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Resursu daudzpusība 

 Novadpētniecības drukāto dokumentu un digitālās  mapes  

 Ar logo iezīmētas novadpētniecības grāmatas un mapes 

 Padziļināti pētījumi par Jērcēnmuižu, baronu Krīdeneru un Kaņepju māju Cīruļu 
dzimtu, bibliotēkas vēsture 

 Novadpētniecības planšetes un tūrisma informācijas stends 

 Tematiskas ekskursijas 

 Jērcēnmuižas, Kaņepju ozola, Sedas purva, Krīdenera stāsti 

 Foto - albumos un digitālās mapēs, filmas 

 Seno lietu krājums 

 Jērcēnu pagasta notikumu hronika 

 Skolnieku pētījumu projekti, studentu darbi - izmantojot bibliotēkas novadpētniecības 
resursus 

 

 

 

 



Novadpētniecības drukāto dokumentu un 
digitālās mapes  

 
Barikādes /citas pilsoniskās aktivitātes Represijas Lāčplēša ordeņa kavalieri 
Ķeižu muiža/tās teritorija Tūrisms /Jērcēnmuiža Jērcēnu pagasta bibliotēka 
Kultūra/izklaide/atpūta Pagasta vēsture Mūsu cilvēki Novadnieki Jērcēnu 
pagasta izglītības vēsture/skolas Liene Šomase Novada /pagasta administratīvā 
pārvalde /vadība Dabaszinātne Kolhozs “Cīņa” Kolhozs “Ļeņina dzirkstele” 
Lauksaimniecība /mežsaimniecība Jērcēnu pagastā (no 1990.gada) Ģimenes atbalsta 
centrs “Liepugatves” Skolēnu /studentu pētnieciski darbi novadpētniecībā Jērcēnu 
ziņas-03.02.1995-07.2009 Strenču novada vēstis-10.2009-12.20010 Mūsu novada vēstis-
01.2011- 06.2021 Reģionālā reforma  u.c. mapes 

 



Ar logo iezīmētas novadpētniecības grāmatas 
un mapes  

 



Padziļināti pētījumi par Jērcēnmuižu, baronu 
Krīdeneru dzimtu un Kaņepju māju - Cīruļu 

dzimtu, bibliotēkas vēsture 

Barons Adalbets fon Krīdeners 

Jērcēnmuiža/Jaunjērcēnmuiža/ 
Wohlfahrtslinde 

Cīruļu dzimta no «Kaņepju» mājām  
pie Kaņepju dižozola 



Novadpētniecības planšetes un tūrisma 
informācijas stends 



Tematiskas ekskursijas 
 

Pie Kaņepju ozola un Sedas purvā 

Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskais mantojums 



Jērcēnmuižas, Kaņepju ozola, Sedas purva, 
Krīdenera stāsti 

 



Foto - albumos un digitālās mapēs, filmas 
 



Seno lietu krājums 



Jērcēnu pagasta notikumu hronika 

 

1562.gadā pirmo      1945.gads -          2021.gadā  

 reizi Jērcēni pieminēti rakstos    notikumi pēc otrā pasaules kara       atkal reforma..... 

 

 

 

 

1894.gadā izveidots        1990.gadā         

Jērcēnu pagasts         atjaunots Jērcēnu pagasta statuss 

 

2021.gada martā darbību izbeidz pasta pakalpojumu sniegšanas punkts Jērcēnmuižā. Pasta pakalpojumi Jērcēnu pagasta 

teritorijā vair nav pieejami 

1.jūlijā pēc reģionālās reformas esam iekļauti Valmieras novadā............. 

 



Skolnieku pētījumu projekti, studentu darbi -
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības 

resursus 
 Bērnības svētki Jērcēnos 

Jērcēnmuiža laiku lokos  

Māju vārdi Jērcēnu pagastā  

“Dadzīšu” ferma kolhozā “Ļeņina dzirkstele” 

Viktors Ločmelis - cilvēks Jērcēnu pagasta vēsturē 

Latvijas kultūras mantojums - Jērcēnmuiža 

Kultūras tūrisma iespēju novērtējums Jērcēnmuižā 

 

 



Jāpievēršas lokāliem pētījumiem, lai 

saglabātu vēsturisko atmiņu! 

 

 

 

Bez bibliotekāriem  mēs nevaram – viņi ir tie, kas zina! 

  Zina, kur atrast! 

     Viņiem ir īpaša pieeja! 

         Bibliotekārs ir īpašs cilvēks! 

 

             /A. Levāns/ 

 

 

 

Prezentāciju sagatavoja Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītāja Ilvija Ķimse 

2021 


