
  Ceļojošās izstādes  „No miesta līdz pilsētai”             
  mācību metodiskais materiāls ietver:

• Metodiskos ieteikumus darbam ar 
  ceļojošo izstādi  „No miesta līdz pilsētai”;

• Skolotājam darbam ar skolēniem papildus 
  izziņas materiālu no Alūksnes muzeja;
 
• Uzdevumus skolēniem.                     

  Metodiskais materiāls paredzēts 
  izmantošanai vēstures, sociālo zinību,
  politikas mācības un audzināšanas 
  stundās sociālo, pilsonisko un caurviju 
  kompetenču attīstībai.                  

Šī metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt 9. – 12. klašu skolēniem izzināt un

raksturot Alūksnes politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi un izprast tās 

norisi Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā periodā no 19. gs. beigām 

līdz 1920. gadam.                                                     

Materiālie resursi:

• Ceļojošā izstāde „No miesta līdz pilsētai” - 15 baneri;

• Papildus izziņas materiāls skolotājam no Alūksnes muzeja par izstādes 

  saturu (25 lpp.);

• Darba lapas skolēniem ar uzdevumiem par izstādes saturu (5 lpp.).

Izmantošanas veids: 

• Ar izstādes saturu iepazīties un veikt uzdevumus var mācību procesa 

  ietvaros 9. – 12. klašu skolēni vai arī jebkurš interesents.

• Tas var būt individuāls, pāru vai grupu darbs.

• Mācību procesā skolotājs ievada tēmu, izmantojot Alūksnes muzeja 

  sagatavoto izziņas materiālu. 

• Skolēni individuāli, pāros vai grupās iepazīstas ar izstādes materiālu, 

  paralēli vai pēc tam pildot uzdevumus. 

• Uzdevumus skolēni var veikt skolotāja vadībā vai patstāvīgi.

• Skolēni pēc uzdevumu izpildes veic pārrunas un diskusijas, kopīgi ar 

  skolotāju pārliecinoties par atbilžu kvalitāti.

• Pēc skolotāja ieskatiem uzdevumu veikšana var būt kā daļa no zināšanu 

  pārbaudes par Latvijas vēsturi laika periodā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 

  sākumam.

• Uzdevumu par karikatūru zīmēšanu var turpināt vizuālās mākslas    

  stundās, veidojot karikatūru izstādi.

Secinājums:

 Alūksnes vēsture ir cieši saistīta ar Latvijas un pasaules vēstures gaitu 

  19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, kas būtiski ietekmējusi tā laika Alūksnes 

 politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi.                                 
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Aplūko izstādes 
„No miesta līdz pilsētai” 
materiālu un atbildi uz jautājumiem!
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Mini viktorīna

Alūksnes un Latvijas vēstures notikumi

1. Kas veicināja Alūksnes miesta izaugsmi 20. gs sākumā?

2. Kā sauca somu brīvprātīgo pulku, kas pēc sīvas piecu stundu ilgas kaujas pie
    Alūksnes stacijas 1919. gada 21. februārī ieņēma lielinieku pārvaldīto Alūksni?

3. Kā sauca biedrību, kas darbojās 20. gs. sākumā Alūksnē, daudzveidojot 
    kultūras dzīves piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem?

4. Kurā skolā Alūksnē 20. gs. sākumā bija obligāta prasība – skolotājiem un 
    skolēniem nēsāt skolas formas?

5. Kurā vietā Alūksnē 1895. gadā uzbūvēja jauno Svētās Trīsvienības 
    pareizticīgo baznīcu?

6. Ar ko nodarbojās 20. gs. sākuma lielākais uzņēmums Alūksnē? 

7. Kur pagājušā gadsimta sākumā atradās Alūksnes tirgus laukums?

8. Uzraksti vismaz vienu pamatotu kritēriju, kas noteica, kāpēc Alūksne 
    1920. gada 2. janvārī varēja iegūt pilsētas statusu!

Pie Latvijas vēstures notikumiem 
pieraksti Alūksnes vēstures 
notikuma atbilstošo burtu!
             

Notikumi Alūksnē Latvijas vēstures notikumi

A
Baronu fon Fītinghofu īpašumi tiek 
izpārdoti un sākas intensīva 
Alūksnes apbūve un aktīva 
uzņēmējdarbība. 

Latvijas teritorija iekļauta Krievijas 
impērijas sastāvā.                  

L
1920. gadā Alūksnē ievēlēta 
pilsētas dome un valde, kura 
sastādījusi budžetu uz 159,000 
Latvijas rubļiem.                

Neatkarīgu pagastu pārvalžu 
izveide Latvijā 19. gs otrajā pusē.             
 

Ū
No 18. gs. sākuma Alūksnes 
draudzes novads atrodas 
Vidzemes guberņā.               

20. gs. sākumā Latvijas teritorijā 
bija trīs vadošās konfesijas – 
katolicisms, luterisms un 
pareizticība.    

K 1871. gadā tiek dibināta Paideru 
pagasta skola.              

Pirmais pasaules karš.              

S 1919. gada 29. maijā Alūksnē ienāk 
1. Valmieras kājnieku pulks.             

Latvijas Neatkarības karš.            

N
Alūksnē 20. gs. sākumā darbojas 
trīs draudzes – luterāņu, 
pareizticīgo, ebreju.        

Valsti vada Latvijas Pagaidu 
valdība.   

E
Mobilizētie alūksnieši tika iekļauti 
2. latviešu strēlnieku brigādes 5., 
6., 7. un 8. latviešu strēlnieku 
bataljonu (vēlāk pulku) sastāvā. 

20. gs. 20-to gadu sākumā Latvijā 
tiek uzsākta agrārā reforma.                 
 



Izvēlies vienu no Alūksnes 
vēstures notikumiem no 
iepriekšējā uzdevuma un 
atbildi uz jautājumiem!

Aplūko attēlus un savieno 
ar atbilstošo aprakstu!
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Vēstures notikumu apraksts

Notikums - ______________________________________________________________

Kas notika? ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kad notika? ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kāpēc notika? ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ko tas mainīja? ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Attēlu izpēte

Latvijas armijas 1. Valmieras kājnieku pulks - sākotnēji Igaunijas 
armijas Ziemeļlatvijas brigādes vienība, sākta formēt 1919. gada 
28. februārī Tērbatā, Igaunijā, mobilizējot šajā apvidū esošos 
latviešu vīriešus karadienestam derīgā vecumā. 1919. gada jūlijā 
pulks iekļauts Latvijas armijā un  pārdēvēts par 4. Valmieras 
kājnieku pulku. 1919. gada 29. maijā 1. Valmieras kājnieku pulka 
jātnieku izlūku komanda ienāca Alūksnē, daudzajās cīņās par 
Alūksni zaudējot vairāk kā 281 karavīru.                                   

Ziemeļu zēni (somu: Pohjan Pojat) bija Somijas brīvprātīgo pulks 
Latvijas un Igaunijas brīvības cīņu laikā no 1919. gada janvāra līdz 
aprīlim. Virspavēlnieks bija somu ģenerālis Martins Vecers, kurš 
vienlaicīgi bija arī Igaunijas Dienvidu frontes komandieris, 
savukārt pulka komandieris bija igauņu izcelsmes pulkvedis Hanss 
Kalms. Liela daļa karavīru bija somu jēgeri, kas jau pirms tam bija 
piedalījušies Pirmā pasaules kara kaujās Zemgalē. 1919. gada 
21. februārī somi uz dažām dienām ieņēma Alūksni, atbrīvojot to 
no lieliniekiem.                             

Latviešu strēlnieki bija latviešu karavīri, kas Latviešu 
strēlnieku pulku sastāvā piedalījās Pirmā pasaules kara,
Latvijas brīvības cīņu un Krievijas pilsoņu kara kaujās. Kopumā 
astoņos strēlnieku pulkos dienēja aptuveni 60 000 karavīru. 
Alūksnes pusē Sarkanās armijas sastāvā cīnījās 2. latviešu 
strēlnieku brigādes 5., 6., 7. un 8. latviešu strēlnieku bataljons.  

Krievijas impērijas armija ir  Krievijas Impērijas sauszemes bruņotie 
spēki no 1721. līdz 1917. gadam. Pirmajā pasaules karā arī 
Alūksnes iedzīvotājus mobilizēja cara armijā.                  



Kad?
Kāpēc?

Par ko 
vēsta?

Kad?
Kāpēc?

Par ko 
vēsta?

Kad?
Kāpēc?

Par ko 
vēsta?

Kad?
Kāpēc?

Par ko 
vēsta?

Iepazīsties izstādē ar attēlā 
redzamo vēstures avotu! 
Uzraksti: 
Kad un ar kādu mērķi tas tapis?
Par kādu vēstures norisi tas stāsta?

Sanumurē vēstures avotus
hronoloģiskā secībā!
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Vēstures avotu izpēte



Iepazīsties ar atmiņu fragmentiem,
izvēlies vienu un  atbildi uz 
jautājumiem:

1. Kāds vēsturiski nozīmīgs 
    notikums minēts atmiņās?

2. Kādi bija šī notikuma cēloņi?

3. Kāda bija šī notikuma ietekme 
    uz Alūksni un notikuma 
    dalībniekiem?

4. Kā šis notikums ietekmēja 
     tālākās vēstures norises?

5. Kā tu būtu rīkojies 
     minētajā situācijā?
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Atmiņu fragmentu analīze

“1919. gada sākumā Alūksni pārsteidza satricinošs notikums. Pilsētā atveda (..) 
noslepkavotus revolucionāros cīnītājus. Visi upuri bija novietoti pie ezera krasta 
balkonā. (Tagadējā pilsētas slimnīcā.) Revolucionāru mirstīgās atliekas, katru 
atsevišķi, iezārkoja sarkanos šķirstos. Bēru dienā gājiens lēnām virzījās pa Pils ielu 
līdz Alūksnes izpildu komitejai. Kara orķestris spēlēja kara maršus. Pils laukumā
varoņu šķirstus laižot garā kopējā kapā, Sarkanarmijas vienības salutēja trīs reizes.(..) 
Ar šiem upuriem toreiz arī tika atklāti Brāļu kapi Alūksnē.”

Artūra Kļavas atmiņas par 1917.–1919. gadu Alūksnē, 21.12.1960., ANM 1701

„Pēc 1913. gada latviešu valodā sarunāties nedrīkstēja arī starpbrīžos.”

J. Līcis. Tāds bija sākums. “Alūksnītes” pielikums Nr. 1, 1995. gada 31. marts

„Tā Alūksnes Padome jau pirmajās dienās pēc Oktobra revolūcijas nacionalizēja 
apkārtējās muižas un miestiņa lielāko rūpniecības uzņēmumu – Šlosa linu un vilnas
vērptuvi. Bijušās muižas tagad pārvaldīja kalpu valdes ar pārvaldnieku – komisāru 
priekšgalā. Šlosa vērptuves vadību Padome uzticēja komitejai ar strādnieku 
Gorbānu priekšgalā.”

ANM13864

1.

2.

3.

4.

5.



Uzzīmē karikatūru, kas attēlotu 
kādu 19. gs. beigu vai 20. gs. 
sākuma sadzīvisko, kultūras vai
politisko situāciju Alūksnē!

Uzraksti, kāds ir tavas karikatūras 
vēstījums!

Karikatūra - (itāļu: caricatura, 
no caricare — ‘pārspīlēt’) ir 
satīrisks vai humoristisks zīmējums
vai attēls, kurā komiskais efekts 
tiek panākts ar pārspīlējumu, 
neparedzētu salīdzinājumu vai 
pielīdzinājumu. Dažas karikatūras
liek tās vērotājam smieties vai arī 
pārdomāt notiekošo.
Karikatūras uzdevums ir ne tikai 
smīdināt, bet arī izcelt problēmu, 
parādīt to komiski vai absurdi.
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Mākslas galerija - karikatūras


