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Digitāla izstāde «Katrām durvīm ir savs stāsts. Aiz katrām durvīm ir cits 
stāsts» Jaunklidža bibliotēkā: 

«Palūkojoties uz lietām sev apkārt, var secināt, ka daudzas no tām 
raksturo mūsu tautas dzīvesziņu, apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku 
radošo izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi. Atsevišķi 
priekšmeti iemieso sevī arī filozofiskas kategorijas. Tādas ir arī durvis.»

Sākums – ekspedīcija „Slieksnis”.



Novadpētniecības darba izstāde – aptauja

Interesantākie fakti no bibliotēku pārskatiem slaidrādē 
«Atskaišu rozīnes» (neminot bibliotēku ar ilustratīva rakstura 
attēliem).

Mērķis – uzzināt, ko dara kaimiņi. Raisīt jaunas idejas!

Atsauksmes – «sasmēlos idejas», «rosinošs ieskats citu kolēģu 
darbā», «cik daudz foršu lietu! Un visas mūsējo meiteņu?!»



Lugažos Vēstures istaba; Smiltenē Novadpētniecības un 
uzziņu lasītava; Strenčos – novadpētniecības siena

Novadpētniecības darba galvenie virzieni: 

Vietējās vēstures materiālu vākšana, sistematizēšana, 
saglabāšana un informācijas sniegšana.

Sabiedrības iesaistīšana novada pētniecībā:

vietējo iedzīvotāju foto liecību un atmiņu stāstu vākšana. 

Ar novadu saistītu materiālu popularizēšana ikmēneša 
izstādēs, informācijas ievietošana bibliotēkas mājas lapā un 
novadpētniecības datu bāzē.



Jērcēnu bibliotēkas sadarbība ar mednieku biedrību «Jērcēni». 
Piecas planšetes par Jērcēnmuižu, pagasta vēsturi, izglītību, 
kultūrvēsturi un dabu mednieku biedrības telpās. 

Kopīgi pasākumi un izglītojoši semināri par dabu un tās savdabību.

Bibliotēkai dāvināto senlietu kolekcijas priekšmeti izstādēs, 
pasākumos, ekskursijās. 



Reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu popularizēšana 
interneta vidē http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados.

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados


http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/mapes

«Mapju veidošana sevi attaisno, jo apmeklētāji, apskatot tās, gūst 
prieku, kavējoties atmiņās.» /Turnas bibliotēkas gados jaunā vadītāja/

Vai veidot mapes?
Divi viedokļi.

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/mapes


Projekts «Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža 
kultūrvēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai». 
Jaunklidža bibliotēka-saieta nams un Jērcēnmuiža pārrobežu tūrisma 
projektā Via Hanseatica. Strenču novada tūrisma objekti. Jērcēnu 
bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse – viens no pirmajiem Vidzemes 
veiksmes stāstiem. 
Sadarbība ar Strenču tūrisma informācijas centru. Izstrādāta tūrisma 
stratēģija, maršrutu piedāvājums.
Blakus Jaunklidža saieta namam un Jērcēnmuižai – informatīvi 
stendi. Mobilā aplikācija.



Jērcēnu pagasta bibliotēka – tematiskas 
ekskursijas Jērcēnmuižā. Vietējās «Dižozola» zīļu 
kafijas degustācija. Sadarbība ar tūrisma firmām 
«Impro», «Jauni rakursi», «Skaistie skati». 
Individuālie ceļotāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Jērcēnmuiža vācu senioru velotūrisma maršrutā.  

Tūrisma rallijs «Ziemas festivāls».



Leģendu nakts Jērcēnmuižā – kultūrvēsturiskā mantojuma 
popularizēšana teatrālā un atraktīvā veidā, par pamatu ņemot 
apkārtnes nostāstus.



Sedas rokdarbu pulciņa darbu izstāde Jaunklidža bibliotēkā. 
Katram rokdarbam – stāsts, senlietas no iedzīvotāju 
personīgajiem krājumiem.

«Savāktos materiālus var pasniegt ar izdomu, papildinot ar 
jaunāko, gūstot atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem.» 

/Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante/ 

Pasākumi, kad piesaistīti vietējie cilvēki, fakti un lietas. 



Bilskas bibliotēkas aicinājums. Fotogrāfijas par Bilsku senākos 
laikos un tagad. 
Fotoizstāde «Bilska iedzīvotāju acīm» – 217 fotogrāfijās Bilskas 
teritorijas izaugsme 60 gadu garumā.



Ērģemes pagasta bibliotēkas Baltā galdauta svētkos pasākums 
«Mūsu pagasts – mūsu lepnums»: novadpētnieciska rakstura 
ekskursija pie maizes cepējas, dravnieces un audējas. 

Ēvalda Kivilanda grāmatā «Omuļi» materiāli no Omuļu bibliotēkas 
novadpētniecības krājuma. Grāmatas atvēršanas pasākums.



Foto izstādes Smiltenes bibliotēkas logos

«Smiltenes ielas un ceļi». 

«Firsta Paula Līvena devums Smiltenes novadam».

«Smiltenē, kur Abuls»: Smiltenes novada ezeri un upe senās un 
mūsdienu fotogrāfijās, literāri veltījumi apkārtnes ūdeņiem.



Smiltenes bibliotēkas novadpētniecības krājuma popularizēšana 
blogā http://novadpetnieciba.blogspot.com/

Virtuālas izstādes «Smiltenes ielas un ceļi», «Tirgus un tirgošanās 
Smiltenē».

http://novadpetnieciba.blogspot.com/


Spēle «Pastaigā pa Valku»

4 pārgājienu maršruti bibliotēkas mājas lapā. 
Izstāde «Pastaigā pa Valku: faktos un fotogrāfijās».



Pasākumu cikls «Randiņš bibliotēkā. Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst!» – sarunas par Valkai nozīmīgo.
Teika par Līgavu akmeni Valkā. Filmiņa skatāma: 
https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s.
Pilsētas nostāstu, vēstures faktu ilustrēšana, Valkas skatu zīmēšana. 
Izstāde un minikonkursiņš: http://biblioteka.valka.lv/lv/latvijas-valkai-95.

Pastaiga pa G. Sējas grāmatā 
«Kā es ar opi braucu Latviju 
lūkoties» minētajām vietām 
Valkā. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s
http://biblioteka.valka.lv/lv/latvijas-valkai-95


Pasākumu cikls – radošās nedarbnīcas «Tur, kur jumta korē tup 
kaimiņu vārna smalka, tur ir Valka» /Uldis Auseklis/.  



Valkas bibliotēkas abonementā trīs novadpētniecības stendi. 
Pasaules valcēniešu dienu ietvaros Valkas bibliotēkā (kopā ar LNB)
grāmatu izstāde «Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās» 
http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/valceniesu-izstade.pdf

Patriotisma dienas erudīcijas konkurss Valkas ģimnāzijā. 

http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Saulite.pdf

http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/valceniesu-izstade.pdf
http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Saulite.pdf


Izstādes novadpētniecības stendā:
«Mēs nākam no Valkas» – par 1981. gada astoto klašu beidzējiem 
un viņu tālākajiem ceļiem. 
Sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju izstāde Jāņa Rauskas 
grāmatu apgādam. 
Valkas bibliotēkas mājas lapā virtuālas izstādes kolektīvu un iestāžu 
gadadienām, vēsturiskiem faktiem.



Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs 
http://garamantas.lv/

Krātuve glabā ziņas arī par mūsu puses cilvēkiem un viņu 
veikumiem.

http://garamantas.lv/


Novadpētniecības konkurss «Ceļojums laikā: 
manas bibliotēkas ēkas vēsture»

Mērķis: veikt savu bibliotēku ēku vēstures pētniecību, izmantojot 
dažādus uzziņu avotus, datu bāzes; sekmēt bibliotēku publicitāti. 
14 darbi Valkas bibliotēkas mājas lapā: 
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/celojums-laika. 

Novadpētniecības spēle 
«Bilskas bibliotĒKA»

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/celojums-laika


Sadarbība ar Valkas novada literāro apvienību

Kopkrājums «Ritums». Anita Anitīna.

Lugažu bibliotēkai un saieta namam ar apvienību 

muzikāli literāri vakari Dzejas dienās.

Kopā ar dzejnieces V. Kriles māsu «Velgas dienas». 

Velgas Kriles vārdam veltīts dzejas autoru –

iesācēju konkurss «Tu arī mani spēsi izpildīt».

Pēters Brūveris – kopīgs novadnieks. 

Sadraudzība ar Stopiņu novada bibliotēkām.



Plānos, iecerēs…
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes 
nodaļas aicinājums. Novada bibliotēkās aptauja, lai noskaidrotu 
vietējās vērtības iedzīvotāju skatījumā. Zvārtavas, Ērģemes, 
Vijciema, Valkas un Kārķu pagastu kultūrvēsturiskā mantojuma 
kartes. Valkas novada kultūras attīstības programmas izstrāde.

Loberģu bibliotēkā – ziņas par visām viensētām tuvākajā 
apkārtnē. Plānota kartes izstrāde, lai attēlotu šo informāciju.



«Ir gandarījums, ja novadpētniecības krājumā var atrast 
vajadzīgo informāciju. Prieks, ka, reizēm pat nejauši, atrodas 
kādi interesanti materiāli vai fotogrāfijas, un paveras jauna 
lappuse novada vēsturē. Lai mums visiem veicas šajā 
aizraujošajā darbā.» /Alda Liuke/

Arī Smiltenes bibliotēkas runcis Leo vienmēr gatavs palīdzēt atrast nepieciešamo informāciju.



http://biblioteka.valka.lv/lv/par-mums-1/parskati

Paldies par uzmanību!

Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

jana.cakure@valka.lv

http://biblioteka.valka.lv/lv/par-mums-1/parskati

