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Vispirms ir jāiemīl šūpuļa bērzs
un tas ceļš, pa kuru tu nāc…
L. Vāczemnieks

Vēlos rosināt sava novada dabas un vēstures apguvi sākt
ar vistuvāko apkārtni – māju, novadu, un tikai tad censties
apgūt

likumsakarības,

kas

veido

dabu,

saimnieciskās

attiecības, kas noteikušas vēstures gaitu mūsu valstī. Tas
liek katram vērīgāk ieskatīties sev apkārtnē, saprast, no
kurienes esam nākuši, kāpēc mums tuva mūsu tēvu zeme.
Katram pauguriņam, upītei ir savs nosaukums un tiem ir
liela nozīme ainavas veidošanā.
Grāmatiņa veidota kā izziņas materiāls un kā krāsojamā
burtnīca reizē.
Sākumskolas skolēni te var krāsot un arī pierakstīt savus
vērojumus, iespaidus.
Aicinu

pēdējā

lapaspusē

iezīmēt

to,

kas

šķiet

visskaistākais Trikātā – savu māju, kādu koku, akmeni vai
arī tuvu cilvēku!
Krāsojamā

grāmatiņa

“Lūkojies

novadā…”

domāta

sākumskolas skolēniem.

Vēlot veiksmi
Inga Boškina
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TĒVZEME
Laimonis Vāczemnieks

Ar apvāršņiem tēvzemi nemēro,
jo tēvzemes īstenais mērs
ir sēta, no kuras tu iznācis,
un pie vārtiem tavs šūpuļa bērzs.
Tēvzemi mēro ar mīļumu,
tēvzemes mērs ir sirds,tā vienīgā zvaigzne zvaigznājā,
pār tēva sētu kas mirdz.
Ja zvaigznes pie pasaules debesīm
jums visas vienādas šķiet,
tad varoņa teiksmu par Lāčplēsi
labāk man nestāstiet!
Vispirms ir jāiemīl šūpuļa bērzs
un tas ceļš, pa kuru tu nāc,
un tā zvaigzne, pie kuras pār tālumu
topi atpakaļ aicināts.
Cik mīļa būs zvaigzne vienīgā,
cik mīļi būs bērzi un sēta,
tik mīļa būs arī tēvzeme,
līdz apvāršņiem iemīlēta.
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TĀLIVALDIS
13. gadsimtā Trikātas novads ietilpa seno latgaļu Tālavas valstī.
Tālivaldis bija šīs valsts valdnieks. Viņa sēdeklis atradies Trikātas
novadā Beverīnas pilī.
1215. gadā Trikātā sirojošie igauņi sagūsta Tālivaldi. Prasot, lai
uzrāda visu savu naudu, viņi Tālivaldi dzīvu sadedzina.
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TĀLAVAS KARA KAROGS
Tālivaldim bija pašam savs karogs. Vēl bija Tālavas kara karogs
un karogs, kas plīvoja pils tornī.
Kara karogs bija kvadrātveida, nēsāts pie vertikāla sarkanas
krāsas kāta. Karoga laukums zilā krāsā, pa diagonāli balts celiņš.
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TRIKĀTAS PILSKALNS
Trikātas pilskalns atrodas Trikātas centrā, augstā krasta izcilnī
starp Trikātas ezeru austrumos un Abula upi dienvidos un
dienvidaustrumos. Pilskalnā paceļas viduslaiku mūra pils drupas.
Vairākums vēstures pētnieku uzskatīja, ka Trikātas mūra pils celta
seno latgaļu pilskalnā un tās būves pieskaņotas senā pilskalna
reljefam.
Pilskalns paceļas apmēram par 30 metriem virs tuvējā ezera
līmeņa.
No seniem rakstiem uzzinām, ka Trikāta bijusi cieši saistīta ar
bieži minēto Beverīnas pili, tāpēc daudzi uzskata, ka tā atradusies
tieši Trikātā.
Tāds 1866. gadā izskatījās zīmējumā redzamais pilskalns un
pilsdrupas.
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PILSDRUPAS
1284. gadā Trikātas pilskalnā uzcelta Livonijas ordeņa pils, tomēr
drošas ziņas par pils pastāvēšanu ir tikai kopš 14. gadsimta. Trikātas
pilij bija zināma loma 16. gadsimta karos, bet par pils pastāvēšanas
beigu posmu maz kas zināms. Teika stāsta, ka tā nopostīta 1702.
gadā.
Tāpēc pamesta un neapdzīvota Trikātas pils pamazām sāka
pārvērtsies par drupām.
Tagad pilsdrupās ierīkota vasaras estrāde, kur notiek dažādi
kultūras pasākumi.
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BAZNĪCA
Trikātas Sv. Jāņa baznīca pirmo reizi rakstos minēta 1283. gadā.
Sākotnēji tā bija no koka. Vēlāk uzcelta mūra baznīca, taču daudzos
karos stipri postīta. Tagadējo baznīcu ceļ no 1694. – 1695. gadam, bet
1858. gadā tai uzceļ torni.
Baznīcā atrodas vairāki mākslas pieminekļi: kancele, ērģeles,
altāris un altārglezna, vitrāžas un griestu lukturis.
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MĀCĪTĀJMUIŽA
Mācītājmuiža atrodas pie Trikātas baznīcas. Pirmo reizi
dokumentos minēta 1600. gadā.
Tagadējā mācītājmuiža celta 18./19. gadsimtu mijā, pilnībā
pabeigta 1804. gadā.
Zīmējumā redzam 20. gadsimta sākuma ēku no dienvidaustrumu
puses. Tajā dzīvojuši mācītāji. Ēka bijušas ļoti skaistas podiņu
krāsnis.
Tagad šeit visu atjauno un labiekārto.
12

ATPIĻU OZOLS
Tas atrodas pie Atpiļu mājām Trikātas pagastā.
Ozola augstums – 26 m,
apkārtmērs – 8,10 m,
diametrs – 2 m,
vainaga platums – 33 m.
Tas stādīts apmēram 13.gadsimtā. Vēl pagājušajā gadsimtā pie
ozola vecie apkārtnes iedzīvotāji ziedojuši naudu, prievītes un visādus
citādus nieciņus. Iespējams, ka Atpiļu upurozols saistīts ar mājas
garu pielūgšanu.
Koka stumbrā ļoti daudz dažāda lieluma dobumu, gluži kā kādam
pasaku kokam, kam tajos dzīvo visādi putni un pūces.
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RŪTIŅU KĻAVA
Dižākā kļava ne vien Latvijā, bet arī Baltijā. Tā atrodas Trikātas
pagastā pie Rūtiņu mājām.

Kļavas augstums - 26 m,
apkārtmērs - 5,73 m.
Koka vidū izveidojies dobums, kuram gan plaša atvēruma uz āru
nav.
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ABULS
Upe ar vīrieša vārdu sākas netālu no Smiltenes – pie Abuliņu
mājām. Tās garums – 79 km, viena no Gaujas 223 pietekām.
Abula pietekas – labajā krastā: Nārvelis,
kreisajā: Dranda, Nigra, Mutulīte, Lisa.
Uz Abula atrodas 3 elektrostacijas – Brutuļos, Trikātā un
Brenguļos.
Tā krastos atrodas Smiltenes pilsēta, Trikātas un Brenguļu
pagasti. Trikātas apkārtnē upe, uzņēmusi vairākas pietekas, sasniedz
8 – 10 m platumu. Gaujā ietek 6 km augšpus Valmieras.
Zīmējumā redzams Abuls šī gadsimta sākumā, kad vēl bija vecais
tilts. Arī tā krasti nebija apauguši ar krūmiem, tāpēc pavērās plašs
skats no pilskalna uz dzirnavām.
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AKMENS
Trikātā ir vairākas svētvietas. Viena no tām – Jēņa kalns. Tajā
atrodas akmeņi ar iecirstām rakstu zīmēm.
Zīmējumā redzamais akmens ar muldai līdzīgu iedobumu,
atrodas pie Kapenkalniņa netālu no Mūrnieku mājām Trikātas
pagastā. Tas senāk gulējis tīruma stūrī, soļus divdesmit no tagadējās
vietas. Akmens virsa ar iedobi bijusi drusku virs zemes, un aiz tā
arot, ķēries arkls.
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TRIKĀTAS DRAUDZES SKOLA
Tā dibināta 1685. gadā 20. februārī, tātad pirmā skola Trikātā.
Sākotnēji skolas ēka koka. Lielā ziemeļu kara laikā – 1703. gadā
skolu nodedzina, taču vēlāk to atjauno, lai skolēni varētu mācīties.
Skola vēlreiz nodeg 1864. gadā. Tad ar steigu draudze ķeras pie
jaunas skolas būves un 1868. gadā iesvēta skolas vajadzībām
jauncelto mūra ēku.
Trikātas draudzes skola pastāv līdz 1926. gadam.
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KAPA PIEMINEKLIS SKOLOTĀJAM JĒKABAM
MŪRNIEKAM
Piemineklis atrodas Trikātas kapu vecajā daļā Abula upes krastā.
To 1928. gadā veidojis slavenais tēlnieks Kārlis Zāle (arī Brīvības
pieminekļa Rīgā autors).
Skolotājs Jēkabs Mūrnieks strādājis Trikātas draudzes skolā no
1888. gada līdz 1925. gadam. Pie viņa mācījās vēlāk Latvijā ievērojami
cilvēki – ģenerāļi J. Balodis, R. Dambītis, K. Gopers un citi.
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ABULSKOLA
1935. gadā
Trikātā bijušas vairākas skolas – draudzes skola, Ozola skola
Tiepelē, Kazruņģa skola un Abula skola.
Abula skola atvērta 1865. gada 12. janvārī uz Abula upes krasta.
Tās pirmais pārzinis bija Jānis Linters.
Skolas ēka koka, celta 1864. gadā tieši skolas vajadzībām. Ēka
divreiz paplašināta piebūvēm – 1890. un 1908.gadā.
Šī ēka saglabājusies līdz mūsdienām, taču tajā grūti atpazīt
kādreiz stalto skolas namu. Šodien mājas vārds - Lejnieki.
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LIPŠUKALNA MUIŽA
ap 1920. gadu
1926. gadā Trikātas pagasta pašvaldība pārbūvē bijušo Lipškalna
muižas ēku skolas vajadzībām un nosauc to par Trikātas II pakāpes
pamatskolu. Tā pastāv līdz 1937. gadam, kad Trikātas pašvaldība
nolemj celt muižas vietā jaunu skolu – Gaismaskalnu.
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Es gribētu tevi ievažot
pie smuidras tēvzemes smilgas,
kurā zeltskarainas sacero
cerības mūsu un ilgas.
Laimonis Vāczemnieks
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