
1 

 

Trikātas pamatskolas bibliotēka  

 

 

 

 

 

 

Kultūrvēsturiskās tradīcijas  

Trikātas pamatskolā  

 

 

 

 

 

Metodisks materiāls 

 

 

 

Bibliotekāre Inga Boškina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trikāta 

2011 



2 

ANOTĀCIJA 

 

Darba „Kultūrvēsturiskās tradīcijas Trikātas pamatskolā” aktualitāti nosaka – katra 

pagasta kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana veicina skolēnu patriotisko 

audzināšanu un nodrošina to nodošanu nākošajām paaudzēm. Darba mērķis ir atklāt skolēnu 

patriotiskās attieksmes veidošanos pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apguves rezultātā.  

Uzdevumi:  

 raksturot skolēnu tiešu, nepastarpinātu pieredzi par apkārtējo pasauli un sevi tajā, lai 

nostiprinātos viņu piederība savai dzīves vietai;  

 atklāt novadpētnieciskā principa nozīmi patriotiskās attieksmes veidošanā.  

Darbs sastāv no 5 nodaļām un 5 apakšnodaļām. Tajā aprakstīts un ar piemēriem 

atspoguļots Trikātas pagasta kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas, to nozīme Trikātas 

pamatskolas skolēnu dzimtās vietas iepazīšanā un izzināšanā.  

Metodiskais materiāls „Kultūrvēsturiskās tradīcijas Trikātas pamatskolā” izmantojams 

jebkura bibliotekāra darbā, tas ir labs materiāls klases audzinātājiem un priekšmetu 

skolotājiem, kuri vēlas sava mācību priekšmeta tēmu saistīt ar pagasta kultūrvēsturisko 

mantojumu. Darbā rodamā informācija sniedz ziņas par daudzveidīgām darba metodēm, 

formām un paņēmieniem vēlamā rezultāta sasniegšanā.  

Materiāli darbam vākti, sistematizēti un apkopoti kopš 2000. gada.  

Darba apjoms ir 28 lapaspuses, tajā ir 2 attēli, 18 pielikumi un 15 nosaukumu 

informācijas avoti.  
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IEVADS 

 

Kronvaldu Atis teicis, ka “tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt”.  

Iepriekšējā gadsimta laikā daudzi cilvēki varmācīgi iznīcināti vai atrauti no dzimtajām 

mājām un saikne ar dzimteni bieži vien zudusi. Tieši šī iemesla dēļ pēdējo gadu desmitu laikā 

Latvijā izpostītas daudzas ievērojamas vietas, daudzi cilvēki aizmirsti.  

Arī iedzīvotāju migrācija ir kļuvusi par nopietnu ekonomisku problēmu mūsu valstī. 

Daudzi jaunieši atzīst, ka ļoti mīl dzimto pilsētu, novadu, bet nākotnē plāno doties projām un 

palikt ārzemēs. Jauniešiem primārais ir iespēja nopelnīt, savs ekonomiskais stāvoklis un, 

protams, viņiem trūkst motivācijas strādāt dzimtā novada, pilsētas labā, jo trūkst darbavietas.  

Mīlestības jūtas pret dzimteni jāaudzina, jāattīsta un jābagātina pastāvīgi. Lai pārvarētu 

skolēnu atsvešināšanos no dzimtās vietas vēstures, kultūras, dabas, no savas zemes paražām, 

skolu uzdevums būtu lielāku vērību veltīt patriotiskajai audzināšanai.  

Mūsdienās progresīvie pasaules uzskati, patriotisms, pienākuma izjūta bieži vien tiek 

kritizēti, noliegti, jo netiek uzskatīti par īpašu vērtību. Globalizācijas un sabiedrības 

transformācijas apstākļos ir nepieciešams liels darbs, lai saglabātu mūsu kultūrvēsturisko 

mantojumu, veiktu sabiedrības attīstības garīgos uzdevumus.  

Tāpēc skolās viens no audzināšanas uzdevumiem ir palīdzēt atcerēties, iepazīt un 

iemīlēt savu novadu. Tikai tā mēs saglabāsim tā vērtības nākošajām paaudzēm.  

Darbs „Kultūrvēsturiskās tradīcijas Trikātas pamatskolā” ir veidots kā metodiskais 

materiāls, izmantojot bibliotekāres darba pieredzē gūtās atziņas un ieteikumus. Darba mērķis 

ir atklāt skolēnu patriotiskās attieksmes veidošanos pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma 

apguves rezultātā.  

Uzdevumi:  

 raksturot skolēnu tiešu, nepastarpinātu pieredzi par apkārtējo pasauli un sevi tajā, lai 

nostiprinātos viņu piederība savai dzīves vietai;  

 atklāt novadpētnieciskā principa nozīmi patriotiskās attieksmes veidošanā.  

Materiāli darbam vākti, sistematizēti un apkopoti Trikātas pamatskolā kopš 2000. gada. 

Skolas bibliotekāre dalās savā redzējumā, kā padarīt valsts atceres pasākumus, ievērojamu 

novadnieku jubilejas un pagasta kultūrmantojuma izzināšanu skolēniem emocionāli tuvus un 

interesantus, priecīgus un krāsainus.  

Darbā tiek piedāvātas daudzveidīgas darba metodes, formas un paņēmieni.  
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SKOLA 

VĒSTURE 

 

ĢIMENE 

 

KULTŪRVIDE 

1. KULTŪRVIDES BŪTĪBA 

 

Ja cilvēki līdz mūsdienām saglabājuši pagātnes liecības, kultūras vērtības, tad mums 

darbs jāturpina. Tradīciju sargāšanu, saistot ar mūsdienīgo, palīdz saglabāt kultūrvidi. 

Vēsturiskā kultūrvide satur informāciju un mūsu uzdevums ir to saprast, tas nozīmē – 

iedziļināties un tālāk pilnveidot.  

Iepazīstot sevi un citus, izprotot savu būtību, savas pamatvērtības, spēsim dalīties 

kopējā kultūrvēsturiskajā mantojumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mūsu vēlme un 

pienākums ir uzturēt saikni ar citām kultūrām, nepazaudējot sevi, savas saknes, nepazaudējot 

latvieša pašapziņu un uzturot to jaunās paaudzes vidū. (14, 5)  

Personības veidošanās, iepriekšējo paaudžu pieredzes pārmantošana notiek cilvēka un 

vides mijiedarbībā. Kultūrvēsturiskā vide ir sabiedrības vai atsevišķu indivīdu radītās 

materiālās vai garīgās vērtības. (9)  

Kultūrvide ir sabiedrības un atsevišķu indivīdu radīta, veidojusies un attīstījusies 

gadsimtu gaitā, pārmantojot iepriekšējo paaudžu pieredzi, glabājot garīgās un materiālās 

vērtības.  

Lauku kultūrvides struktūra veidojas no šādiem komponentiem (skat. 1. attēlu).  

 

1. attēls. Lauku kultūrvides komponenti (14, 16) 

Lauku kultūrvide ikvienam piedāvā savus spēles noteikumus, balstoties uz sabiedrībā 

uzkrāto pieredzi, palīdz orientēties šajā pasaulē un apjēgt to vienotībā ar iepriekšējo paaudžu 

garīgo mantojumu, ar norisēm kosmiskajā apritē.  

Lauku kultūrvide un skolēnu vērtīborientētā attieksme ir nepārtrauktā mijiedarbībā. 

Skola kā kultūrvides komponents stiprina skolēnos nacionālo pašapziņu, piederību savai 

dzīves vietai.  

Novada vēsture, pagātnes mantojums ir nozīmīgs lauku kultūrvides komponents.  

Piederība kultūrvidei veidojas saskarsmē, darbojoties novadpētnieku pulciņā, latvisko 

gadskārtu svētku svinībās, kultūrvēsturisko vietu kopšanā.  



6 

Valoda – novada dialekts, izloksnes, vietvārdu apzināšana – veido krāsainu, savdabīgu 

kultūrvidi. Arī sabiedrības morāle, ētikas normas, tikumi veido atbilstošo lauku kultūrvides 

seju.  

Skolas darbības mērķis ir veicināt katra izglītojamā personības veidošanos un attīstību, 

kā arī sekmēt atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, tēvzemi, cilvēci 

un augstākajām morālajām vērtībām.  

Trikātieši lepojas ar pagasta iedzīvotājiem un novadniekiem, kuri mūsdienās devuši 

ieguldījumu kultūrvides veidošanā gan Trikātas pagastā, gan Latvijā (skat. 1. pielikumu). 

Vairāki no viņiem strādā Trikātas pamatskolā.  
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2. PATRIOTISMS. PATRIOTISKĀ AUDZINĀŠNA 

 

Vārds patriotisms cēlies no fr. patriotisme <lat. <gr.patriōtēs ‘līdzpilsonis’ un nozīmē 

‘tēvzemes mīlestība; uzticība savai dzimtenei, tautai; darbošanās savas dzimtenes, tēvzemes, 

tautas labā’. Savukārt vārds patriots (fr.patriote <lat. <gr.patriōtēs `līdzpilsonis` < patrios – ar 

tēvu saistīts) tiek attiecināts uz cilvēku, kas mīl savu tēvzemi, tautu, dzimteni, ir gatavs 

pašaizliedzīgi darboties to labā (10).  

Analizējot jēdziena patriotisms traktējumu vairākos avotos, tika noteiktas līdzīgas 

nozīmes, kuras ļauj precīzāk izprast tā saturu, proti, tā ir dzimtenes mīlestība un uzticība tai; 

cieņa pret savas tautas kultūru un tradīcijām; pilsoniskās atbildības par dzimtenes likteni 

apziņa; gatavība aizstāvēt tās intereses. Patriotisma fenomens ir viens no sabiedriskās apziņas 

pamatkomponentiem, kam ir kompleksa struktūra. To pēta vairākas sabiedriskās zinātnes: 

vēsture, etnoloģija, socioloģija, politoloģija. Patriotisms ir viena no tautas pašapziņas 

pamatsastāvdaļām, kas izpaužas kā mīlestība, uzticība, lepnums par savu dzimteni, tās vēsturi, 

kultūru, dabu, tradīcijām.  

Skolas pedagoģiskajā procesā mācību un audzināšanas darbs ir nedalāms, un patriotiskā 

audzināšana ir jāuztver kā šī procesa komponents. Sabiedrībā ir iesakņojies stereotips – 

patriotiskā un pilsoniskā audzināšana sasaistāma tikai ar konkrētiem vēstures notikumiem, 

valsts simboliem, rituāliem, kas savukārt apgūstami tikai vēstures, ģeogrāfijas un literatūras 

stundās. Pieredze jau ir apliecinājusi, ka patriotisms nav ne iemācāms, ne ieaudzināms. Tas 

nozīmē, ka ikvienā mācību stundā, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumā var mērķtiecīgi 

integrēt valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementus. (11, 7)  

Patriotisms kā skolēna personības veidojums iekļauj: 

 mīlestību pret dzimteni, pašaizliedzīgu uzticību un kalpošanu tai; 

 savu interešu identifikāciju ar dzimtenes interesēm. Būt patriotam nozīmē saistīt 

savu dzīvi ar dzimtenes dzīvi, savu likteni ar tās likteni; 

 aktīvu pilsonisko pozīciju, gatavību aizstāvēt dzimtenes intereses, darboties tās 

labā; 

 lepnumu par savu kultūru un dzimtās vietas sasniegumiem, cieņu pret pagātni un 

labākajām 

 tradīcijām, vienlaicīgi tos kritiski un apsvērti novērtējot u.c. (8).  

Patriotiska attieksme ir savas dzimtās vietas (pilsētas, ciema, novada) mīlestība, cieņa 

pret pagātni, kultūrvēsturiskajām vērtībām, uzticība savai pilsētai, ciemam, novadam. Liela 

nozīme ir patriotisma augstākajai pakāpei – pilsoniskajam briedumam, kas ir personīgi 
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nozīmīga atbildīga attieksme, kas izpaužas izvirzīto uzdevumu izpildē. To raksturo 

pienākuma apziņa aktīvi piedalīties dzimtās pilsētas, novada dzīvē un vajadzība rūpēties, 

konstruktīvi darboties.  

Skolēna patriotiskā attieksme un pilsoniskais briedums izpaužas godprātīgā, korektā un 

cieņas pilnā attieksmē pret dzimto pilsētu, novadu, kurus raksturo šādas pamatpazīmes:  

 atbildības sajūta par dzimto vietu (pilsētu, ciemu, novadu); 

 vajadzība rūpēties par savas zemes kultūrvēsturiskajām vērtībām; 

 nepieciešamība līdzdarboties pilsētas, ciema, novada sabiedriskajā un kultūras 

dzīvē; 

 vēlēšanās aktīvi darboties, realizēties praktiskā dzīvesdarbībā pilsētas, ciema, 

novada labā.  

Skolu uzdevums ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, 

stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos.  
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3. TRIKĀTAS PAGASTA KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

 

Materiālu uzkrāšana un apkopošana jau pati par sevi saistās ar skolas, pagasta, pilsētas 

vēsturisko un sabiedrisko norišu izpēti un ir viena no pilnvērtīgākajām patriotiskās 

audzināšanas darba formām. 

Trikātas pamatskolas darbs kultūrvēstures apzināšanā tiek organizēts vairākos virzienos:  

 apzināts pagasta kultūrvēsturiskais mantojums un personālijas;  

 mācību stundas un nodarbības skolas novadpētniecības muzejā, bibliotēkā. Muzeja 

vide palīdz radīt emocionālo fonu mācību stundām, pasākumiem, pieļauj 

eksponātu metodisko lietojumu.  

Trikātas pagastam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums – te atrodami daudzi 

aizsargājamie valsts, vietējās un pagasta nozīmes kultūras un dabas pieminekļi:  

 arhitektūras pieminekļi:  

o Trikātas luterāņu baznīca; 

o Trikātas mācītājmuiža;  

o Trikātas pilsdrupas;  

 arheoloģijas pieminekļi:  

o Libirtu senkapi;  

o Lūsu senkapi;  

o Ķikutu senkapi;  

 mākslas pieminekļi:  

o kapa piemineklis skolotājam Jēkabam Mūrniekam, autors K. Zāle, 1928. ;  

o ērģeles Trikātas baznīcā;  

o kancele Trikātas baznīcā;  

 vēstures pieminekļi:  

o II pasaules kara vācu armijas lokalizācijas vieta;  

o Atpiļu Upurozols;  

o piemiņas akmens Jānim Balodim; 

o baronu fon Tranzē kapenes;  

 dabas pieminekļi: 

o Rūtiņu kļava; 

o Smilšakmens atsegums; 

o Slāžu priede. (2)  
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Trikātas pagasts var lepoties arī ar nozīmīgiem dabas pieminekļiem: Abuls upi, 9 

ezeriem, Atpiļu Upurozolu, Rūtiņu kļavu, Slažu priedi, Jēņa kalnu. Šeit ir daudz teiku, 

nostāstu un mītisku notikumu aptvertas vietas: Burvju avotiņš pie skolas, maldu un parādību 

vietas u.c.  

Trikātā uzlikti piemiņas akmeņi – ģenerāļa Jāņa Baloža dzimto māju pagalmā un 1905. 

gada revolucionāru nošaušanas vietā Strenču mežā. II pasaules kara mantojums ir vācu 

armijas poligons ar vairāk kā 100 kaponieriem, kurš atrodas Strenču silā. (13, 72) 

Skolu bibliotēku izveides mērķi jau pēc būtības ir orientēti uz sabiedrības sociālās 

kultūras vērtību uzkrāšanu un uzturēšanu.  

Trikātas pamatskolas bibliotēkā kopā ar skolēniem ir izveidoti un popularizēti dažādi 

uzziņu materiāli par Trikātas pagasta kultūrvēsturi. Darbi veidoti ar vēlmi rosināt sava novada 

dabas un vēstures apguvi sākt ar vistuvāko apkārtni – novadu, māju, un tikai tad censties 

apgūt likumsakarības, kas veido dabu, saimnieciskās attiecības, noteikušas vēstures gaitu 

mūsu valstī. Tas liek katram vērīgāk ieskatīties apkārtnē, saprast no kurienes esam nākuši, 

kāpēc mums tuva mūsu tēvu zeme:  

 Trikātas ev.-lut. Sv. Jāņa baznīca: Arhitektūra un kultūrvēsturiskās norises. Trikātas 

pagastā baznīca kopā ar pastorātu (mācītājmāju) un nereti arī ar ķestera un zvaniķa 

māju, baznīckrogu, kapsētu, draudzes skolu u.c. veidoja vidi ar tikai tai raksturīgu 

ainavu, ceļu tīklu, sadzīves īpatnībām un ikdienas dzīves norisēm. Tāpēc grāmata 

domāta visiem, kas interesējas ne tikai par Latvijas, bet arī par novada vēstures 

mantojumu plašākā kultūrvēstures kontekstā un cenšas saskatīt patiesās vērtības ne 

tikai spožos pieminekļos, bet arī strauji izzūdošās senatnes liecībās.  

 Trikātas ev.-lut. Sv. Jāņa baznīca: Mācītāji, draudzes vecākie, pērminderi, ērģelnieki, 

ķesteri. Senāk pagastā bija ievērojami trīs amatvīri – mācītājs, skolotājs un ārsts. Lielu 

lomu pagasta kultūrvides veidošanā bija mācītājiem – viņi klaušināja bērnus 

lasītprasmē, pārraudzīja draudzes skolas darbību utt. Baznīcu ērģelnieki, vēlāk koru 

vadītāji vienmēr bijuši draudzes skolas skolotāji.  

 Ievērojami novadnieki Trikātas pagastā: Biogrāfijas. Trikātieši lepojas ar saviem 

izcilajiem novadniekiem, cilvēkiem, kas šeit dzīvo un ar savu darbu, talantu ir 

pazīstami un cienīti visā Latvijā. Izsekojot mūsu novadnieku likteņgaitām, atklājas 

būtiski notikumi un likumsakarības visas tautas dzīvē. Tāpēc ir nozīmīgas cilvēku 

biogrāfijas, kas apliecina mūsu tautas vēsturi. 

 Izglītība Trikātā: Skolu vēsture Trikātas pagastā. Trikātas pamatskolu par savējo var 

saukt vairākas trikātiešu paaudzes. Agrāk skolā mācījās tagadējo skolēnu vecmāmiņa 

(vectētiņš), tad mamma (tētis). Līdz ar to grāmatā ietverti bijušo skolēnu atmiņu 
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stāstījumi par saviem skolas gadiem, par skolotājiem, kuri ietekmējuši savu audzēkņu 

personības veidošanos un profesijas izvēli. Darba pamatā ir ne tikai atmiņu stāstījumi, 

bet arī arhīvu materiāli un citu vēsturisko dokumentu sniegtā informācija. Grāmata 

bagātīgi ilustrēta ar foto materiāliem. Tajā ievietots ne tikai Trikātas skolu absolventu, 

bijušo un tagadējo skolotāju un darbinieku saraksts, bet arī ziņas par ievērojamiem 

novadniekiem – skolu absolventiem. Šajā grāmatā ikviens skolēns var izlasīt savu vai 

savu tuvinieku vārdu.  

 Trikātas pagasta vietvārdi. Vietvārdus Trikātā mūsdienās noskaidrot visgrūtāk, jo 

dabas ainava un iedzīvotāji mainās, daudzi objekti vairs neeksistē. Tādēļ restaurēt 

pilnībā seno latviešu viensētās lietotos nosaukumus ir neiespējami. Par to, ka Trikāta 

ar šiem vietvārdiem ir bijusi bagāta, liecina daži pierakstītie nosaukumi, kas atrodas 

teicēja dzīves tuvumā, un viņi atceras vairākus nosaukumus vienam objektam. Skolēni 

iesaistījās vietvārdu atzīmēšanā Trikātas pagasta kartē. Tā viņi iepazina katru 

pauguriņu, katru upīti.  

 Interesantā neklātienes ceļojumā pa Trikātu aizvedīs Trikāta 20. gs. sākumā…, vidū… 

un beigās: Fotoattēlos. Trikātas vēsture ir ļoti sena un bagāta ar faktu materiāliem. Tā kā 

foto attīstījās tikai 19. gadsimta beigās, Trikāta fotoattēlos iemūžināta sākot ar 20. 

gadsimta sākumu. No iepriekšējiem gadsimtiem (18., 19.) saglabājušies tikai zīmējumi.  

Skolēni iepazīstoties ar materiāliem un fotogrāfijām, secina, ka pagasts gadsimtu gaitā ir 

ļoti izmainījies Nav vairs veco muižas ēku, ar kokiem aizaudzis pilskalns un Abula upes 

līči, plašāks paveras skats no meliorētā Cīruļkalna. Izmaiņas pilskalnā varam vērot arī 

šodien, bet Valtera fon Pletenberga stādīto ozolu pie Tiepeles muižas ap 1516. gadu var 

apskatīt tikai senā attēlā. Tā jau notiek, jo gadu gaitā mainās katrs pagasts – vecās ēkas 

tiek nojauktas, uzceltas jaunas, birzis un meži izcirsti aramzemes paplašināšanai, purvi 

nosusināti.  

 Ceļvedis „Trikāta” izveidots kā īss uzziņu materiāls par Trikātu no 13. gadsimta 

sākuma līdz 21. gadsimta sākumam. Ceļvedis ir labs palīgs vēstures un ģeogrāfijas 

stundās.  

 Lūkojies novadā: Krāsojamā grāmata sākumskolas bērniem rosina pašus mazākos 

skolēnus iepazīties ar vēsturiskajām ziņām par Trikātu: Tālivaldi, Tālavas kara karogu, 

pilskalnu senatnē, pilsdrupām, baznīcu, mācītājmuižu, Rūtiņu kļavu, Atpiļu ozolu, 

Abulu, dižakmeni, draudzes skolu, pieminekli skolotājam Jēkabam Mūrniekam, 

Abulskolu un Lipškalna muižu. Tajā ir piedāvāti zīmējumi izkrāsošanai, kā arī dota 

neliela uzziņa.  
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 Jānis Ķelpe: Ieteicošais bibliogrāfiskais rādītājs. Jānis Ķelpe bijis aktīvs un iecienīts 

žurnālists, interesants rakstnieks, kā arī literatūras pētnieks un kritiķis, un viņam paliek 

sava vieta 20. gs. 20.-40. gadu latviešu literatūrā. Lasītājam pieejamas J. Ķelpes 14 

grāmatas, kur dominē tēmas – daba, mīlestība un citas cilvēciskās vērtības; dažādos 

laikrakstos publicēti apraksti par notikumiem sabiedriskajā un kultūras dzīvē līdz pat 

70. gadu beigām Trikātā. Palicis uzrakstīts, taču neizdots krājums „Ar vaļējām acīm”. 

Šis manuskripts glabājas skolas bibliotēkā. J. Ķelpem ir daudz nepublicētu darbu, kuri 

ietverti bibliogrāfiskajā rādītājā.  

 Anotēts bibliogrāfiskais rādītājs Trikāta Tālavas zemē sniedz nelielu ieskatu mūsu 

novada vēsturē. Turā iekļauti latviešu autoru darbi – stāsti, dzejoļi, apcerējumi, 

publikācijas, teikas, kā arī trimdas autoru darbi. Rādītājā ietvertā literatūra ataino laika 

posmu no senvēstures līdz Tālavas valsts sabrukumam – 13. gs. Vai Beverīna atradās 

Trikātā – uz šo jautājumu konkrētas atbildes nav. Taču tas, ka Trikāta vēl 1208. gadā 

bija senās latgaļu valsts Tālavas centrs, kurā valdīja Tālivaldis, minēts vairākos 

dokumentos.   

Interesantas ir kopīgas ekspedīcijas, kurās skolēni meklē Trikātas teikās pieminētās 

vietas. Skolēni ir iepazinušies un zina kādam nolūkam kalpoja katrs objekts: Trikātas 

pilskalns, Zemais tiltiņš, Cebuls, Kapenkalniņš, Karātavu kalniņš, Zviedru saliņa, Burvju 

avotiņš, Kungu ceļš, meklējuši Libirta līsmeni un apakšzemes eju uz Trikātas baznīcu.  

Novada kultūrvēstures izpēte, tās apzināšana dod iespēju saglabāt piederības izjūtu 

savam pagastam, gūt jaunu vēsturisku un izziņas materiālu, audzināt skolēnos patriotisma 

jūtas un pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas.  

 

3.1. Trikātas pagasta vēsture 

 

Trikāta ir apdzīvota vieta Abula upes krastos Vidzemē, Beverīnas novada Trikātas 

pagasta centrs. Indriķa hronikā Trikāta pirmo reizi minēta 1208. gadā kā Tālavas vecākā 

Tālivalža mītnes vieta, kur viņš tika nogalināts 1215. gadā. Trikātas pilskalns, kurā valdīja 

Tālavas vecākais, paceļas 30 m augstā stāvkrastā starp Trikātas ezeru un Abula upi. 1224. 

gadā Trikātas apvidus pēc Tālavas sadalīšanas nonācis ordeņa pakļautībā. Rusova Livonijas 

hronikā minēts, ka Livonijas ordeņa mestrs cēlis trīs pilis – Valmieru, Burtniekus un Trikātu. 

Dokumentos Trikātas ordeņa pils (Trikaten) pirmo reizi minēta 1429. gadā, kad tā kalpojusi 

par fogta rezidenci. (3)  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Abuls
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
http://lv.wikipedia.org/wiki/Bever%C4%ABnas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/Trik%C4%81tas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Trik%C4%81tas_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Indri%C4%B7a_hronika
http://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%81livaldis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Rusova_Livonijas_hronika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Rusova_Livonijas_hronika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_ordenis
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Livonijas kara laikā Trikātas pilī bijusi Livonijas konfederācijas karaspēka nometne 

pirms Ērģemes kaujas. 1561.-1577. gadā pilī tika izvietots poļu-lietuviešu karaspēka 

garnizons, 1577.-1582. gadā tajā atradās krievu karaspēks. Poļu-zviedru kara laikā, 1600. 

Gadā, Trikātu ieņēma zviedri un 1622. gadā Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs pili 

uzdāvināja valsts kancleram Akselam Uksenšērnam (1583-1654). Pils pilnīgi nopostīta Lielā 

Ziemeļu kara laikā ap 1702. gadu. (3) 

Līdz mūsdienām saglabājies ap 2 m augsts dienvidaustrumu malas mūris un torņa drupu 

fragmenti ap 4-5 m augstumā. 20. gadsimta otrajā pusē pils pagalmā ierīkota estrāde.  

1555. gadā Trikāta bijusi pilsēta, jo minēta starp 21 tā laika pilsētu. Pilsētiņa karos 

daudz postīta un vairs nav atjaunota.  

16. un 17. gadsimtā Trikātā dibinātas vairākas muižas – Lipškalna, Tiepeles, Lubu, 

Dutkas, Vecvāles un Trikātas muiža, kā arī pusmuižas Atpiļos, Libertos un Trompetera 

pusmuiža Dutkā. (3)  

1896. gadā Trikātas muižas Baltajā mājā tika ierīkota pienotava, ap 1910. gadu blakus 

pienotavai uzcēla spirta brūzi. 1972. gadā Valmieras piena kombināta filiālē Trikātā uzsāka 

siera ražošanu. 

Trikātas pagasts bijis bagāts pagasts – gan garīgi, gan saimnieciski bagāts. Šodienas 

jaunajai paaudzei jādod iespēja to apjaust, jārada vēlme izzināt pagasta vēsturi, jānostiprina 

viņos apziņa par kultūrvēsturiskām vērtībām.  

Īsti nav zināms Trikātas nosaukuma rašanās, to skaidro tikai dažas teikas, piemēram, 

„Reiz pa ceļu gājuši trīs vācieši. Un, kur bijis, kur nebijis pāri ceļam pārskrējuši trīs 

melni kaķi. Un vācieši krieviski iesaukušies: “Три кота!” Tā Trikāta ieguva savu 

nosaukumu.” (12, 4)  

Trikātas pagastā ir pieci ciemati: Trikāta, Kačori, Dutka, Vāle un Tiepele.  

 

2. attēls. Trikātas pagasta sasniedzamība 

Trikātā vienmēr bijusi labi attīstīta kultūras un sabiedriskā dzīve, jo lielu ietekmi devusi 

Trikātas draudze, kura dibināta 1283. gadā. (3)  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_konfeder%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92r%C4%A3emes_kauja
http://lv.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BCu-zviedru_kar%C5%A1_%281600-1629%29
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lielais_Zieme%C4%BCu_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lielais_Zieme%C4%BCu_kar%C5%A1
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Trikātā dzīvojuši cilvēki, kas nebaidījās pielikt roku sabiedriskā darbā un ziedot savu 

mūžu sabiedrības labā. Tie ir vīri, ar kuriem saistītas Trikātas slavenākās lapaspuses: ģenerāļi 

Jānis Balodis, Kārlis Gopers, Roberts Dambītis; pulkveži Eduards Laimiņš, Pēteris Silenieks; 

skolotājs Jēkabs Mūrnieks; ārsts Kārlis Lībietis un daudzi citi.  

Trikātai ir vēl sirmāki senatnes liecinieki, kas ļauj skolēniem ieskatīties senākajā 

Trikātas novada vēsturē. Pirmkārt, tas ir senais Trikātas pilskalns, kurā valdījis Tālavas valsts 

vecākais Tālivaldis. Vēsturnieki vēl tagad min, ka šeit atradusies slavenā Beverīnas pils. Arī 

skolēni savos pētnieciskajos darbos mēģinājuši pierādīt, ka Beverīnas pils atradusies Trikātā 

un šim faktam tic visi trikātieši.  

Otrs sirmais senatnes liecinieks ir baznīca. Vartbergas Hermaņa Livonijas hronikā 

minēts, ka ordeņa mestrs Villekens no Endorpas 1284. gadā cēlis baznīcu Trikātā. Tagadējā 

baznīca celta ar Zviedrijas karaļa Kārļa XI kases atbalstu 1695. gadā. (3)  

1865. gadā Trikātā dibināta viena no pirmajām biedrībām – Dziedāšanas biedrība. (3) 

Reinis Kaudzīte savās atmiņās raksta, ka Vidzemes pusē bijuši divi vadošie kori – 

Vecpiebalgas koris un Trikātas Dziedāšanas biedrības koris, kuriem jau tolaik nav bijis 

konkurences. Trikātieši bijuši aktīvi visu dziesmu svētku dalībnieki. Diriģenta E. Johansona 

vadītais koris piedalījās I Latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā 1873. gadā un dziesmu 

karā ieguva 4. godalgu – karoga lentu ar sudraba sprādzi. (14)  

Trikātā tika rīkoti arī trīs Novada dziesmu svētki – 1924., 1931. un 1938. gadā ar 600-

800 dziedātāju piedalīšanos. Kora darbību pārtrauc II pasaules karš, bet pēckara gados 

kolektīvs pakāpeniski atjaunojās un darbojas vēl šodien.  

Pagasta kultūras dzīve nav rimusi, tradīcijas tiek sargātas un svētki svinēti: 

Ziemassvētki, Mātes diena, Bērnības svētki, pašdarbnieku pasākumi, vēsturisko notikumu 

piemiņas pasākumi, kapu svētki, svecīšu vakari u.c., svētki, kad kopā tiekas visi trikātieši un 

viesi.  

Pagastā ir kultūras nams, kurā darbojas 6 pašdarbības kolektīvi, iesaistot vairāk kā 100 

dalībniekus, pagastā ir divas bibliotēkas.  

Ar Trikātas vārdu Latvijas un pasaules ceļos aizgājuši daudzi izcili militārie, 

sabiedriskie un kultūras darbinieki, literāti, ārsti u.c., piemēram, Toronto universitātes 

profesors, ķīmiķis Arnis Kuksis, ģeodēzists profesors Eduards Laimiņš, profesors Jānis 

Balodis, psihiatrs Dāvids Čakārnis u.c.  

Lauku tūrisma attīstība Trikātas pagastā ir viena no reālām iespējām, kā saglabāt un 

popularizēt kultūrvēstures mantojumu, interesantos dabas objektus, veicināt pagasta sociālo 

un ekonomisko attīstību.  

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Vartbergas_Herma%C5%86a_Livonijas_hronika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Villekens_fon_Endorps
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3.2. Folkloras, valodas un literārais mantojums  

 

Latvija lepojas ar bagātīgu folkloras mantojumu, kas saglabājies līdz pat līdz 

mūsdienām. Tautā krātais un katrā pagastā pierakstītais folkloras mantojums mūsdienās nav 

nevajadzīgs biezu grāmatu un apceru kopums, kuru pārcilā tikai dažādu pārliecību un 

aicinājumu dzīti cilvēki, bet gan ļoti nozīmīgs garīgo vērtību sakopojums, ne tikai Latvijas, 

bet arī visas pasaules kultūrā. Folklora ir pietiekoši nozīmīga kultūras vērtība kura ieņem 

lielu, kaut arī nepietiekošu lomu mūsdienu pasaulē un kultūras apritē.  

Kā spilgtākie latviešu folkloras piemēri minamas mīklas, pasakas, dziesmas, anekdotes, 

ticējumi un teikas. Viena no interesantākajām folkloras formām ir latviešu tautasdziesmas jeb 

dainas – ritmiskas četrrindes, kuru valoda un sižets ir tik kolorīti, ka praktiski nav 

pārtulkojami.  

Izveidotajā krājumā Trikāta Krišjāņa Barona Dainu skapī ietvertas tautasdziesmas, 

kuras iesūtītas no Trikātas pagasta. Skolas bibliotekāre bibliotekārajās stundās vecāko klašu 

skolēniem māca, kā interneta vietnē www.dainuskapis.lv var atrast krājumā ietvertās 165 

tautasdziesmas. Tuvāk iepazīstoties ar mūsu tautas tradīciju – dziesmu, pasaku, teiku, 

ticējumu, mīklu, sakāmo un buramo vārdu krājumiem, izrādās, ka tiem nav bijis tikai 

gadījuma raksturs. No tiem apvidiem, kur atradušies cilvēki, kam mīļa bijusi savas tautas 

vecās dziesmas iesūtīts samērā daudz ziņu. Izveidotais krājums „Trikāta Krišjāņa Barona 

Dainu skapī” ir labs palīgs literatūras stundās.  

Trikātas pagastā noklausītās un pierakstītās teikas ir apkopotas krājumā Trikātas 

novada teikas un nostāsti. Teiku grāmatu skolēni izmanto literatūras un vizuālās mākslas 

stundās un ir lepni, ka viņu mazajam novadam ir tika daudz teiku. Tajā rodamā informācija 

daudz pastāsta par mūsu senču paražām, tikumiem un senatni. Tagad zinām, no kurienes 

trikātiešos dižmanības gars!  

Skolēni ir pierakstījuši, savākuši, apkopojuši un izmanto arī pārējo folkloras pūru, kurš 

attiecas uz Trikātas pagastu: mīklas, parunas, pasakas un anekdotes. Tas rosina skolēnus 

mūsdienās sacerēt jaunas teikas un pasakas, piemēram, „Kā radās Abuls”, „Kā radies Trikātas 

ezers”, „Teika par Baložkalnu” utt.  

Trikātas izloksnē runā vairs tikai dažs Trikātas vecais iedzīvotājs. Skolniece Agate 

Birkava savā pētnieciskajā darbā „Apvidvārdi Trikātā” raksta: „Trikātā cilvēki runā literāri 

pareizi, bet atsevišķus vārdus lieto īpatnēji. Es centos savākt apvidvārdus un atklāt to nozīmi. 

Iepazinos ar esošo apvidvārdu krājumu, aptaujājot 5 cilvēkus no jauna savācu 67 apvidvārdus, 

bet visiem 99 precizēju nozīmi.” Skolniece veikusi pamatīgu pētījumu, sagrupējusi vārdus pēc 

morfoloģijas principa, kā arī pierakstījusi atsevišķas sintaktiskas īpatnības un sakārtojusi tos 

http://www.dainuskapis.lv/
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alfabēta secībā. Tādējādi kādreizējās Trikātas izloksnes īpatnības tiek saglabātas arī 

mūsdienās. Piemērs tiem vārdiem un izloksnei, kuru lietoja Trikātas pagastā:  

 aitene – aita  

 celš – ceļš 

 cirināji – ceriņi  

 ezars – ezers  

 telcs – teliņš  

 tuomāti – tomāti  

 vecīnā – vecāmamma  

 vīrīc – vīriņš.  

Interesanti, ka daudzus pamatskolas laikā veiktos pētījumus skolēni izmanto 

turpmākajās mācībās un studijās augstskolās. 2010. gada pavasarī Liepājas Pedagoģijas 

akadēmijā Zane Veršelo aizstāvēja bakalaura darbu „Trikātas pagasta izloksnes īpatnības”.  

Trikātas pagastā dzimuši divi ievērojami mācību grāmatu autori – Pauls Emīls Šacs 

(1807-1862) un Pēteris Abuls (1860-1926).  

1844. gadā iznākusī P. E. Šaca sastādītā skolas grāmata „Pirmā lasīšanas grāmata” tika 

atsaucīgi uzņemta un 19. gadsimtā izdota vismaz astoņas reizes. Grāmata ir saturā 

daudzpusīga: ietver bērnu dzejoļus, stāstiņus, matemātikas pamatus, un tajā izmantoti G. F. 

Stendera, K. K. Ulmaņa, J. Ruģēna darbi, kā arī tolaik populāru vācu autoru sacerējumu 

tulkojumi. (7)  

1902. gadā P. Abuls savā darbā „Latviešu valodas mācība pilsētu un lauku skolām” 

norādīja, ka „piemērus gramatikai esmu ņēmis no latviešu tautas pasakām, teikām, dainām, 

sakāmiem vārdiem, parunām un mūsu labākiem rakstniekiem un krietnākiem dzejniekiem”. 

(1) Pēteris Abuls uzskatīja, ka lasāmā grāmata jāpielīdzina strautiņam, kurā tek dzīva tautas 

valoda. Stunda tomēr esot jāsāk ar zīmējumu, skolotājs uzdod jautājumus un tikai pašās 

beigās skolēniem liek lasīt. Skolotājs Abuls uzskatīja, ka tā ir efektīva metode arī tikumības 

un jūtu attīstīšanai. 1906. gadā Pēteris Abuls lieto jau terminu 'tautas pūrs', jo „tautas 

rakstniecība ir gadu simtiem krājusies un kurā katru gadu krājas un vēl krāsies tautas kviešu 

graudi”. (5)  

Trikātietis Rūdolfs Akers (1886-1980) ir bijis izcils 20. gadsimta latviešu selekcionārs un 

bērnu grāmatu autors. Šim darbam viņš veltījis apmēram 70 mūža gadus. Bērniem un skolu 

jaunatnei R. Akers veltījis stāstus par dabu, un tie sniedz nozīmīgu izziņu par kokiem, puķēm, 

bitēm un dažādiem augiem, māca saudzēt dabu. Rakstnieks saka: „Ilgo gadu novērojumi mani 

ierosinājuši rakstīt grāmatas par dabu. Es ļoti vēlos, lai mani apraksti un tēlojumi Jūs 

pamudinātu dziļāk ielūkoties noslēpumainajā un interesantajā dabas pasaulē.” (14)  



17 

Trikātā dzimušais rakstnieks J. Ķelpe (1908-1981) raksta: „1927. gada rudenī iznāca 

mana pirmā grāmata – dzejoļi „Kad ziedoņa vēji šalc”. No tā pat gada februāra dzīvoju un 

strādāju Rīgā, sākumā kā žurnālists, vēlāk kara resorā. Darbā un pārdomās paiet dienas. Pāri 

ikdienas reālībai ceļas sapņi, ticība cildenā uzvarai, griba strādāt arvien labāk un drošāk. Kad 

dvēsele sajūt nogurumu, tā meklē un arī atrod mieru dabas skaistumā un vientulībā.” (4)  

Jāni Ķelpe savos tēlojumos galvenokārt apraksta pārdzīvoto un piedzīvoto Trikātā, tās 

dabu. Trikātai viņš velta dzejoli.  

8. klases skolniece Baiba Ģingule savā pētnieciskajā darbā atklāja Jāņa Ķelpes darbos 

aprakstītās vietas dabā, tās arī nofotografēja.  

Vairāku gadsimtu garumā Trikātas sabiedriskie darbinieki spēja celt latviešu pašapziņu, 

modināt tautu sabiedriskai rosībai un ierindot Trikātu vienā no pirmajām vietām latviešu 

sabiedriskās dzīves attīstībā.  
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4. KULTŪRVĒSTURISKĀS TRADĪCIJAS TRIKĀTAS PAMATSKOLĀ 

 

Skola ir krustojums, virzienu meklēšana dzīvē, lai izvēlētos pa kuru ceļu doties tālāk – 

pa labi, pa kreisi, taisni – kā būtu katrai individualitātei labāk.  

Lauku skolās valda ģimenes izjūta, uzticēšanās, šeit mazāk sastopamas dzīves negācijas 

– narkotikas, alkoholisms, uzvedības problēmas utt. Taču arī laukos skola un ģimene arvien 

biežāk zaudē cīņā ar plašsaziņas līdzekļu, datorspēļu, interneta un īpašās jauniešu subkultūras 

vilinājumu, kas ietekmē jauniešu vērtīborientāciju. (6, 20)  

Trikātas pamatskolā cenšamies veidot labvēlīgu vidi, savdabīgu gaisotni, iespējas 

skolēniem izzināt vēsturisko kultūrvidi. Tās ir skolas tradīcijas, ārpusstundu nodarbības, klašu 

audzinātāju stundas, literatūras, vēstures, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas stundas, skolēnu 

intereses un savstarpējās attiecības.  

Trikātas pamatskolā skolēni neuzkrītoši tiek iesaistīti vides izpētē un novada 

kultūrvēsturiskās kultūrvides vērtību apzināšanā – izpētīšanā, kāda priekšmeta, parādības, 

problēmas pamatpazīmju izpratnei nepieciešamo ziņu savākšanā, apkopošanā. Tās ir projektu 

nedēļas, mācību pētnieciskie darbi, pulciņu nodarbības, pasākumi u.c.  

Organizējot un piedaloties šajos pasākumos, daudzi skolēni apjauš tās garīgās vērtības, 

ko glabā Trikātas pagasts.  

Viens no tādiem ir Tālavas taurētāja tēls. Gatavojoties Trikātas 800-gades svinībām, 

Trikātas pagasta pašvaldība rīkoja Trikātas ģerboņa ideju konkursu. Tajā ar saviem darbiem 

piedalījās visa Trikātas sabiedrība, arī skolēni un skolotāji. Par Trikātas ģerboni tika izvēlēts 

tēls – Tālavas taurētājs. Šo tēlu skolotājs izmanto arī prezentācijās literatūras stundā, mācot 

skolēniem Rūdolfa Blaumaņa balādi „Tālavas taurētājs”. Sasaistot literāru tēlu ar vēsturisku 

personu un konkrētu vietu, skolēniem vieglāk izprast vēstures notikumus, kā arī viņi jūtas 

piederīgi konkrētai vietai (skat. 2. pielikumu).  

Otrs Trikātai svarīgs simbols ir sakta, kura atrasta Trikātas pagasta Libirtu senkapos no 

11. gs. Tā izvēlēta par Beverīnas novada logo (skat. 3. pielikumu). Logo izmanto dažādos 

suvenīros, skolēnu Dziesmu un deju svētku gājiena laikā u.c. pasākumos.  

20. gadsimta 70.-tajos gados Trikātas pamatskolā izveidoja novadpētniecības muzeju, 

kurā krāja un glabāja skolas skolēnu vāktos dažādos sadzīves priekšmetus no apkārtējām 

pagasta mājām. Šodien, izmantojot skolas novadpētniecības muzeja materiālus un sadzīves 

priekšmetus, skolēni mācās saprast seno priekšmetu pielietojumu ikdienā pirms 100 gadiem. 

(skat. 4. pielikumu).  
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4.1. Valsts svētku un atceres dienu atzīmēšana 

 

Valsts svētku svinēšana un gatavošanās tiem ir viens no veidiem, kā skolā izkopt bērnos 

un jauniešos patriotismu, valstisko apziņu, emocionālo saikni starp paaudzēm. Radoša un 

mērķtiecīga gatavošanās svētkiem un ieinteresēta līdzdalība sekmē piederības un vienotības 

izjūtu un motivē konkrētai un rezultatīvai rīcībai un darbam, jo patriotismu nevar iemācīt, tas 

var rasties pozitīva pārdzīvojuma un reālas darbības rezultātā.  

Visgrūtākais sarīkojuma veidotājiem ir atrast atbilstošu tēmu un to piepildīt ar 

pilnvērtīgu saturu. Jāatceras, ka satura pamatā ir reālās dzīves notikumi un fakti (pagātnes, 

tagadnes), tie padarīti emocionālāk uztverami, izmantojot mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļus (mūziku, dziesmas), lai sarīkojuma apmeklētājiem: 

 radītu iekšēju pārdzīvojumu;  

 palīdzētu labāk izprast faktos ietverto domu;  

 rosinātu vēlēšanos radošāk izpausties un rīkoties ikdienas dzīvē.  

Faktiem un notikumiem jābūt: 

 interesantiem, jauniem vai atklātiem netradicionālā skatījumā; 

 piemērotiem skolēnu uztverei; 

 atbilstošiem noteiktam reģionam, konkrētai skolai, konkrētiem cilvēkiem. (11)  

Valsts svētki (11. novembris – Lāčplēša diena, 18. novembris – Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena, 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena) ir 

iekļauti ikvienas izglītības iestādes pasākumu plānā. Šajā laikā Latvijas skolās tiek organizēti 

daudzi patriotiskās audzināšanas pasākumi gan klases, gan skolas, gan arī novada vai pilsētas 

mērogā. To organizēšanas un īstenošanas tradīcijas veidojušās un nostiprinājušās daudzu gadu 

garumā.  

Trikātas pamatskolā 11. novembrī izveidojusies tradīcija doties Lāpu gājienā uz 

Trikātas kapiem, kuros guldīti astoņi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri (LKOK) un viņu 

skolotājs Jēkabs Mūrnieks (skat. 5. pielikumu). Skolas vestibilā veidotā izstāde, kura veltīta 

trikātiešiem – LKO kavalieriem, izgaismota piemiņas svecītēm (skat. 6. pielikumu). Tas 

skolēnos rada emocionālu un svinīgu sajūtu.  

Trikātieši ir lepni, jo viņi par savējiem var saukt 17 Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, 

kuri šeit dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši vai apglabāti Trikātas kapos (skat. 7. 

pielikumu).  

Katrai skolai, protams, ir savas valsts piemiņas dienu un svētku svinēšanas tradīcijas.  
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Vairāku gadu garumā Lāčplēša dienā kopā ar skolēniem piedalāmies dažādos 

pasākumos:  

 apzinām visus LKOK – trikātiešus,  

 veidojam personāliju mapes,  

 pētītām biogrāfijas,  

 apzinām piederīgos,  

 kopjam kapus,  

 organizējam Lāpu gājienu un sveču aizdegšanu pie LKOK atdusas vietām,  

 rīkojam montāžas un piemiņas brīdi kapos, Trikātas Saieta namā,  

 veidojam prezentācijas,  

 rīkotajam tikšanos ar LKOK radiniekiem (skat. 8. pielikumu) u.c.  

Gatavojoties Lāčplēša dienai katrs klases kolektīvs izvēlas vienu LKOK, iepazīstas ar 

viņa biogrāfiju, kaujas nopelniem, par ko piešķirts LKO, dodas uz kapiem un pieminot 

aizdedzina svecītes.  

Lāčplēša dienas Lāpu gājienā tiek aicināta piedalīties visa Trikātas sabiedrība. Pēdējos 

gados šajā dienā tiek veidots arī gaismas ceļš un nakts skrējiens „Pilskalna noslēpumi”.  

Arī valsts atceres un atzīmējamās dienās skolā rīkojam piemiņas pasākumus, lai 

notikumi neizgaistu no cilvēku atmiņām, mācītos un nepieļautu līdzīgu notikumu 

atkārtošanos.  

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. 2011. gada 20. janvārī tika 

rīkots pasākums, kurā ar saviem atmiņu stāstiem piedalījās barikāžu dienu dalībnieki. Skolēni, 

skolotāji un viesi Trikātas centrā sildījās pie ugunskura un tējas glāzes, mēģinot iedomāties 

notikumus, kas risinājās 20 gadus atpakaļ. Arī skolotāji atcerējās tā laika izjūtas un 

notikumus, kad Latvijas valsts patstāvība bija pakļauta briesmām – 1991. gada 20. janvārī 

OMON un citas padomju militārās specvienības ieņēma Latvijas Republikas Iekšlietu 

ministriju, izraisot Rīgas centrā apšaudi, kurā gāja bojā vairāki cilvēki. (Skat. 9. pielikumu). 

Otrs traģisks notikums mūsu tautas vēsturē ir 1949. gada 25. marts, kad notika 

visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem. Šajā 

dienā no Trikātas pagasta tika izsūtīti aptuveni 500 iedzīvotāju, tajā skaitā, bērni un 

sirmjgalvi. Atzīmējot komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, Trikātas pamatskolas 

skolēni piedalās gājienā uz Trikātas kapiem, kur pie 1996. gadā atklātās piemiņas plāksnes 

notiek atceres brīdis. Skolas vestibilā izliktajā kartē, skolēni iepazīstas ar mājām, no kurām 

izsūtīja mierīgos Trikātas pagasta iedzīvotājus. Tajā viņi atrod arī savu māju nosaukumus. 
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4.2. Ievērojamu novadnieku piemiņas pasākumi  

 

Likumsakarīgs ir fakts, ka Zemgale Latvijai devusi prezidentus, bet Vidzeme galvenokārt – 

ģenerāļus. Vēl vairāk – viens pats Trikātas novads trīs: J. Balodi, K. Goperu un R. Dambīti. 

Vēsturisks ir fakts, ka visiem trīs ģenerāļiem 2011. gadā atzīmējamas ievērojamas 

gadskārtas: Jānim Balodim – 130, Kārlim Goperam – 135 un Robertam Dambītim – 130. 

Īpaši svinīgi un sirsnīgi tiek atzīmēti ievērojamo ģenerāļu jubilejas gan Trikātas pagastā, 

gan Rīgā.  

Ievērojamu novadnieku jubileju atzīmēšana aizsākās 2001. gada 2. aprīlī, kad ģenerālim 

Kārlim Goperam apritēja 125. gadskārta. Šajā dienā Trikātas kapos pie Kārļa Gopera simboliski 

apglabātās sirds notika atceres sarīkojums. Kapa plāksnē rakstīts: „Šeit apglabāta urna ar Latvijas 

skautu prezidenta Kārļa Goppera mocekļa nāvē mirušā sirdi. Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds.” 

Goda sardzē pie kapa – NBS štāba bataljona puiši, atceres brīdi atklāja NBS virskapelāns 

Raimonds Lots. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uzsvēra: 

karavīri ir īpaša cilvēku grupa. Runāja Rīgas garnizona štāba priekšnieks Juris Vectirāns un 

Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas Tālavas novada priekšnieks Gunards Bērziņš. 

Muzicēja majora Daiņa Vuškāna vadītais NBS orķestris. Bija klusuma brīdis, pēc tā – trīs zalves. 

Uz kapa un ap to klājās ziedi. Kultūras namā bija Trikātas pamatskolas skolēnu veidota ģenerāļa 

piemiņas izstāde. Pasākumā piedalījās visi Trikātas pamatskolas skolēni un pedagogi, Vidzemes 

novada Skautu organizācijas dalībnieki u.c. (skat. 10. pielikumu).  

2006. gada 20. februārī, piedaloties Rīgā Kara muzejā atceres pasākumā, kurš veltīts 

ģenerālim Jānim Balodim 125 dzimšanas dienā, skolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki 

izstrādāja pētniecisku darbu “Trikātas pagasta novadnieks Jānis Balodis – ģenerālis, ministrs, 

cilvēks”. Darba mērķis bija iepazīt un izpētīt Latvijas armijas virspavēlnieka Jāņa Baloža 

dzīves posmu Trikātā, iepazīties ar viņa kara gaitām, valstisko darbību un saņemtajiem 

apbalvojumiem. Kara muzejā aplūkojām 12 unikālus Jānim Balodim piešķirtos ordeņus, kurus 

varējām nofotografēt, līdz ar to iegūstot unikālu papildinājumu jau esošiem materiāliem.  

Klātesot ģenerāļa brāļa mazbērniem, muzeja galvenā speciāliste Ieva Kvāle ieskatījās Jāņa 

Baloža dzīves gājumā. Arī Trikātas pamatskolas skolēni rādīja prezentāciju par ģenerāļa bērnību, 

skolas gaitām un ciemošanos Trikātā.  

Piemiņas pasākumā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku komandieris viceadmirālis Gaidis 

Andrejs Zeibots, karavīru un daudzu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. (Skat. 11. pielikumu). 

2011. gada 18. februārī Trikātā bija sabraukuši tuvāki un tālāki viesi, lai pieminētu 

ģenerāli Jāni Balodi – cilvēku ar lieliem nopelniem Latvijas Republikas veidošanā. Aizritējusi 

130. ievērojamā valstsvīra, Kārļa Ulmaņa līdzgaitnieka, dzimšanas diena. Piemiņas brīža 
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dalībniekus Saieta namā uzrunāja Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis un 

Zemessardzes komandieris Juris Zeibārts. Kas bija un joprojām ir Latvijas vēsturē un cilvēku 

apziņā ģenerālis Jānis Balodis varējām vērot viņam veltītajā dokumentālajā filmā Melns. 

Balts. Sarkans, kurā ģenerāļa dzīvi stāsta aktieris Vilis Daudziņš.  

Pretrunas Jāņa Baloža darbībā raksturoja Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks Juris 

Ciganovs un rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis, bet par ģenerāļa dzimtu, bērnību un skolas 

gadiem stāstīja skolotāja Inga Boškina. (Skat. 12. pielikumu). 

Pasākuma īpašs viesis bija viens no tuvākajiem ģenerāļa radiniekiem – brāļa mazdēls, 

zinātnieks un diplomāts Juris Balodis, divreiz izsūtīts, mūža ilgākos gadus vadījis Krievijā, 

2007. gadā atgriezies Latvijā. Godināt Jāņa Baloža piemiņu, bija ieradies arī novadnieks, 

atjaunotās Latvijas armijas pirmais komandieris, pulkvedis Dainis Turlais.  

Muzikālo priekšnesumu sniedza Vidzemes augstskolas students Varis Liepiņš, izpildot 

karavīru dziesmas. Pasākuma laikā bija skatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde 

Latvijas brīvības cīņas, kurā ar fotogrāfiju un dokumentu kopiju palīdzību tiek atainotas tik 

nozīmīgas mūsu valsts vēstures lappuses.  

Izstādi Jānis Balodis. Ģenerālis. Ministrs. Cilvēks Saieta nams ieguva patstāvīgā 

ekspozīcijā ar Beverīnas novada domes atbalstu. Izstāde sastāv no četrām daļām – Jānis 

Balodis no Trikātas; Jānis Balodis. Karavīrs; Jānis Balodis. Kara ministrs un Jānis Balodis. 

Apbalvojumi. Vairākas fotogrāfijas iegūtas no ģenerāļa brāļa mazdēla Jura Baloža personīgā 

arhīva. Juris Balodis piemiņai dāvināja Saieta namam fotoattēlus, saistītus ar ģenerāļa Jāņa 

Baloža darbību un dzimtajām mājām „Vēžniekiem”.  

Unikāla ir J. Baloža ordeņu kolekcija un J. Balodim dāvātais zobens Latvijas valsts 20. 

gadskārtā, kuru varēja aplūkot pasākuma laikā.  

Pieminot novadniekus viņu nozīmīgajās jubilejās un skolēnu līdzdalība skolas, sabiedrības 

un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti. Šobrīd svarīgi ir ne tikai saglabāt 

pagātnes mantojumu, bet mudināt jauno paaudzi radīt jaunas vērtības, popularizēt tās un 

dokumentēt kā liecības, kas paliks nākamajām paaudzēm.  

 

 

4.3. Skolas tradīcijas  

 

Izglītību kā neatņemamu guvumu Trikātas pagastā apjautuši jau pirms vairāk nekā 325 

gadiem, kad Trikātas draudze ar Zviedrijas karaļa Kārļa XI atbalstu 1685. gadā dibina 

Draudzes skolu, netālu no Jēņu kalna. Tā ir viena no vecākajām skolām Ziemeļlatvijā.  
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1865. gadā Trikātas pagastā dibina vēl divas skolas – Abulskolu un Ozolu (jeb Tiepeles) 

skolu. 1926. gadā Draudzes skolu pārceļ uz Lipškalna muižas ēku.  

1935. gadā Trikātas pagastā vērienīgi svin skolas pastāvēšanas 250 gadus.  

Esam lepni, ka 1937. gada 1. augustā jaunās skolas pamatakmens svinībās piedalījās 

armijas štāba priekšnieka palīgs ģenerālis Roberts Dambītis (dzimis trikātietis). Viņš 

noguldīja jaunceļamās skolas pamatos misiņa cauruli ar Kara ministra ģenerāļa Jāņa Baloža 

(arī trikātieša) parakstītu tekstu un iemūrēja pirmo ķieģeli. (15).  

Savukārt, 1938. gada 26. maijā Trikātas baznīcā iesvētīja jauno skolas karogu, ar tajā 

rakstīto devīzi „Mūsu domas – tautai, mūsu darbi – tēvzemei.” Karoga devīzi devis Kara 

ministrs ģenerālis Jānis Balodis. (15) Jaunajam skolas karogam ir īss mūžs – sācies II 

pasaules karš un kara laikā karogs esot paslēpts skolas bēniņos, bet tā arī vairs nav atrasts.  

Jaunizveidoto skolas karogu iesvēta Trikātas baznīcā 1989. gada 2. augustā, skolas 50 

gadu jubilejas svinību laikā (skat. 13. pielikumu).  

Apliecinājums tam, ka skolas un pagasta kultūrvēsturiskais mantojums veido skolēnu 

personību un viņu vērtīborientāciju, ir bijušo absolventu vēlēšanās atgriezties savā skolā. Īpaši 

saviļņojoša ir tikšanās skolas salidojumos 1989., 1999. un 2008. gadā (skat. 14. pielikumu).  

Pieredze rāda, ka tieši klātbūtne, piedalīšanās, līdzpārdzīvojums – emocijas, jūtas, ir tie 

faktori, kas spēj pārliecināt visemocionālāk un atstāj pēdas personības un pilsoniskās apziņas 

veidošanās procesā.  

Viena no skolas tradīcijām ir skolēnu mācību pētniecisko darbu konference un skolotāju 

radošo darbu skates. Piedaloties konferencēs un skatēs skolēni un skolotāji izmanto gan 

apzināto kultūrvēsturisko mantojumu, gan meklē un vāc jaunus materiālus un faktus par 

Trikātu, tās vēsturi un novadniekiem.  

Vairāki skolēni savos mācību pētnieciskajos darbos izvēlējušies pētīt un aprakstīt 

ievērojamu novadnieku biogrāfijas, dzīves gājumu un daiļradi. Piemēram:   

 8. klases skolniece Zane Veršelo veidoja aprakstu par novadnieku, „sirmo dabas 

draugu”, rakstnieku Rūdolfu Akeru;  

 tiekoties ar literāta Jāņa Ķelpes tuviniekiem Ieva Ģingule izpētījusi viņa biogrāfiju 

un daiļradi;  

 ilggadīgas skolas direktores, skolotājas Zeltītes Čakārnes „dzīves pieturzīmes” 

aprakstījusi 9. klases skolniece Krista Horste;  

 sākumskolas skolotāja I. Ciguze izveidojusi krājumu „Trikātas ābecīte”. Tajā katram 

alfabēta burtam ierakstīts atbilstošs vārds par Trikātu un veidots neliels apraksts. 

Ābecīte ilustrēta ar attēliem. Mācot skolēniem pirmos burtus, skolotāja savā darbā 

izmanto arī šo grāmatiņu.  
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Kā īpaša sarīkojumu forma minami erudīcijas konkursi, kas pilsonisko apziņu un 

patriotisma jūtas skolēnos veido ar konkursu jautājumu starpniecību.  

Četrus gadus Trikātas pamatskolas skolēni veiksmīgi piedalījās Valkas 

novadpētniecības muzeja rīkotajā konkursā „Vai Tu pazīsti savu novadu?”. Konkursu mājas 

darbi, krustvārdu mīklas, praktiskie un radošie uzdevumi dalībniekos rosināja interesi, 

padziļināja zināšanas par Valkas rajona un Trikātas pagasta kultūru, ievērojamiem cilvēkiem, 

vēsturi un procesiem sabiedrībā. Konkursu vērtēja žūrija un veiksmīgākās komandas 

apbalvoja ar diplomiem, balvām un ekskursijām.  

Konkursa laikā iepazītās tēmas:  

 2002. gadā – „Muižas Valkas rajonā”, skolēni veidoja aprakstu par Trikātas 

mācītājmuižu, ilustrēja muižas darbiniekus (skat. 15. pielikumu).  

 2003. gadā – „Dziesmu svētki”. Tika savākti materiāli un izveidots pētniecisks 

darbs par Trikātas jaukto kori, kura pirmsākumi meklējami 1865. gadā, kad 

Trikātā nodibināja dziedāšanas biedrību. Skolēniem bija jāilustrē viena mīļākā 

dziesma (skat. 16. pielikumu).  

 2004. gadā – „Jānis Cimze un Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs”. 

Pētnieciskajā daļā skolēni veidoja aprakstu par bijušo Trikātas draudzes skolas 

pārzini un skolotāju Pēteri Apini un ilustrēja divas Jāņa Cimzes tautasdziesmu 

apdares.  

 2005. gadā – „1905. gads Latvijā un Valkas novadā”. Pētnieciskais darbs tika 

veltīts 1905. gada revolucionārajiem notikumiem Trikātas apvidū, kā arī apzināti 

novadnieki – 1905. gada revolūcijas dalībnieki. Skolēniem jāilustrē revolucionārie 

notikumi Latvijā.  

Trikātas pamatskolā rīkotais erudīcijas konkurss „Trikāta vakar un šodien” veicināja 

skolēnus vērīgāk ielūkoties Trikātas vēsturē, iepazīties ar novadpētniecības materiāliem, kā 

arī klausīties vecāku un vecvecāku stāstos. Konkursa jautājumi aptvēra dažādas tēmas: 

novadnieki, vietvārdi, māju vārdi, notikumi, vietas utt.  

Erudīcijas konkursi ir īpaša pilsoniskās apziņas un patriotisma audzināšanas forma, kur 

skolēni, aktīvi piedaloties, izzina savas pilsētas un valsts vēsturi, tradīcijas.  

Projektu nedēļas ietvaros skolēni strādājuši dažādus projekta darbus, saistot izvēlēto 

tēmu ar sava dzimtā pagasta izpēti (skat. 17. pielikumu). Izzinot sava pagasta vēsturi un 

iepazīstot vidi, kurā dzīvo, skolēni jūtas kā pētnieki, vēsturnieki, literāti.  

Interesants ir projektu darbs „Senie amatnieki un muižas darbinieki: skaidrojošā 

vārdnīca”, kur divas skolnieces vāca un apkopoja seno amatu nosaukumus, tos ilustrējot ar 

tautasdziesmām.  
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Veiktais darbs skolēniem liek apzināties, ka bez pagātnes nevarētu veidoties šodiena, ka 

neredzamām saitēm mēs esam saistīti ar pagājušo laiku. Ieguvēji ir gan skolēni, gan skolotājs, 

kurš rosinājis interesēties par kultūrvēsturisko mantojumu un radis atsaucību un interesi no 

skolēnu puses.  

Savukārt, testu, krustvārdu mīklu veidošana saistās ar izziņas darbību. Minētie darbi 

rosina interesēties par reālo vidi (skat. 18. pielikumu).  

Izzinot Trikātas pagasta ievērojamākās vietas, skolēnu grupa veidoja fotoceļvedi pa 

Trikātas pagasta ievērojamākajām vietām. Veidojot šādu ceļvedi, skolēni parāda savas 

zināšanas ne tikai vēsturē un ģeogrāfijā, bet arī literatūrā, informātikā, vizuālajā mākslā. 

Neuzspiesti notiek tik dažādu mācību priekšmetu savstarpējā sasaiste un skolēnu mācīšanās 

darot, aktīvi iesaistoties novada vēstures izpētē.  

Veicot šāda veida darbus, skolēns ir notikumu centrā. Viņš izzina, pēta, analizē, veido, 

pauž savu interesi, attieksmi pret darbu, vērīgāk ieskatās apkārtnē, apzina un papildina 

kultūrvēsturisko mantojumu.  

Skolēnu iesaistīšana skolas apkārtnes labiekārtošanā, apkārtējās vides uzlabošanā 

veicina skolēnā videi draudzīgu attieksmi. (9) Trikātas centrā Abula upes krastā esošajā 

smilšakmens atsegumā 20. gs. sākumā trikātieši iegravējuši Tālavas taurētāju visā augumā. 

Laikam ritot taurētājs aizgrūst ar smiltīm, lapām, zariem. Talkās Tālavas taurētājs tiek atrakts, 

atklājot to tūristu apskatei.  

Skolotāji kopā ar skolēniem iesaistās arī Vislatvijas sakopšanas talkās strādājot gan 

Trikātas pilskalnā, gan pie baznīcas, gan Trikātas parkā.  

Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas uzdevumu realizēšanā svarīgi ir tas, ka šādas 

formas pasākumos (ne tikai svētkos, bet arī talkās, akcijās, citās aktivitātēs) tiek iesaistīta 

vietējā sabiedrība – ģimene, pašvaldības iestādes, pagasta iedzīvotāji. 
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5. KULTŪRVĒSTURISKO TRADĪCIJU NOZĪME SKOLĒNU 

PATRIOTISKAJĀ AUDZINĀŠANĀ 

Patriotiskai audzināšanai jānotiek nevis izolētos pasākumos (vai arī tikai dažos mācību 

priekšmetos), bet patriotiskumam jāizpaužas ikvienā klasē un visos mācību priekšmetos. Pat 

apgūstot eksaktos mācību priekšmetus, ir reizēm jāpievēršas zinību praktiskajiem aspektiem – 

kā konkrētās zināšanas izpaužas Latvijā vai kā tās var kalpot Latvijai.  

Būtiskākais priekšnoteikums patriotiskumam – nevar mīlēt to, ko nepazīst. Tāpēc 

jaunāko klašu skolēniem jāprot zīmēt Latvijas karogu, jāzina valsts svētku dienas, jāprot 

nodziedāt vai vismaz nodeklamēt Latvijas himna, jāzina sava pagasta/pilsētas tuvākā un 

tālākā apkārtnē. Vēlākās klasēs var apgūt sarežģītākas lietas – gan novada, gan valsts pārvaldi 

un politisko sistēmu, galvenās ražošanas nozares novadā, valstī, kā arī ģeogrāfijas un 

ģeoloģijas īpatnības, enerģijas avotus, utml. Izprast valsts likumsakarības var tikai, ja to sāk 

darīt ar tuvāko apkārtni.  

Novērots, ka vispārizglītojošās skolās ļoti minimāli māca folkloru – tautas dziesmas, 

dejas, rotaļas. Atsevišķi interešu izglītības pasākumi nevar aizstāt sistemātisku tautas kultūras 

mācīšanos. It īpaši skolas jaunākajās klasēs, kad folklora var piedāvāt bagātu ilustratīvo 

materiālu bērnu socializācijai, ētikas un estētikas pamatu apguvei.  

Apgūstot folkloru dabiski izvirzās jautājums par latviešu valodas izlokšņu bagātības 

saprašanu – jārūpējas par to, lai ikvienā Latvijas novadā jaunieši spētu izlasīt tautas dziesmas 

vai pasakas, kas pierakstītas viņu (un arī citu novadu) tradicionālajās izloksnēs. Tāpat no 

bagātā latviešu valodas pūra pazūd daudzi, pat ne tik sen lietoti vārdi, tie tiek aizstāti ar citiem 

– anglicismiem, rucisismiem utt.  

Vairāk mācāma arī Latvijas ģeogrāfija un Latvijas ekonomika, to saistot ar skolēnu 

praktisko pieredzi, ekskursijām un citiem ārpusklases pasākumiem. Gan mācību pasākumos 

gan ārpusklases aktivitātēs vajadzīga arī lokālpatriotisma audzināšana – skolēniem dažādā 

veidā jāizzina sava tuvākā apkārtne, tās ģeogrāfija un vēsture.  

Tāpēc Trikātas pamatskolas skolas skolēni atcerēsies brīžus, kad  

 katru gadu Lāčplēša dienā aizdedzam svecītes Trikātas kapos pie LKO kavalieru 

atdusas vietām;  

 25. martā stāvam Trikātas kapos pie piemiņas zīmes izsūtītajiem, lai klausītos un 

neizmirstu baisos notikumus,  

 21. janvārī – Barikāžu dienu laikā sildāmies pie ugunskura un mēģinām saprast 

traģiskos notikumus Latvijas vēsturē.  

Svētki māca, svētki arī audzina, ceļ pilsonisko pašapziņu.  
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NOBEIGUMS 

 

Trikātas pamatskolā arī audzināšanas stundu temati veidoti ar mērķi, lai radītu izpratni 

par jēdzieniem „latviskums”, „latviskā identitāte”, lai mudinātu apjaust novada kultūras 

savdabības, lai palīdzētu izprast tautai svarīgos vēsturiskos notikumus.  

Protams, patriotiskās audzināšanas kontekstā ir jābūt tradicionālai, atpazīstamai 

simbolikai un vērtībām ko var saukt par mūžīgām un kas vienmēr jāatgādina. Taču jāpatur 

prātā – jaunā paaudze jāuzrunā mūsdienīgi, inovatīvi un interesanti, ļaujot tai pašai radoši 

izpausties un apliecināties. 

Materiāla veidotāja rosina citus skolotājus, skolu bibliotekārus, sadarbībā ar skolēniem, 

ikvienā skolā veidot tādus pagasta vai pilsētas vēstures izziņas brīžus, kas paliek atmiņā un 

dara dzīvi gaišāku un labāku, bet ikdienas darbā pārdomāti un neuzbāzīgi katrā mācību stundā 

un ārpusstundu pasākumā audzināt skolēnus par krietniem Latvijas pilsoņiem.  

Pilsoniskā (valstiskā) un patriotiskā audzināšana ir nedalāma audzināšanas procesa 

sastāvdaļa, un tās integrētais mērķis ir sociālā aktivitāte un sabiedrisko (valstisko) vērtību 

personiskais nozīmīgums. Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana integrējama gan mācību 

stundu saturā, gan ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos. Šis process veicams ilgtermiņā, 

izvēloties dažādas darba formas, paturot prātā un nepazaudējot vienojošo dominanti.  

Skolas sarīkojums ir viena no skolēnu patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas formām, 

kurā iespējams veidot skolēnu emocionālo pasauli, izkopt skolēnu gaumi un rosināt domāt par 

garīgām vērtībām. 

Darbā minēti nozīmīgākās ārpusstundu nodarbības, kuras rosina skolēnu izziņu, attīsta 

darbības prasmes un iemaņas. Skolēni mācās radoši, atbildīgi un patstāvīgi dzīvot sabiedrībā, 

kurā piedzimuši un kurā aug, viņiem dota iespēja pašapliecināties, veidot pārliecību, ka katrs 

ir atbildīgs par saviem padarītajiem un arī nepadarītajiem darbiem.  

Skolēnam izaugt un justies stipram palīdz stipras mājas, lepnums par savu dzimtu, 

drošība savās mājās, skolā, pagastā, zināšanas par vidi, kurā dzīvo, par pagātni, šodienu, 

pārliecība, ka tev tic un uzticas.  
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PIELIKUMI 

1. pielikums 

Cilvēka ieguldījums Trikātas kultūrvides veidošanā 

 
Zeltīte Čakārne – latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 

Trikātas pamatskolā, vairāku 

mācību līdzekļu autore. Kopā 

ar skolotāju Marutu Ģinguli 

publicējusi: „Rakstu darbi 

skolēnu zināšanu pārbaudei 

latviešu valodā 5. klasē”, „Vingrinājumu 

krājums latviešu valodā 5. – 6. klasei”, „Ceļā uz 

lietišķajiem rakstiem”, „Latviešu valodas tekstu 

grāmata 5. – 6. klasei”, „Latviešu valodas tekstu 

grāmata 7. – 8. klasei”.  

 

Andris Briedis – žurnālists 

Valmieras rajona laikrakstā 

„Liesma”, kurā publicē arī 

ziņas par Trikātas pagastu.  

Izdevis satīriskus krājumus: “ 

13+2 mērcētas rīkstes 

(kopkrājums, 1971), “Pirts” 

(1975), “Sportloto” (1979) un “Horoskops” 

(krājums triju autoru kopgrāmatā “Joki par 

smiekla naudu” 1987, kopā ar E. Ziemeli un J. 

Juzefu). Daiļrades nozīmīgākā daļa ir aforismi. 

Sastādījis krājumu par literāro Valmieru “Še, 

kur līgo priežu meži…” (1990), Jaunākais darbs 

“Šitā brāļi dzīvodami…” (1993) un “Dullības” 

(1999). Publicējis arī miniatūras, esejas, arī 

latviešu tautas sakāmvārdu, parunu, ticējumu 

apdares. 

 

Ilze Tenisone (dz. Grībnerga) 

– diriģente. Rīgā izveidoja 

jauniešu kori “Vecrīga”, ir tās 

vadītāja un diriģente. Ar 

kamerkori „Vecrīga” koncer-

tējusi Trikātas ev.-lut. baznīcā.  

 

 

Vladislavs Čulčs – siera 

meistars, Triju Zvaigžņu 

ordeņa kavalieris. Ir vairāku 

racionalizācijas priekšlikumu 

autors, apguva Krievijas siera 

ražošanu, kuru Trikātas 

pienotavā turpina ražot līdz šim 

laikam. 

Rihards Circenis – zemnieks. 

Sakopis sakrālu vietu Trikātas 

pagastā – Atpiļus. Organizē 

dažādu latvisku svētku 

svinēšanu – Ūsiņa dienu, 

vasaras saulgriežus u.c. 

svētkus. 

 

Maruta Ģingule – latviešu 

valodas un literatūras 

skolotāja Trikātas pamatskolā, 

vairāku mācību līdzekļu 

autore, kuras izveidojusi kopā 

ar skolotāju  

 

 

Dainis Turlais – pulkvedis. 

2007. gadā organizēja „Tautas 

partijas” naudas ziedojumu 

Trikātas pamatskolas 

renovācijai (logu nomaiņa, aktu 

zāles remonts).  

 

Valija Nadziņa – mājturības 

skolotāja Smiltenes ģimnāzijā. 

Bērnību pavadījusi Trikātā, kur 

agri iepazinusi darba dzīvi, 

pirmās iemaņas un prasmes 

rokdarbu darināšanā.  

 

 

Laima Reihmane (dz. Peneze) 

– mākslas zinātniece. Publicē 

rakstus par mākslas 

jautājumiem gandrīz visos 

republikas periodiskajos 

izdevumos.  

 

Inga Boškina – bibliotekāre, 

skolotāja Trikātas pamatskolā, 

gide, Trikātas vēstures zinātāja 

un glabātāja. Ir apkopots un 

izdots krājums „Trikātas 

novada teikas un nostāsti” 

(2003). Publicēti Valkas 

rajona laikrakstā 

„Ziemeļlatvija” deju kopas „Abuls” ceļojuma 

apraksti. Veido dažādus uzziņas materiālus par 

Trikātas novadu un tās vēsturi. 
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2. pielikums 

Tālavas taurētājs sauc! 

(skat. prezentāciju pie Novada mācība – Tālavas taurētājs)  
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3. pielikums 

Beverīnas novada logo 

 

 

 

 
 

Autors Edgars Ķīķeris 

 

Par logo pamatu izmantota ar trešo gadsimtu datēta Trikātā atrasta emaljēta ažūra 

ripsakta. Šī ir viena no divām Latvijā atrastajām saktām, kurās attēlots Pērkonkrusts. Vēstures 

doktors Guntis Zemītis piemin vēl otru tikpat senu, kas atrasta Cēsu apriņķa Mūros. 

Latvijas zīmju pētnieks, mākslinieks Valdis Celms, kurš konsultē deju svētku 

zīmējumus Daugavas stadionā, Trikātas saktas zīmes skaidro kā radošu procesu izraisošu 

zīmju kombināciju. Sakta it kā nemitīgi griežas, un to var aplūkot kā statiskā, tā dinamiskā 

stāvoklī.  
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4. pielikums 

Senvārdi skolas muzejā 

(skat. darba lapu pie Novada mācība – Senie priekšmeti skolas muzejā) 
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5. pielikums 

Lāpu gājiens uz Trikātas kapiem 

2010. gada 11. novembris 
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6. pielikums 

Izstāde „Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – trikātieši” 

2009. gada 11. novembris, Trikātas pamatskola 
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7. pielikums 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – trikātieši 

Trikātieši ir lepni, ka viņi par savējiem var saukt 17 Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus 

(LKOK). Trikātā dzimuši, mācījušies, dzīvojuši un strādājuši vai apglabāti: 

 Jānis Akers (1896-1916) – apakšvirsnieks, kritis kaujā pie Ķekavas 

 Kārlis Beikmanis (1887-1950) – kaujas laikā atjaunojis sakarus starp bateriju un 

komandieri 

 Jānis Balodis (1881-1965) – ģenerālis, Kara ministrs, visu 3 šķiru kavalieris  

 Aleksandrs Blaubergs (1896-1920) – virsleitnants, jūras lidotājs, pie Lēnes muižas 

zem spēcīgas ienaidnieka uguns izlauzās cauri aplencēju rindām pie, turpināja 

izlūkošanu un ievāca nozīmīgas ziņas, kuras pēc tam sniedza bataljona vadībai  

 Jānis Bormanis (1899-1970) – kaprālis, piedalījies visās 6. Rīgas kājnieku pulka 

kaujās 

 Roberts Dambītis (1881-1957) – ģenerālis, Kara ministrs 

 Jēkabs Dombrovskis (1880-1949) – pulkvedis 

 Kārlis Gopers (1872-1941) – ģenerālis, Skautu prezidents 

 Jūlijs Kalniņš (1897-1983) – kaprālis, pirmais devās kaujā un apklusināja 2 

ienaidnieka ložmetējus 

 Teodors Kalniņš (1895-1980) – kaprālis, uzbrukuma laikā metās tuvcīņā un atņēma 

ienaidniekam 2 ložmetējus 

 Kārlis Lācītis (1897-?) – seržants, kaujās Rīgā smagi ievainots 

 Aleksandrs Mežciems (1891-1960) – ārsts pulkvedis-leitnants, kaujās sniedza 

palīdzību ievainotajiem 

 Jānis Mežciems (1889-1957) – virsnieks, neskatoties uz draudošām briesmām, 

piedalās atejošo daļu organizēšanā 

 Paulis Ronis (1891-1919) – kapteinis, kritis kaujā pie Rīgas 

 Jānis Rozenbergs (1882-1920) – kareivis, kopā ar 6 kareivjiem noturēja pozīcijas 

 Kārlis Tilcens (1894-1957) – kaprālis, divatā ar biedru aiztur ienaidnieku, smagi 

ievainots 

 Arvīds Zicmanis (1895-1943) – virsleitnants, izlauzās no negaidīta uzbrukuma 

 Nikolajs Ziediņš (1900-1981) – kaprālis, šķērsoja ienaidnieka līniju, ieguva 

ienaidnieka ložmetēju un atgriezās pie savējiem 

Vairāku LKOK skolotājs bija Trikātas draudzes skolas pārzinis Jēkabs Mūrnieks (1865-

1926). 
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8. pielikums 

Tikšanās ar LKOK Jāņa Akera brāļa meitu Liliju Akeri 

2010. gada 11. novembris 
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9. pielikums 

1991. gada barikāžu atceres pasākums Trikātā 

2011. gada 20. janvārī 

 

No kreisās puses: Māris Brēža, Imants Jacino, Ilmārs Voitčonoks 

 

 

Trikātas pamatskolas skolēni pasākuma laikā Trikātas Saieta namā 
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10. pielikums 

Ģenerāļa Kārļa Gopera 125 gadu atceres brīdis Trikātas kapos 

2001. gada 2. aprīlī 

 

Goda sardzē NBS štāba bataljons 

 

 

Centrā Aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis 
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11. pielikums 

Ģenerāļa Jāņa Baloža 125 gadu piemiņas pasākums Rīgā Kara muzejā 

2006. gada 20. ferbruārī  

 

Trikātas pamatskolas skolēni stāsta par ģenerāļa Jāņa Baloža gaitām Trikātā 

 

 

Runā Nacionālo bruņoto spēku komandieris viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots  
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12. pielikums 

Latvijas armijas komandiera, Kara ministra, ģenerāļa, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera 

Jāņa Baloža 130 gadu jubilejas pasākumā 

2011. gada 18. februārī, Trikātas Saieta namā  

PROGRAMMA 

Trikātas Saieta namā plkst. 16.00 

16:00 Beverīnas novada domes priekšsēdētājs M. Zvirbulis atklāj pasākumu 

16:02 Zemessardzes komandiera Jura Zeibārta uzruna 

16:03 Dokumentālās filmas „Melns. Balts. Sarkans" demonstrējums (27 min.) 

16:30 Jāņa Baloža bērnība un skolas gadi Trikātā (skolotāja Inga Boškina) 

16:35 Jānis Balodis – karavīrs (Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks Juris Ciganovs) 

16:45 Jāņa Baloža militārā darbība (pulkvedis Jānis Hartmanis) 

16:55 Pasākuma viesu uzruna 

17:00 J. Baloža oriģinālo apbalvojumu apskate 

Izstādes: 

 „Brīvības cīņas" (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs)  

 „Jānis Balodis. Ģenerālis. Ministrs. Cilvēks" (Trikātas Saieta nams)  

Zemessardzes 22.kājnieku bataljona prezentācija 
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Pasākuma „Ģenerālim Jānim Balodim – 135” 

SCENĀRIJS  

2011. gada 18. februārī 

 Sveicināti Beverīnas novada Trikātas pagastā! Trikātu mēdz dēvēt par ģenerāļu pagastu, jo 

šeit ir dzimuši, auguši un skolotjušies daudzi Latvijas augstākie virsnieki. 2011. gads ir mūsu 

ģenerāļu jubileju gads. Jānim Balodim un Robertam Dambītim aprit 130 gadi, bet Kārlim 

Goperam – 135 gadi.  

Šodien pieminēsim atmiņu ceļus izstaigāsim kopā ar ģenerāli Jāni Balodi.    

Dodu vārdu Beverīnas novada domes priekšsēdētājam M. Zvirbulim  

 Latvijas armijā karavīrs ir profesija. Šobrīd ikvienam Latvijas pilsonim ir iespēja 

brīvprātīgi kalpot savai valstij. Šo iespēju dod Latvijas Republikas Zemessardze. Vārds 

Zemessardzes komandierim Jurim Zeibārtam. 

 Kas bija un joprojām ir Latvijas vēsturē un cilvēku apziņās ģenerālis Jānis Balodis? Par 

viņu nenoklust valodas un atšķirīgi spriedumi vēl šodien. Jānis Balodis – karavīrs, kas stāvējis 

klāt pie Latvijas armijas veidošanās, tās dzimšanas un spožajām uzvarām Brīvības cīņās un šīs 

armijas bojāejas 1940. gadā. Viens no četriem latviešiem, kas apbalvots ar Lāčplēša ordeņa 

visām trim šķirām. Baltais ģenerālis kā viņu sauca pirmās brīvvalsts laikā. Ulmaņa apvērsuma 

līdzdalībnieks, cietumnieks  un represētais, kuram liktenis bija ļāvis 1965. gadā klusi nomirt 

Padomju Latvijā, lai izceltos jaunas runas par viņa sadarbību ar „čeku”. Līdzīgi mūsu valstij - 

vienam cilvēkam tik daudz bija dots pārdzīvot. Viņa likteņstāstu izstāstīs aktieris Vilis 

Daudziņš.  

Dokumentālās filmas „Melns. Balts. Sarkans” demonstrējums  

 Man kā Trikātas vēstures izzinātājai, vadot Trikātas Saieta nama dzīvi un bibliotēkas 

novadpētniecības darbu Trikātas pamatskolā, bija interesanti pētīt Baložu dzimtas ciltskoku 

un apzināt ģenerāļa gaitas Trikātā.  

 Vēsturnieks Ēriks Jēkabsons par ģenerāli saka: “Katrā ziņā Balodis ir augstāko politisko 

ietekmi un stāvokli sasniegušais profesionālais karavīrs Latvijas valsts vēsturē.”  Kā viņam 

tas izdevies, par to stāstīs Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā Juris 

Ciganovs.  

 Ar ģenerāļa Jāņa Baloža militāro darbību iepazīstinās pulkvedis Jānis Hartmanis. 

Pasākuma viesu uzruna: 

 Īpašs viesis ir viens no tuvākajiem ģenerāļa radiniekiem – brāļa mazdēls, pagātnē docents 

un konsuls Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā Juris Balodis.  

 Mūsu vidū, godināt Jāņa Baloža piemiņu, ir ieradies arī atjaunotās Latvijas  armijas 

pirmais komandieris Dainis Turlais. 

 Pirms mēs skatāmies Zemessardzes 22. kājnieku bataljona ieroču demonstrējumus, aicinu 

priekšā vēlreiz visus goda viesus.  

Paldies! Jurim Zeibārtam, Jānim Hartmanim, Jurim Ciganovam, Jurim Balodim, Dainim 

Turlajam.   

 Zemessardzes 22. kājnieku bataljona ieroču demonstrējums. Aicinu apskatīt ģenerāļa 

oriģinālos apbalvojums  
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No kreisās puses: Juris Balodis, Inga Boškina, Juris Ciganovs, Jānis Hartmanis, Juris Zeibārts, 

Dainis Turlais  

 

 

Pasākuma laikā Trikātas Saieta namā.  

Attēlā pa labi: ģenerāļa Jāņa Baloža apbalvojumu izstāde 
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13. pielikums 

Trikātas pamatskolas karoga iesvētīšana Trikātas baznīcā 

1989. gada 2. augusts 

 

Mācītājs J. Bērziņš, pie karoga bijušais skolas direktors M. Balodis,  

Trikātas pamatskolas direktors K. Putniņš un 9. klases skolēns V. Knopkins 

 

 
Trikātas pamatskolas 1939. gada absolvents Pēteris Kukainis iznes  

atjaunoto un iesvētīto Trikātas pamatskolas karogu no Trikātas baznīcas 
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14. pielikums 

 

Trikātas pamatskolas 70 gadu jubileja 

2008. gada 2. augustā 
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15. pielikums 

 

 

 

Publikācija (kopija) Ziemeļlatvija, 2002, 28. maijs, 2. lpp. 
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16. pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācija (kopija) Ziemeļlatvija,  

2003, 15. maijs, 9. lpp.  
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17. pielikums 

 

PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA TĒMAS 

 

 Ceļojuma maršruts „Iepazīsti Trikātu”  

 Apvidvārdi Trikātā  

 Lauku pirtis Trikātā  

 Skolas vides labiekārtošana  

 Skolotāji Trikātas pamatskolā  

 Trikātas pamatskolas absolventi 1938-2008  

 Trikātas pamatskolas vēsture 

 Trikātas pamatskolas simbolika  

 Jēņa kalns  

 Kartes:  

o Izsūtīti 1949. gada 25. martā (represēto cilvēku mājas, no kurām sākās viņu ceļš uz 

Sibīriju) 

o Trikātas pagasta vietvārdi  

o Trikātas pagasta māju vārdi 
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18. pielikums 

 

KRUSTVĀRDU MĪKLA  

 

                            

                13            
1    4    5  6     7    8    11    12 

 2  3                 9  10      

                            

                            

                            

 

VERTIKĀLI:  

1. Skolotājs, literāts, kuram 2010. gada 16. decembrī palika 150 gadi. (ABULS)  

2. Skolotāja Jēkaba Mūrnieka kapa pieminekļa autors. (ZĀLE)  

3. Upe, kas tek cauri 3 ezeriem. (LISA)  

4. Mājas, pie kurām atrodas senkapi. (LŪSAS)  

5. Pietura starp Dutku un Biksēju, arī senas vecsaimniecības nosaukums. (KAUPI)  

6. Viena no Gaujas 223 pietekām. (ABULS)  

7. Viens no novadniekiem – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. (AKERS)  

8. Rakstnieks, kurš dzimis un dzīvojis „Lejasjēņos”. (ĶELPE)  

9. Kāda svētā vārdā nosaukta Trikātas baznīca? (JĀŅA)  

10. Kurā kalnā atrodas akmeņi ar senām rakstu zīmēm? (JĒŅU)  

11. Viens no Pannas ezera nosaukumiem. (BAĻĻA) 

12. Viena no apdzīvotām vietām Trikātā. (DUTKA)  

HORIZONTĀLI: 

13. Kādu mājdzīvnieku vārdā nosaukts kalniņš, kurš atrodas ~2 km attālumā no skolas? 

(ĀŽU)  

 

 


