbība



Balvu fonds un apbalvošana

• Piešķir naudas balvas katras grupas 
uzvarētājiem 

• Žūrijas komisijai tiesības piešķirt papildus 
balvas

• Pieredzes brauciens visiem dalībniekiem 
(Daugavpils, Tartu, Igaunijas pierobeža)





Novadpētniecības konkursi

• ZUDUŠAIS LAIKĀ  (iesniegts 21 darbs)
• Zeltiņu ārsts Rūdolfs Liepiņš
• Baltie lielceļi gaida
• Stāsts par Mālupes ūdens dzirnavām
• Opekalna kapusvētki
• Kino laiki Alūksnē
• Stāsts par Tautas pūtēju orķestri «Alūksne»
• No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz…zudušais laikā



Novadpētniecības konkursi

• TRADĪCIJAS (iesniegti 11 darbi)

• Par talkošanu Jaunlaicenē
• 29.Ziemeru mazpulks un tā tradīcijas
• Pededzes Masļeņica
• Kapusvētku tradīcijas Annas pagastā
• Dzejas dienas
• Mākslas zāģēšana Bejā
• Teātra spēlēšanas tradīcijas Zeltiņos
• Dzīve dzīparu varavīksnē (par audējām)



Popularizēšana




