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Ievads 
Mūsdienu skolai skolēni jāiemāca mācīties un patstāvīgi sameklēt vajadzīgo informāciju. Savukārt 
skolēni nevar aprobežoties ar datu un faktu iegaumēšanu. Viņiem jāmācās tos izmantot un likt lietā 
jaunās, netradicionālās situācijās, veikt analīzi un sintēzi, operējot ar visu savu zināšanu, prasmju 
un iemaņu kopumu, kā arī rast kontaktu ar cilvēkiem gan individuālā sarunā, gan uzstājoties un 
aizstāvot savus uzskatus lielākā auditorijā.  
Tālab skolās arvien svarīgāku vietu ieņem skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Šogad Rīgā notika 
jau 25. gadskārtējā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā bija iespējams 
noklausīties ziņojumus par pētījumiem 19 dažādās jomās, sākot ar astronomiju un beidzot ar 
sociālajām un zemes zinātnēm. Divdesmit piecu gadu garumā jaunie pētnieki savu skolotāju vadībā 
visai aktīvi ir strādājuši Cēsu, Valmieras, Liepājas un Tukuma rajonā.  
Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija pazīstama kā skola, kura izsenis apzinās un tur godā sava 
novada vēstures un kultūras vērtības. Novadpētniecība te vienmēr ir bijusi svarīga darba sastāvdaļa. 
Ir izveidota vērā ņemama skolas un novada vēstures ekspozīcija, daudz vērtīgu materiālu vēl 
glabājas fondos, jo nepieciešamas plašākas telpas, lai tos varētu izlikt apskatei, ne tikai izmantot 
atsevišķām izstādēm. Mazāk pētījumu ir bijis novada ģeogrāfijā, tie galvenokārt aprobežojušies ar 
atsevišķām kampaņām, piemēram, mazo upju izpēti 1980.gadu beigās un pārgājieniem, lai 
sagatavotos kārtējiem tūrisma salidojumiem.  
Tomēr skolā vienmēr esam uzskatījuši, ka ģeogrāfijas mācīšanai jābalstās uz savas mājvietas un 
sava novada iepazīšanu un ģeogrāfisko procesu izpratni tepat uz vietas. Tas ir īpaši svarīgi, ievadot 
skolēnus ar vides attīstību, aizsardzību un apsaimniekošanu saistītu praktisku un teorētisku 
jautājumu apguvē un risināšanā. 
1996.gadā mūsu skolas skolotājiem bija iespējams piedalīties starptautiskos vides vēstures kursos 
Visbijā, Zviedrijā. Tie bija ļoti rosinoši dziļākai cilvēka un dabas mijiedarbības izpratnei un sava 
novada pētījumu izvēršanai, aplūkojot pētījamos procesus attīstībā un cenšoties atrast izmaiņu 
cēloņus [Zommere 2000]. 
No 1996. gada sākām plašāk iesaistīties arī valsts mērogā rīkotajās skolēnu pētnieciskajās 
aktivitātēs. Mūsu skolas audzēkņu darbi dabas vides un cilvēka saimnieciskās darbības izpētē ir 
bijuši saistīti ar Piebalgas novadu, galvenokārt ar savu pagastu, un šajā rakstā esmu mēģinājusi 
apkopot iegūto pieredzi. 
 
Ieskats literatūrā 
Novadpētniecību par svarīgu izglītības sastāvdaļu atzinuši jau latviskās izglītības celmlauži. 
Atmodas laikmeta sākumā iznāca Ata Kronvalda grāmata “Dzimtenes mācība” [Kronwald 1867], 
kas tulkota un izdota latviešu valodā 1922. gadā. Tās autors uzsvēra, ka dzimtenes mācībai jākalpo 
par ģeogrāfiskās izpratnes pamatu, skolotājiem jāpieradina audzēkņi pie tādas zināšanu iegūšanas 
metodes, kas padara apkārtnes novērošanu par ieradumu un ļauj katrā jaunā vietā justies kā mājās. 
Tas ir sevišķi svarīgi, kad skolēns ar skolotāja doto pieredzi, mācības grāmatu un karti atstāj šauro 
dzimtenes telpu. 
Vecpiebalgas novada izpētē daudz darījuši skolotāji un rakstnieki brāļi Kaudzītes. Mēs savos 
pētījumos materiālus salīdzināšanai bieži vien smēlāmies no Matīsa Kaudzītes pētījuma 
“Vecpiebalga”, kurš iznācis ap 1926.gadu. Grāmatai izdošanas gads nav minēts, to noteicām pēc 
pēdējo darbā minēto faktu datējuma.  
Latvijas brīvvalsts laikā novadpētniecības uzplaukumu veicināja skolotāja Jāņa Grestes aizrautīgais 
darbs. Viņš mudināja skolotājus pūlēties “piepotēt bērniem pētīšanas kāri”, bet tādus skolotājus kā 
Lancmanis, Valteris un Štokmanis uzskatīja arī par ievērojamiem pētniekiem dažādās nozarēs 
[Greste 1990]. Uzsvērdams, ka starp bērna un mācīta vīra pētījumiem ir tikai kvalitatīva starpība – 
“pirmais pēta vienu kvadrātpēdu, otrais kvadrātkilometru”, – Jānis Greste aicināja skolēnus 
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līdzdarboties mūsu zemes pētniecībā, un rakstīja, ka zinātniska pētīšana gan ir speciālistu darbs, 
tomēr daudzos gadījumos skolēni kā ziņu vācēji ir izdarījuši vērtīgus pakalpojumus zinātnei, 
sevišķi tajos gadījumos, kad viņi strādājuši nopietni un atzīmējuši novēroto [Greste 1939].  

 

1. attēls.  Pētījuma vieta. 
Figure 1.  The study area. 
 
Pašlaik Latvijā novadpētniecības darbu īpaši popularizē Daugavpils pedagoģiskā universitāte. Ir 
iznākušas vairākas grāmatas, veltītas šai tēmai pedagoģijā [Jansons un Salīte 1995]. Katru gadu te 
notiek Latgales un Augšzemes skolēnu zinātniskie lasījumi, veltīti savu novadu dabas un 
kultūrvēstures izpētei. Vecpiebalgas ģimnāzijas audzēkņiem ir bijis tas gods būt uzaicinātiem 
piedalīties lasījumos nevis kā novadniekiem, bet kā skolai, kas šādus pētījumus regulāri veic.  
Ļoti aktuāls ir Maikla Bredforda raksts “Ģeogrāfija: Lepnums par vietu” [Bradford 2000]. Tā autors 
ir Skolu ģeogrāfijas katedras vadītājs Mančestras universitātē, un šis raksts ir uzruna, ko viņš kā 
vietējās Ģeogrāfijas biedrības prezidents teicis, atklājot tās ikgadējo konferenci 2000.gada aprīlī. 
Profesors Bredfords vietas izjūtu raksturo kā veselu sajūtu kopumu. Vieta asociējas ar iedomāto un 
atmiņā saglabāto tēlu, atšķirībām, emocijām, pārdzīvotām netaisnībām, nevienlīdzību, protestu, 
iedvesmu, cilvēku ārējo izskatu, jautriem atgadījumiem, valodu, dabas skatiem, skaņām, fiziskām 
sajūtām, smaržām. Atmiņas par vietu var izsaukt jebkura no šīm sajūtām, gluži cilvēciska vietas 
uztvere var mijiedarboties ar politiski ekonomiskiem apsvērumiem. Autors uzsver, ka viņa 
vistuvākā apkārtne un cilvēki ap viņu bērnībā ir ietekmējuši viņu izvēlēties ģeogrāfiju kā tālākā 
darba sfēru un būtiski noteikuši arī viņa domāšanas virzību.  
Mūsdienās arvien jaunāki un jaunāki cilvēki tiek piespiesti rēķināties ar kapitālistisko patērētāju 
ētiku, jo nauda ienāk viņu dzīvē un apziņā jau bērnībā – par visu ir jāmaksā, pat par iespēju 
rotaļāties. Vietas apziņa un bērnībā un jaunībā iegūtā savas vides, tās ekonomisko, sociālo un 
politisko norišu izpratne var aizkavēt šo globālo procesu, kas vedina rēķināties tikai ar peļņu, ne ar 
cilvēku un ne ar dabu, ar vidi sev apkārt. Cilvēki, kurus ģeogrāfijas skolotāji bērnībā būs rosinājuši 
iepazīt savu dzimto vietu, saglabās šo savas vides apziņu ne tikai, lai it kā pārnestu savus 
priekšstatus par savai dzimtajai pusei derīgo un labvēlīgo saimniekošanu uz vietu, ar kuru ir saistīta 
viņu vēlākā darba dzīve. Savas dzimtās puses pazīšana un lepnums par to var palīdzēt pašvaldībām 
izvēlēties pareizu saimniekošanas modeli un tai atbilstošu izglītības politiku. Dzimtā vieta nedrīkst 
izzust ne no cilvēka biogrāfijas, ne arī no viņa sirds un prāta. 
Runādams par bērnības iespaidu lielo lomu cilvēka personības izaugsmē, autors uzsver arī 
nepieciešamību saglabāt ģeogrāfiju kā mācību priekšmeta skolu programmās. Ļoti būtiska ir 
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fiziskās ģeogrāfijas loma, jo bez tās zūd pamats tālākai bioģeogrāfijas un cilvēka ģeogrāfijas 
apgūšanai. Mums jādomā par mijiedarbību starp vidi, ekonomiku, sociālajiem un politiskajiem 
procesiem, starp pagātni, tagadni un nākotni, par iespējām mainīt un izvēlēties labāko attīstības 
modeli, neizjaucot dabīgo līdzsvaru. 
Vides vēstures izpratni un tās metožu pielietojumu esam mācījušies no Pēra Eliasona publikācijām 
un lekcijām starptautiskos kursos Visbijā, Sanktpēterburgā un Norčēpingā. Vides vēsture kā 
zinātne pēta attiecības starp dabu un cilvēku. Cilvēku darbība rada izmaiņas dabā. Redzot šīs 
izmaiņas, sabiedrība veido savu turpmāko darbību. Būtiski ir veikt pētījumus par to, kā dažādās 
kultūrās un dažādās sabiedrībās attieksme pret dabu ir ietekmējusi vidi. 
Ekoloģiskās teorijas apskata cilvēka un dabas attiecības kā vienu sistēmu. Ja šajā sistēmā zūd 
līdzsvars, tā beidz pastāvēt, kā, piemēram, maiju kultūra. Līdzsvaru sistēmā var izjaukt, piemēram, 
pārapdzīvotība vai spiediens no ārpuses. Interesanti, ka pat Dānija ir tikusi analizēta no šāda 
viedokļa. 
Vides vēsture ir starpdisciplināra nozare. Cilvēka un dabas attiecību pētīšanai galvenokārt tiek 
izmantotas dabas zinātnes. Bet slaveno Londonas miglu pētīšanai blakus ķīmiskajām analīzēm kā 
vēsturiski izziņas avoti tika izmantoti daiļliteratūra un māksla. 
Vides vēsture ir pielietojama zinātne, tā cenšas saprast, kas ir bijis nepareizs cilvēka un dabas 
attiecībās. Šajos pētījumos cilvēks tiek aplūkots tādā veidā, ka zūd to vai citu darbību un procesu 
anonimitāte un ir iespējams parādīt katra cilvēka atbildību par darbību vai bezdarbību konkrētā 
situācijā. 
Katrā vides vēstures pētījumā atklājas pretrunas. Visiem vienkārši saprotams piemērs ir konflikts 
starp cilvēku tieksmi pēc maksimāli ērta transporta un augošo vides piesārņojumu. Tomēr svarīgi 
ir katram ieraudzīt savas dzīves vērtības un to saskaņu vai nesaskaņu ar konkrēto apkārtējo dabu 
kā vidi, kurā pašam jādzīvo [Eliasson 1999]. 
 
Pētījumu tēmu izvēle 
Mācot savu mācību priekšmetu (ģeogrāfija, bioloģija, kultūrvēsture, vides zinības), skolotājs bieži 
vien liek visiem skolēniem uzrakstīt pētījumus jeb referātus, kas sākotnēji balstās uz literatūras 
savākšanu un apkopošanu par kādu noteiktu tematu vai izņemtās mācību vielas daļu. Vēlāk kāds 
no veiksmīgākajiem darbiem tiek papildināts ar tā saucamo praktisko daļu, piemēram, aptauju, 
novērojumiem vai tamlīdzīgi, un pārtop darbā, ko vismaz daļēji var nosaukt par zinātnisku 
pētījumu. Tā darījām arī mēs. Temati bija atkarīgi no mācību programmas, tie bieži vien bija stipri 
vispārīgi, ļoti plaši, un tāpēc bija gandrīz neiespējami tos labi izstrādāt. Tomēr vēl tagad glabāju 
atsevišķus ļoti rūpīgi izdarītus darbus, kuru vērtība ir ne tik daudz rezultāts, cik attieksme un 
ieguldītais darbs. 
Pievēršoties skolēnu zinātniskajiem pētījumiem kā plānotam darbam, viens no grūtākajiem 
posmiem bija skolēniem interesējošu tematu izvēle. Tā kā mūsu skolas galvenais princips, mācot 
ģeogrāfiju, ir nodrošināt atgriezenisku saikni ar novadpētniecību, skolotāju piedāvātie temati ir 
bijuši saistīti ar Piebalgas novadu. Esam izmēģinājuši divas atšķirīgas pieejas pētāmās jomas vai 
objektu izvēlei. 
Pirmajā variantā mācību gada sākumā piedāvājam tēmas, kas varētu būt aktuālas. Skolēni iepazīstas 
ar tām un vai nu atrod starp tēmām sev interesantāko un piemērotāko, vai arī, gūstot ierosmi no 
piedāvātā, paši nosauc savu jomu, kurā gribētu strādāt. Gan vienā gan otrā gadījumā ar skolotāja – 
konsultanta palīdzību tiek precizēts, kādam mērķim pētījums varētu būt noderīgs: skolēnu vides 
projektu olimpiādei, kas nu jau kļuvusi par ikgadēju mācību priekšmetu olimpiādi valstī un pasaulē; 
kādam kopējam skolas projektam (mūsu gadījumā tas bieži ir bijis Baltijas jūras projekts, kurā 
strādājam jau kopš 1993.gada) vai vienkārši kā darbs, ar kuru var piedalīties rajona un valsts 
skolēnu zinātnisko darbu konferencēs un pārbaudīt savu varēšanu. Ir bijuši arī skolēni, kuri 
nenosauc sava darba tematu, bet pasaka, piemēram, ka vēlas strādāt pie tēmas, kur noteikti būtu 
lauka pētījumi tiešā dzīves vietas tuvumā. Tad esam centušies kopīgiem spēkiem atrast piemērotu 
un lietderīgu pētījuma lauku un padarāmā darba apjomu. 
Otra pieeja pētāmo tēmu izvēlē radās, sākot sadarbību ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
fakultātes profesoru Ādolfu Kraukli un Leipcigas Reģionālās ģeogrāfijas institūta zinātnieci Dr. 
Elki Knappi Vācijā 1997.gadā, kad vienojāmies par skolas iesaistīšanos starptautiskā projektā, lai 
pētītu norises lauksaimniecībā, pārejot uz zemes privātīpašumu postsociālisma valstīs Eiropā, tai 
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skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tēmas šajā jomā mums noteica informācijas apjoms, ko 
vajadzēja savākt un apkopot. Būtiski mainījās atbildības līmenis par darba rezultātu, radās 
nepieciešamība iekļauties noteiktos darba izpildes termiņos.  
 
Kas tad ir skolēni, kuri iesaistās pētnieciskajā darbā? 
Uzskatām, ka pētījumu kādā noteiktā jomā var veikt jebkurš skolēns, sākot jau no pirmās klases. 
Tikai pētījuma objektam vai jomai ir jābūt izvēlētai piemēroti skolēna interesēm, spējām un 
prasmēm. Pētnieciskais darbs jāvada. Skolas projektu nedēļas laikā katru mācību gadu visi mūsu 
skolas skolēni izstrādā darbus, kas būtībā ir pētījumi par kādu noteiktu mūsu novada dzīves sfēru. 
2000.gada septembra projektu nedēļā visiem skolēnu pētījumiem bija viens vienojošs nosaukums 
“Vecpiebalga un vecpiebaldzēni, 21.gadsimtā ieejot”. Pārsvarā tas ir grupu, bieži vien pat visas 
klases, kopīgs darbs nepilnas nedēļas garumā, kas beidzas ar saistošu atskaiti nedēļas noslēguma 
konferencē. Savākto datu un faktu apjoms ir iespaidīgs, katru gadu atrodas darbi, kurus ir vērts 
turpināt. 
Visa mācību gada laikā skolā strādā skolēnu zinātnisko pētījumu grupas savu skolotāju vadībā. Tie 
ir gan skolēni, kas paši izteikuši vēlmi strādāt un kaut ko pētīt, gan arī tādi bērni un jaunieši, ko 
nācies pierunāt un pārliecināt un kam pētnieciskais darbs sāk iepatikties tikai tad, kad jau ir pirmie 
sekmīgie rezultāti. Ne visi skolēni, kas veiksmīgi izstrādā un aizstāv savus zinātniskos pētījumus, 
ir izcili arī mācībās, tomēr raksturīgi, ka tie ir cilvēki, kas ir daudzpusīgi un aktīvi dažādās jomās 
skolas dzīvē. Viņi sporto, dejo, dzied, debatē, spēlē teātri, – vārdu sakot, nestāv malā. Tam ir gan 
savas labās, gan arī sliktās puses. Ja jaunietis iemācās sadalīt laiku, tad visas citas aktivitātes nāk 
tikai par labu. Daudzpusīgākam un atraisītākam skolēnam vieglāk kontaktēties ar cilvēkiem, vācot 
materiālus aptaujās, bibliotēkās, viņam arī vieglāk aizstāvēt savu darbu. Ja laiku sadalīt neizdodas, 
dažreiz paliek nepabeigti ļoti interesanti, labi iesākti pētījumi. 
Ir skolēni, kuri vēlas strādāt individuāli, bet citi labāk strādā grupā – pa pāriem vai pat pa trim. 
Veicot apjomīgos pētījumus starptautiskajam projektam, materiālu vākšanas laikam veidojām 
lielākas darba grupas (20 cilvēku pirmajos divos gados, 6 cilvēki pētījuma otrajā posmā), no kurām 
uzņēmīgākie piekrita darbu turpināt arī vēl pēc datu nosūtīšanas uz Vāciju, lai pabeigtu materiālu 
apkopošanu un uzrakstītu un aizstāvētu pētnieciskos darbus. Strādājot grupās, ļoti svarīga ir 
pētnieku psiholoģiskā saderība, jo ne visi skolēni veiksmīgi sastrādājas. 
 
Pētnieciskajā darbā izmantotās metodes 
Kamēr novadpētniecības mērķis bija tikai skolēnu iepazīstināšana ar savu novadu, galvenā darba 
forma bija pārgājiens ar noteiktu iepriekš izplānotu darba uzdevumu veikšanu. Atskaite bija 
pārgājiena apraksts. Skolas muzejā glabājas astoņdesmito un deviņdesmito gadu pārgājienu 
apraksti, kuros fiksēta informācija par daudzām tolaik apzinātām vietām, piemēram, par 
Vecpiebalgas mazajām upēm, ieskaitot Gaujas augšteci, ezeriem un citiem objektiem. 
Pārgājieni, ko atsevišķos gadījumos esam nosaukuši par ekspedīcijām, arī tagad tiek izmantoti gan 
dabas vides, gan ekonomiskas ievirzes pētījumos, tikai dalībnieku skaits tajos ir mazāks un ir 
atkarīgs no cilvēku skaita darba grupās. Viena pētījuma pabeigšanai dažkārt nepieciešami daudzi 
pārgājieni. 
Darbs ar literatūru par pētāmo tēmu ir gandrīz vai pirmais darbs, ar ko sākam jaunu pētījumu. Mēs 
varam būt ļoti pateicīgi mūsu novadniekam bibliogrāfam Aleksejam Apinim, kurš atmodas laikā, 
darbojoties Vecpiebalgas kultūras kopā, veidoja mūsu novada bibliogrāfijas kartotēku un vienu tās 
eksemplāru nodeva skolas bibliotēkas rīcībā. Plašā kartotēka skolas lasītavā tagad ir pieejama 
ikvienam, un pēc tās norādēm atrast vai nu jau gatavu uzziņu vai arī norādi par literatūras avotiem 
ir vieglāk. Ja vajadzīgās grāmatas nav ne skolas, ne pagasta vai Cēsu bibliotēkās, varam to pasūtīt 
no bibliotēkām Rīgā. Daudzkārt esam izmantojuši literatūru no muzeju fondiem savā pagastā un 
arī Cēsīs. 
Katra novada pētījuma pamatā ir arī darbs ar kartēm. Ja agrāk tās bija tikai shēmas, ko pievienojām 
saviem aprakstiem, tad tagad iespēja strādāt ar kartēm jau ir lielāka. Sadarbojoties ar sava pagasta 
iestādēm, esam varējuši izmantot kartes mērogā 1:25 000 un 1: 10 000. Muzeju darbinieki mums 
ir izpalīdzējuši ar 17., 18. un 19.gs. kartēm. 
Pēdējo 5 gadu laikā, pētījumiem kļūstot plašākiem un dziļākiem, esam strādājuši ar dažāda vecuma 
dokumentiem arhīvos savā rajonā, kur rodami visi materiāli, sākot ar pēckara pirmajiem gadiem un 
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beidzot ar samērā neseniem, un Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ja bijuši nepieciešami senāki dati. 
Ir, arī gadījumi, kad seni dokumenti glabājas pie pašiem iedzīvotājiem. Daudzus statistiskus datus 
var iegūt Valsts statistikas pārvaldē, taču daļa no tiem, piemēram, dati par lauksaimniecības zemju 
lietošanu un sējumiem un tamlīdzīgi tagad balstās tikai uz aptaujām, jo privātīpašnieki ir tiesīgi par 
savu darbu atskaites nesniegt. Viszinošākie šajā jomā ir pagastu lauksaimniecības konsultanti.  
Ģeogrāfiskos pētījumos arvien vairāk ienāk aptaujas. Esam tās izmantojuši ne tikai ekonomiskos 
vai socioloģiskos, bet arī dabas pētījumos. Ja aptaujas anketu izdodas labi sastādīt, arī aptauja sokas 
veiksmīgi. Labāk ir, ja iespējams anketu aizpildīt pētnieka klātbūtnē. Ja tas dažādu iemeslu dēļ nav 
iespējams, jārēķinās ar to, ka atbilžu būs mazāk un to saturs formālāks vai paviršāks. Interesanti, 
ka līdzšinējā pētnieciskajā darbā aptauju veikšanu, apstaigājot sētas un iztaujājot cilvēkus, par pašu 
interesantāko darba posmu nosaukušas meitenes, bet zēnus uz to bijis grūtāk rosināt. Tomēr to 
nevar uzskatīt par likumsakarību. Pēdējos gados esam izmantojuši arī iespēju sarunu ar intervējamo 
cilvēku ierakstīt diktofonā, bet ne visi cilvēki tam piekrīt. 
Pētāmos objektus dokumentēt palīdz fotografēšana, jo attēlā objekts saglabājas tāds, kāds tas ir 
noteiktajā brīdī. Dažreiz arī dokumentu, sevišķi, ja tas glabājas pie īpašnieka, ir vieglāk 
nofotografēt, nevis palūgt to kopijas izgatavošanai. Ja vēlamies fotografēt cilvēkus, palūdzam viņu 
atļauju. Tas pats jādara arī tajā gadījumā, ja pētījumā iegūtos dokumentus gribam izmantot nevis 
kā daļu no vispārīgiem datiem analīzei, bet kā konkrētu piemēru, minot cilvēku vārdus un vietu 
nosaukumus. 
 
Daži pētījumu rezultāti 
Viens no pirmajiem pētnieciskajiem darbiem ir 20 gadu garumā ( no 1976. – 1995.g.) skolā veikto 
metereoloģisko novērojumu apkopošanai [Vaitkevica un Kanders 1995). Apstrādājot ikmēneša 
novērojumu lapas, tika uzzīmētas gaisa temperatūru diagrammas, aprēķinātas vidējās, fiksētas 
minimālās un maksimālās temperatūras. Katram novērojumu mēnesim tika uzzīmēta vēju roze (1. 
un 2.  attēls). Tika izskaitļoti katram mēnesim un gadalaikam raksturīgie vēji, kas ļāva izdarīt 
secinājumus par temperatūru atkarību no valdošajiem vējiem. Interesanti bija darba kopsavilkuma 
secinājumi. 
1) Aukstās ziemas ir atkārtojušās ik pa apmēram 8-9 gadiem – 1978./1979.g., 1987./1988.g., 
1995./1996.g.. 
2) Vasaras temperatūras, salīdzinot ar ilggadīgajām klimata kartē dotajām, ir bijušas caurmērā 
par 1-2 grādiem augstākas.  
3) Mums likās interesanti, ka siltajās vasarās 1987., 1989. un 1994.gadā jūnijā un jūlijā 
dominēja ZR vēji. To mēs skaidrojām ar ilgstošu anticiklona atrašanos virs Skandināvijas, kā tas 
bija 1994. un 1995. gadā, kad Z un ZR vēji atnesa skaidru un ļoti karstu laiku. 
4) Kopumā mēs secinājām, ka novērotajā periodā caurmērā ir mainījies valdošo vēju biežums 
un līdz ar to arī gaisa temperatūras. Sevišķi siltas ziemas un vasaras Vecpiebalgā bija pēdējos 
astoņos darbā raksturotajos gados. 

Laika novērojumi un to izmantošana mācību stundās ir bijis viens no veidiem, kā padarīt klimatam 
veltītās stundas interesantas. Aplūkojot un salīdzinot meteoroloģisko novērojumu lapas, skolēni 
guva priekšstatu par gaisa masu kustību un atmosfēras procesiem. Černobiļas avārijas laikā pie 
laika novērojumu stenda apstājās arī pieaugušie, lai pavērtētu, kādi vēji tobrīd pūtuši mūspusē. 
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1.attēls.  Vēju rozes karstos vasaras mēnešos. 
1989. gada jūnija vidējā temperatūra bija 160, ilggadējā vidējā ir 14,50. 1994.gada jūlija vidējā temperatūra bija 190, 
ilggadējā vidējā ir 16,50. Abos gados ZR un Z vēju biežumu noteica stabils anticiklons virs Skandināvijas, šie vēji bija 
silti. 
Figure 1.  Density of winds in hot summer months. 
In 1989 the average temperature of June was 160, the average temperature of long years is 14.50. In 1994 the average 
temperature was 190. The average temperature of long years is 16.50 in our place in July. In both cases there was a 
stable anticyclon above Scandinavia, and NW and N winds were warm. 
 

2. attēls.  Vēju rozes ļoti aukstos ziemas mēnešos. 
1978. gada decembrī Vecpiebalgā tika reģistrēta viszemākā temperatūra (-380 līdz -410). 1987.gada janvāra vidējā 
temperatūra bija -160. Ilggadējās vidējās temperatūras mūsu novadā ir -3,50 decembrī un –6,50 janvārī. 
Figure 2.  Density of winds in very cold winter months. 
In December of 1978 the lowest temperature in Vecpiebalga was registered (-380 to -410). In January of 1987 the 
average temperature was -160. The temperature of long years in December is -3.50 and in January -6.50. 
 
Vairāki skolēnu pētījumi ir veltīti Vecpiebalgas upēm un ezeriem. Balga ir devusi nosaukumu 
visam plašajam novadam, bet tā ir pavisam sīka ūdenstece pašā Vecpiebalgas centrā un ievērojama 
tikai ar to, ka kādreiz sargājusi senlatviešu pilskalnu, bet vēlāk arī vācu bruņinieku pili kā ūdens 
barjera, ko vajadzēja šķērsot, pirms sāka uzbrukumu pilij. Plašākais pētījums par Balgu tika veikts 
1997.gadā (O. Spilva). Jau agrāk mums bija izdevies noskaidrot, ka Balga sākas tagad jau 
meliorācijas izmainītā purviņā Incēnu kalna nogāzē. Iepriekš tika uzskatīts, ka tās izteka meklējama 
vai nu Smetes kalna nogāzē, vai dīķī pie Zēniņu mājām, vai vēl kur citur. Balga ietek Tauna ezerā, 
tās garums ir 7 km. Septiņdesmitajos gados veiktās meliorācijas ietekmē upīte gandrīz visā garumā 
ir pārtapusi par nu jau aizaugt sākušu taisnu novadgrāvi, kas uzņem un aizvada uz Tauna ezeru 
Vecpiebalgas centrālā ciemata kanalizācijas ūdeņus, tikai dažviet – pie pilsdrupām un Veļķu 
muižas teritorijā – tā vēl līkumo savā bijušajā gultnē. Aptaujā tika noskaidrots, ka pirms otrā 
pasaules kara uz Balgas bijusi pat maza elektrostacija, kas devusi strāvu vienai sētai. Balgas 
lībiskais nosaukums ir Orizāre, tas lietots arī vēsturiskos dokumentos, kas saglabājuši to līdz 
mūsdienām. Upes raksturu un zivju bagātību pirms meliorācijas mēģinājām apjaust, aptaujājot 
vecākus cilvēkus un lasot rakstnieka Antona Austriņa darbus. 
2000./2001. gadā 11.klases skolēni Jānis Kazāks un Raitis Glāzers pētīja Gaujas pieteku Tuliju, 15 
km garu upīti, kas sākas no Ilzēnu ezera Liezēres pagastā un ietek Gaujā Zosēnu pagasta teritorijā. 
Uz upītes Stepeļos atrodas Baltijas ūdens bilances stacija. Bet mums likās svarīgi šo upi izpētīt, lai 
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panāktu lieguma izveidošanu Tulijai un tās ielejai. Tulija ir vienīgā mazā upe mūsu novadā, ko ļoti 
maz skārusi meliorācija, tai ir ļoti gleznaina gravveida ieleja, ko varētu izpostīt erozija, ja tiktu 
izcirsti meži stāvajās nogāzēs. Gaujas augštece jau sen ir liels, taisns novadgrāvis un tās ieleju vairs 
nav iespējams izmantot, lai skolēniem mācītu ģeogrāfijas vielu par upes dzīvi un darbu, bet Tulijā 
meandru un vecupju veidošanās ir apskatāma dabā. Tulija ir salīdzinoši tīra, to baro avoti, tāpēc 
ūdens temperatūras vasarā te ir par 3-5 grādiem zemākas kā blakus esošajā Gaujā. Vietējie 
iedzīvotāji vēl joprojām dzeramo ūdeni smeļ no upes, bet agrāk nevienā Stepeļu sētā akas neesot 
bijis, visi lietojuši tikai Tulijas avotu ūdeni. 
Līdzīgu pētījumu par Tauna purvu izstrādāja 10.klases skolnieces Ilze Riža un Amanda Mivreniece 
bioloģijas skolotājas Agitas Bērziņas vadībā. Arī šis darbs bija veikts, lai pierādītu, ka purvs 
saglabājams tā vērtīgās augu un dzīvnieku valsts dēļ. Abas skolēnu darba grupas iesniedza savus 
apsvērumus Cēsu rajona teritoriālplānotājiem, lai rosinātu lieguma statusa noteikšanu Tulijai un 
Tauna purvam. Vēlāk to darīt jau varētu būt par vēlu. Kāds no mūsu bijušajiem skolēniem, tagad 
jau RTU students, savukārt, esot izstrādājis kvalitatīvu projektu HES celtniecībai uz Tulijas, upītes 
stāvie krasti un lielais kritums būtu kā radīti elektrostacijai.  
Pavisam cits raksturs ir mūsu pētījumiem, kas veikti sadarbībā ar Leipcigas Reģionālās ģeogrāfijas 
institūtu Vācijā. Darbs aizsākās 1997.gadā. Mūsu darba konsultants Latvijā bija profesors Ādolfs 
Krauklis, viņš bija arī šīs sadarbības iniciators. Pirmajai skolēnu darba grupai lieti noderēja 
profesora ievadsarunas par pētījumu metodiku. 
Pirmo divu gadu pētījumos savācām, apkopojām un analizējām datus, kas raksturoja zemes 
īpašumu atgūšanas un nostiprināšanas gaitu speciāli izvēlētā modeļteritorijā apmēram 100 
kvadrātkilometru lielā platībā tagadējo Vecpiebalgas un Inešu pagastu teritorijā. Raksturojām arī 
šīs teritorijas iedzīvotājus. Faktus ieguvām, veicot aptauju un izmantojot pagastu zemes dienestu 
kartes un materiālus. Mūsu sagatavotie dati un pētītās teritorijas zemes īpašumu karte tika izmantoti 
E.Knappes un Ā.Kraukļa publikācijā (1998). 
Nākošajos divos sadarbības gados, Dr. Elkes Knappes rosināti, pētījām iedzīvotāju, apdzīvoto vietu 
un zemes lietošanas veidu dinamiku Vecpiebalgas pagastā, salīdzinot pirmskara datus ar kolhozu 
laika un mūsdienu situāciju. Tas bija ļoti apjomīgs darbs, jo datus meklējām un izskaitļojām no 
arhīvu materiāliem. Starp citu, gan Latvijas brīvvalsts, gan padomju laika arhīvu dokumenti 
praktiski nav vai ir ļoti maz izmantoti pētnieciskajā darbā, tie ir kalpojuši tikai kā materiāls dažādu 
izziņu sniegšanai iedzīvotājiem, piemēram, atgūstot īpašumus (par to liecina ieraksti dokumentu 
mapju lietotāju kartiņās). 
Pētījumu sākām ar datu vākšanu un apkopošanu par pagasta iedzīvotājiem. Pagaidām, kā tas 
redzamas Elīnas Mālnieces sagatavotajā pārskatā (1.tabula), vēl trūkst daudzu svarīgu ziņu. Darbu 
apgrūtina tas, ka pagasta robežas ir vairākkārt mainījušas, tāpēc salīdzināmu datu ieguvei nākas 
veikt papildus aprēķinus.  
Aplūkojot iedzīvotāju skaita dināmiku, jāņem vērā, ka pirmskara gados pagasta platība bijusi 
krietni lielāka (189, 88 km2) nekā tagad (110,17 km2). Tomēr skaidri redzams, ka cilvēku daudzums 
pagastā būtiski samazinājies kara laikā un turpinājis kristies līdz pat 60. gadiem, 70. gados 
iezīmējies pieaugums, bet pēdējos 10 gados visumā bijis stabīls. Ievērojamajām iedzīvotāju skaita 
atšķirībām 1970. un 1988.gadā nav tieša sakara ar ekonomiskajiemm vai demogrāfiskajiem 
procesiem pagastā – tās izskaidrojamas galvenokārt ar pacientu skaita svārstībām (no 25 līdz 230 
cilvēkiem, tagad – 75) Vecpiebalgas psihiatriskajā slimnīcā.  
Kolhoza pastāvēšanas laikā Vecpiebalgā ir izaudzis centrālais ciemats ar daudzdzīvokļu mājām. 
Tomēr tā veidošana neiznīcināja tradicionālās zemnieku sētas. Centrā uz dzīvi apmetās galvenokārt 
jaunās paaudzes cilvēki – lauksaimniecības speciālisti, citu uzņēmumu un iestāžu darbinieki. 
Divu gadu pētījumu rezultātā ir tapusi karte “Vecpiebalgas pagasta lauku apdzīvotās vietas un to 
saglabāšanās pakāpe”, kurā attēlota situācija 1999. gada 1. janvārī. Karti izstrādāja Jolanta Olte. 
Tajā doti 400 lauku sētu un citu apdzīvotu vietu nosaukumi, ar krāsām parādīts lauku sētu stāvoklis. 
Ievērojams skaits sētu ir sliktā stāvoklī – vai nu pilnīgi sagruvušas, vai arī neapdzīvotas. Tomēr 
vairāk ir sakoptu, labi uzturētu, restaurētu vai no jauna uzceltu lauku māju. Lielākā daļa lauku māju 
ir apdzīvota, bet maz tiek darīts to uzturēšanai kārtībā un pilnveidošanai (3.  attēls).  

 
1.tabula 

Vecpiebalgas pagasta iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra,1941. – 1999. 
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Number and the age structure of population of Vecpiebalga parish, 1941 – 1999 

Rādītāji /Indices 
Gadi / Years 

1941 1949 1960 1970 1988 1999 
Iedzīvotāju blīvums 
(skaits 1 km2 ) 
Density of population 

20.36 14.95 16.13 19.22 17.18 16.14 

Iedzīvotāju skaits 3866 1644 1777 2118 1894 1811 
Number of population 2243*      
Sievietes 16 – 55g. un 
vīrieši 16 - 60g. 
Women ages 16 –55 and 
men ages 16 – 60 , % 

50.83 51    53.41 

Pensijas vecuma 
iedzīvotāji, % 
People after 55 (w.) 
 or 60 (m.), % 

26.42 26    21 

Saimniecību skaits 655 591    615 
Number of farms 600*      
Datu ieguves avots 
Data sources 

LVVA Cēsu ZVA Cēsu 
SP**. 

Cēsu SP** Cēsu 
SP**. 

Pagasta 
padome 

* – Aptuvens skaits tagadējā pagasta platībā. 
** – Cēsu rajona Statistikas pārvalde. 
 

 
3. attēls.  Lauku sētu saglabāšanās pakāpe Vecpiebalgā. 
Sētu novērtēšanai izmantoti pieci kritēriji: 0 – saglabājušās tikai ēku drupas, 1 – ēkas ir saglabājušās, bet nav 
apdzīvotas, 2 – ēkas ir apdzīvotas, 3 – ēkas ir sakoptas, uzturētas, 4 – ēkas ir uzceltas no jauna vai ir kvalitatīvi 
restaurētas.  
 Vērtēšana veikta ar pagasta zemes dienesta atbalstu. 
Figure 3.  Evaluation of the condition of the farm buildings in Vecpiebalga. 
Five criteria were used to evaluate buildings: 0 – there are only ruins left, 1 – buildings are saved, but they are not lived 
in, 2 – buildings are lived in, 3 – buildings are kept in a good condition, 4 – buildings are built anew or restored . 
Evaluation was done with help of land-service of our community. 
 
Una Dimsone savāca un apkopoja pieejamās ziņas par izmaiņām zemes izmantošanas truktūrā laika 
posmā no 1857.gada līdz mūsdienām (2.tabula). Tās rāda, ka gadu gaitā lielas izmaiņas skārušas 
visus zemes lietošanas veidus. Protams, ir grūti pateikt, cik precīza bijusi zemes lietojuma uzskaite 
katrā laika periodā. Piemēram, 1941. gadā uzskaites lapās, kas sastādītas jau pēc kara sākuma, nav 
norādītas mežu platības. Toties tajās minēti atsevišķās zemnieku saimniecībās strādājošie krievu 
kara gūstekņi. Ļoti precīzā atsevišķu lauksaimniecības kultūru un lopu uzskaite droši vien tika 
veikta nodevu aprēķināšanai. Savukārt nebūtiskās atšķirības 1998. un 2000. gada datos, kas 
atrodami literatūras avotos, varētu būt radušās, precizējot pagasta zemes dienesta datus. 
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Mēs sīkāk analizējām mežu īpatsvara izmaiņas kopējā zemes lietojumā. Vecpiebalgas mežainums 
laika gaitā ir būtiski atšķīries no Vidzemes un visas Latvijas mežainuma ( 4. attēls). Tā 1929.gadā 
Vidzemē meži aizņēma vidēji 27%, bet 1935.gadā – 28,94% no visas zemes platības [Latvijas 
1999]. Vecpiebalgā meži klāja 10% teritorijas 1929.gadā (mūsu aprēķini pēc LVVA dokumentiem) 
un 11,42% 1935. gadā [Maldups 1937]. 1939.gadā mežainums Vecpiebalgā bija pieaudzis līdz 
19,83% (aprēķini izdarīti pēc LVVA materiāliem). Pašlaik meži aizņem 41% pagasta teritorijas un 
mežu izstrāde ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem pagastā.  
Mūsu skolas sadarbība ar Dr. Elki Knappi vēl turpinās. Atjauninām un precizējam Vecpiebalgas 
pagasta zemes lietojumveidu karti. Esam ķērušies pie atsevišķu senu dzimtu zemes īpašumu un to 
apsaimniekošanas izpētes, sākot ar laiku, kad zeme tika izpirkta un kļuva par dzimtas īpašumu. 
Daudzas ģimenes glabā gandrīz sabirzušus dokumentus – līgumus, kuri apliecina viņu tiesības uz 
zemi, sniedz ziņas par zemes platību un vērtību. Izrādās, ka šobrīd laukos rosīgi strādājošas dzimtas 
savu darba tikumu ir nesušas cauri daudzām paaudzēm.  
 

4.attēls.  Mežu īpatsvars (%) Vecpiebalgas pagastā. 
Figure 4.  Percentage of forests in Vecpiebalga parish. 
 
Turpinās mūsu novada vides vēstures izpēte arī citos projektos. Katrs no tiem it kā paver logu uz 
kādas, ne ar ko īpašu neievērojamas pazīmes jaunu skaidrojumu. Pētot ceļu tīklu un tā attīstību, 
pamanījām, ka iespējams restaurēt senākos no tiem, jāizseko tikai svarīgāko tā laika būvju, 
piemēram, krogu, izvietojumam un ceļš jāiezīmē gar pašu mājas slieksni. Savukārt, pārgājienā gar 
Alauksta ezeru pagājušā gada oktobrī kādās mājās mums uzdeva jautājumu, kas gan tas esot par 
dobju troksni, kas atskanot no ezera puses pavasarī tūlīt pēc ledus izkušanas. Varbūt to radot kāds 
putns? Apmēram kilometru tālāk citās mājās uzzinājām atbildi. Šī dobjā skaņa rodoties, izplūstot 
gaisam no kūdras virsējā slāņa, tam nosēžoties. Kūdra veido mazākās Alauksta salas zemo 
virsūdens daļu. Tagad atliek pārbaudīt teikto. 
 



 

 

 
2.tabula 

Zemes izmantošanas struktūra (%) Vecpiebalgas pagastā 
Land use structure (%) in Vecpiebalga parish 

Lauk-
saimniecības 
zeme (kopā) 
Agriculture 

lands 

Ēkas un 
pagalmi 
Build-

ings and 
yards 

Dārzi 
Gar-
dens 

Aram-
zeme 

Arable 
lands 

Pļavas 
Meadows 

 

Ganības 
Pastures 

Meži 
Forests 

Pārējā zeme 
(arī ūdeņi un 

purvi ) 
Other areas 
(including 
wetlands) 

Ziņu avoti 
Data sources 

35.68 0.36 0.65 9.70 12.54 12.43 21.18 43.14 Barons 1857, 29.lpp. 
(Dati attiecas uz visu Vidzemi) 

76.59   33.08 26.00 17.51 11.42 11.21 Maldups 1937. 
 

   30.79   19.83  LVVA  
52.80   26.43 18.65 7.66   LVVA  
60.73   24.42     Skolas muzeja materiāli. Kolhoza 

ekonomikas izaugsme 1980. 
44.58   21.10     Skolas muzeja materiāli. Kolhoza 

ekonomikas izaugsme 1980. 
47.32   22.24   Apm. 

50% 
  Kolhozu gada pārskati ... 1980. 

38.80   20.61 5.04 13.15 41.94 19.26 Vecpiebalgas pagasta ekonomiskā analīze 
1998. 

39.80 2.44  18.48   41.00 13.95 Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums. 2000. 

* Vācu okupācijas laiks 
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Secinājumi 
Skolas zinātniskie pētījumi ir veids, kā iemācīt cilvēkus redzēt un vērtēt dabisko un cilvēku veidoto 
vidi sev apkārt citādāk nekā ikdienā. Tie māca redzēt mijiedarbību nevien kā teorētisku 
likumsakarību, bet arī kā konkrētu norišu izpausmi. 
Konkrētie pētījumi ir aizveduši skolēnus uz vietām, kuras nemēdz apmeklēt tāpat vien, jo par tām 
vienkārši neviens nezina. Maz ir cilvēku, kas bez pamudinājuma dosies pētīs purvu vai noies katru 
metru gar upītes krastu, apstaigās mājas un iztaujās iedzīvotājus, pierakstot viņu domas un 
viedokļus. 
Darbs, pētot zemes lietojumveidu dinamiku, ir parādījis, ka mūsu pusē ar lauksaimniecību vien 
izdzīvot nekad nav bijis iespējams, vienmēr nācies nodarboties ar dažādiem amatiem, kas varēja 
dot papildpeļņu. Skolēnu rakstītās publikācijas pagasta un rajona avīzēs ir ļāvušas novada 
iedzīvotājiem uzzināt par skolēnu pētījumu rezultātiem. Varbūt pagātnes piemēri rosinās meklēt 
saimniekošanas virzienus tagad, kad ļoti būtiski ir saglabāt vēsturisko vidi un atrast darbam laukos 
jaunu saturu. 
Skolas pētniecisko darbu konferences un izstādes 1998. un 2000. gadā ir bijuši atskaites punkti par 
padarīto. Tāda atskatīšanās dod iespēju saprast, kas ir izdevies, kas ir vērtīgs un kādā virzienā 
jāstrādā tālāk.  
Ļoti nozīmīga ir skolotāju loma pētniecisko darbu rosināšanā un vadīšanā, tāpēc vienmēr svarīgi ir 
rēķināties ar skolotāju paaudžu maiņu skolās, laikus ievadot darbā jaunos kolēģus, kas būtu gatavi 
sevi veltīt šim interesantajam, bet ļoti darbietilpīgajam procesam – pētniecībai. 
 
Pateicības 
Pateicamies Vecpiebalgas lauku reģionālās ģimnāzijas vadībai, sevišķi direktorei Marijai Supei, 
par atbalstu skolēnu pētnieciskā darba organizēšanā. Paldies visiem skolēnu vecākiem, jo bez 
ģimeņu sapratnes un līdzdarbības daudzus pētījumus nebūtu izdevies pabeigt.  
Pateicamies profesoram Ādolfam Krauklim par metodisku palīdzību un praktisku līdzdarbību mūsu 
starptautiskā pētījuma plānošanā un realizēšanā, tāpat arī pirmās starptautiskās pētnieciskās 
konferences organizēšanā un vadīšanā mūsu skolā 1998. gadā. Paldies par padomiem un 
materiāliem arī vairāku citu pētījumu veikšanai. Pateicamies Vecpiebalgas un Inešu pagasta 
pašvaldību darbiniekiem, sevišķi zemes dienesta vadītājiem Andrim Balodim un Sandrai Eglītei, 
lauksaimniecības konsultantei Benitai Zvejniecei par līdzdarbību. 
Pateicamies Leipcigas Reģionālās ģeogrāfijas institūta zinātniecei Dr. Elkei Knappei par 
uzticēšanos mūsu skolēniem un viņu darbam, par piedalīšanos mūsu konferencēs ar ļoti nopietniem 
ziņojumiem par pētījumu rezultātiem. 
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Summary 
A new challenge faces contemporary schools: preparing young people to be ready to search for 
information, to gather and analyse it, and to use it in new situations. One means to reach this aim 
is the possibility of doing research during the years spent at school.  
Vecpiebalga Regional Gymnasium is a school with a long tradition of local studies. Some ten years 
ago the studies were mostly done to point out the existing facts and situation. In the last seven years, 
new points of view have come into our studies. We have become accustomed to a comparatively 
new scienceenvironmental history, which had become a field of academic scientific studies in the 
United States, Great Britain and Germany [Eliasson 1999]. The local studies help students to 
understand their surroundings; they help them to acquire knowledge and have pride in their region 
[Bradford 2000]. We now look to the methods of environmental history, trying to understand the 
relation between society and the environment in different periods of history. 
There is an opportunity for every student at our school to participate in some kind of research, 
getting to know our region better. Younger children work out and present their projects in groups 
during the project weeks at school. Older students work out their research projects individually or 
in pairs, or even sometimes in groups of three. 
The local studies teach students how to use a variety of methods. They gather materials, using 
studies, maps and documentsworking in archives. Excursions and expeditions are used to do the 
fieldwork in nature and to interview people. Photos are taken to record the existing situation. 
The article shows the results of some of the research. Work, summing up the observations of 
weather for the period from 1976 to 1995, was done in 1995. The graphs show that the cold in 
winter and the warmth in summer can be brought by the same N, NE and NW winds. Changes in 
the direction of the wind can cause warmer and shorter winters. 
The Tulija, a small tributary of the Gauja, and the Tauna bog were explored in 2000 to show that 
they need protection to save them as valuable places of local habitat. 
A very different kind of research work was the international project, done together with the Institute 
of Regional Geography in Leipzig, Germany. It deals with changes in land use, following the 
changes of former state ownership of lands during the Soviet era to privatised lands after Latvia 
had become an independent country again. This research was begun in 1997 and continues today. 
During the second period of the research, from 1999 to 2000, we got data from before World War 
II and calculated the changes in population, settlements and land use. The tables and graphs in the 
article show the dynamics of the demographic situation, the condition of the country settlements, 
and the changes in land use. 


