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Video: “Ceļš uz skolu” – ieskats novada skolu vēsturē
26.11.2020.

“Ceļš uz skolu” –
tā ir digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” pirmā tematiskā sadaļa video formātā,
kas stāsta par to, kā senā un vēl pavisam nesenā pagātnē bērni mērojuši ceļu uz Babītes
novada skolām. Izstāde ir īpaša ar to, ka tās tapšanā aktīvi līdzdarbojušies novada iedzīvotāji –
ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām. Liels paldies Jūrmalas pilsētas muzejam par iespēju
izmantot krājuma materiālus, vēsturniekam Mārtiņam Mitenbergam par konsultācijām un
Babītes novada skolu vēsturiskajām fotogrāfijām, kā arī atmiņu sniedzējām – Laumai Atvarei,
Agitai Griķei, Ilgai Pastarei, Ilzei Garozai un Sandrai Kulvinskai.
Patlaban tapšanas procesā ir izstādes tēma “Dienišķā maize” – par to, kā dažādos laikos novada
ļaudis gādājuši pārtiku – ko cēla galdā labos un ne tik labos laikos. Līdz gada beigām būs
skatāmas vēl divas izstādes sadaļas – “Drānu stāsti” un “Svētki novadā”. Visi jauniegūtie
materiāli projekta noslēgumā tiks nodoti Eduarda Pāvula memoriālās izstādes rīcībā, savukārt,
atsaucīgākajiem atmiņu sniedzējiem pateiksimies ar balvām.

Inga Sarma,
vēsturniece un projekta “Aktīvais mantojums” vadītāja

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hO5R7F6QKNE 



Video par to, kā senāk saimniekoja novada ļaudis
11.12.2020.

Tapis digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” otrs video “Dienišķā maize”, kas stāsta
par to, kā senāk saimniekoja novada ļaudis. Kā dažādos laikmetos sarūpēja sev iztiku, ko cēla
galdā un, ko veda uz tirgu pārdošanai. Izstāde tapusi, izmantojot novada iedzīvotāju atmiņas,
fotogrāfijas un dokumentālos materiālus.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=6a6XWI5jZ-U



VIDEO PAR TO, KĀ SENĀK NOVADA ĻAUDIS SVINĒJUŠI SVĒTKUS
28.12.2020

Digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” trešā tēma – “Svētki novadā” stāsta par to, kā senāk
novada ļaudis svinējuši svētkus. Šī izstādes daļa, tāpat kā citas, tapusi, aktīvi līdzdarbojoties novada
iedzīvotājiem, kas dalījušies ar stāstiem, atmiņām un fotogrāfijām. Īpašs paldies – Inesei Helvigai –
ilggadējai Salas pagasta Kultūras nama vadītājai. Nākamais stāsts – par to, kā senāk novada ļaudis
tērpušies svētkos un ikdienā.

VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=KB1W23nNRFs



Video: kā senāk novada ļaudis tērpās svētkos un ikdienā
04.01.2021.

Iepazīstinām ar digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” ceturto (noslēdzošo) tēmu
– “Drānu stāsti”.
 
“Drānu stāstiem” informāciju guvām no seniem zīmējumiem, fotogrāfijām un atmiņu pierakstiem.
Projekts ir noslēdzies, un vēlreiz liels paldies vēlos teikt visiem novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās
aicinājumam dalīties ar atmiņām.
Covid-19 pandēmijas otrais uzliesmojums šoreiz diktēja savus noteikumus – izpalika iecerētais
sarīkojums ar konkursa uzvarētāju un aktīvāko atmiņu sniedzēju sumināšanu, tomēr visi ir
saņēmuši savas godam nopelnītās balvas, un gan jau uz pavasara pusi varēsim atkal sanākt kopā,
vēlreiz visu noskatīties, pārrunāt un pateikt paldies klātienē.

Digitālā izstāde „Neizzinātās vēstures lapaspuses” ir pašvaldības projektu konkursa „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” līdzfinansētā projekta „Aktīvais mantojums – Babītes novada
iedzīvotāju iesaistīšana novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā” daļa.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=NHSwaKHEAZY 

http://www.babite.lv/lv/neizzinatas-vestures-lappuses/



