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Bibliotēku novadpētniecības krājumos strauji pieaug digitālo novadpētniecības materiālu skaits, jo 

arvien vairāk bibliotēku pievēršas novadpētniecības krājuma digitalizācijai. Liela daļa jaunieguvumu 

jau ir digitāli radīti, tas ir, veidoti digitālā formā. Tomēr tas, ka materiāli ir digitālā formā, nebūt 

nenozīmē, ka tie automātiski ir pieejami arī elektroniski. Joprojām daudzas bibliotēku digitālās 

novadpētniecības kolekcijas ir pieejamas tikai uz vietas bibliotēkā. Tādēļ, ņemot vērā to, cik plašu 

auditoriju mūsdienās iespējams sasniegt virtuālajā vidē,  kā arī to, ka liela daļa interesentu bibliotēku 

fiziski apmeklēt nevar, svarīgi ir nodrošināt digitālā krājuma pieejamību tīmeklī.  

 

Ieskats Latvijas bibliotēku izmantotajās publicitātes platformās: 

 

• Bibliotēkas tīmekļa vietne. 

 
Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības platforma (integrēta Valmieras bibliotēkas tīmekļa vietnē): 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/en/novadpetnieciba 

Balvu reģiona kultūrvēstures datubāze Balvu Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē: 

http://www.balvurcb.lv/kb/     

 

• Bibliotēkas veidota novadpētniecības kolekcijas vai novadpētnieciska satura tīmekļa vietne, portāls, 

platforma. 

 
Salaspils novada bibliotēkas multimediālā vietne “Knuts Skujenieks”: 

https://www.knutsskujenieks.lv/ 

 

• Bibliotēkas novadpētniecības emuārs. 

 
 Saulkrastu novada bibliotēkas emuārs “Novadpētniecība Saulkrastu novada bibliotēkā”: 

https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com. 

 

Ūziņu bibliotēkas emuārs par Ūziņu vēsturi: http://uzinubiblioteka.blogspot.com/  

 

Smiltenes novada bibliotēkas Novadpētniecības emuārs: https://novadpetnieciba.blogspot.com/ 

 

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas blogs: novadu vēsturiskā mozaīka: 

http://aizkrauklesbibl.blogspot.com/ 

 

 

• Sociālie tīkli (Facebook, Draugiem.lv, Youtube, Twitter u. c.). 

• Pašvaldības tīmekļa vietne. Pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļa “Pasākumu kalendārs”. Reģionālie, 

novada vai atsevišķu pilsētu  portāli. 

 

• Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (https://www.lndb.lv/). 

 

• Mutvārdu vēstures projekta “Dzīvesstāsts”  vietne (http://www.dzivesstasts.lv/). 

 

• LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs “Garamantas.lv” (http://garamantas.lv/). 

 

• Latvijas vēstures un novadpētniecības portāls Historia.lv (www.historia.lv). 

 

• Enciklopēdija “Time&Note” (https://timenote.info/). 

 

• Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” 

(https://ainavudargumi.lv/). 
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• Tīmekļa karšu serviss “Google Maps” (http://maps.google.lv/). 

 

• Vikipēdija (https://lv.wikipedia.org/). 

 

• Vietvārdu datubāze (https://vietvardi.lgia.gov.lv). 

 

• Latvijas valsts simtgadei veltītā virtuālā attēlu galerija “Gadsimta albums” 

(https://emuzejs.lnvm.lv/albums/?lng=lv#/). Agrāk bija zināma kā www.latvijasgadsimts.lv. 

 

Izvēloties publicitātes platformu, jāizsver, cik tā ir ilgtspējīga. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaps.google.lv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BjWZAvKlu_1v5oVH98pBClWoq2qZjwMJyfOHLm63ATwfYlSEyINZXEng&h=AT1zZCK6sRcR8s6mloR0MhF2jopVBuYn3VPhkAUiOHzVgmeNZ2IKw8c8Ax2dVL10nMaBTqHHletXDz6c3SsNfROZvE7YIchzFMYEjMnvs9VxG39gIYanYq5TtQj3r406SCKNn1BJRY0oxf4v22ptCT8F
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