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SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKAS VEIDOTĀS DATUBĀZES: 
 

- Elektroniskais kopkatalogs 

https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx  

Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs. Elektroniskajā 

kopkatalogā pieejama informācija par publisko un izglītības iestāžu bibliotēku 

krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem. 
 

- Novadpētniecības datubāze 

https://novadpetnieciba.blogspot.com/  

Novadpētniecības datubāzē apkopotas bibliogrāfiskas ziņas par rakstiem no grāmatām, 

laikrakstiem un žurnāliem, kuros atrodama informācija par visu, kas attiecināms uz 

Smiltenes teritoriju – ziņas par vietām, iestādēm, cilvēkiem, notikumiem. 

 

AUTORIZĒTĀS TIEŠSAISTES DATUBĀZES: 

- Lursoft laikrakstu bibliotēka 

https://www.lursoft.lv/lv/laikrakstu-biblioteka  

Apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, 

kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstoš jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs 

pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai 

lasīt publikācijas internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem. 
 

- Letonika 

https://www.letonika.lv/  

Datubāzē pieejami pilnteksti ap 200 latviešu literatūras literārajiem darbiem un 

valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. 11 enciklopēdijas u.c. 

uzziņu resursi, 13 vārdnīcas (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī 

kolekcijas ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Ceļvedis Latvijas 

kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par 

Latviju.  
Lai saņemtu lietotāja datus – lietotājvārdu un paroli, sazinies ar bibliotēku! 

 

BRĪVPIEEJAS RESURSI: 

- 3td e-GRĀMATU bibliotēka  

https://www.3td.lv/  

490 darbi latviešu valodā. Visas e-grāmatas tiešsaistē bez maksas var lasīt jebkurš 

interesents, autorizējoties ar kādā no Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

izsniegtiem datiem. Arī latvieši ārzemēs attālināti var kļūt par pašvaldību publisko 

bibliotēku lietotājiem un saņemt pieejas datus šajā platformā.  

Lai saņemtu lietotāja datus – lietotājvārdu un paroli, sazinies ar bibliotēku! 

 

- Filmas.lv  

https://www.filmas.lv/  

Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotais 

portāls, kur paveras dažādas iespējas ceļojumam pa Latvijas filmu pasauli. Sadaļā 

"Filmu katalogs" atrodamas ziņas par vairāk nekā 2 700 filmām, kas uzņemtas Latvijā 

kopš 1920. gada. Vairāk nekā 300 no portālā esošajām filmām iespējams noskatīties 

Latvijas publiskajās bibliotēkās un vairāk nekā 200 filmu interesentiem ir pieejamas 

skatīšanai no jebkuras vietas Latvijā. Filmu portāla piedāvājumā ietilpst arī 

metodiskais materiāls skolotājiem. 
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- Diva.lv 

http://www.diva.lv/  

Latvijas Televīzijas raidījumi un ieraksti no 1963.-2012.gadam. Latvijas Radio 

raidījumi un ieraksti no 1940.-2004.gadam. Vēsturiski, informatīvi un izglītojoši 

materiāli video un audio formātā par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un 

kultūras vērtībām. 

 

- Nacionālā enciklopēdija  

https://enciklopedija.lv/  

Nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā, kas paredzēts 

izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai 

gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai. 

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS RESURSI 

www.digitalabiblioteka.lv – vienotais meklētājs 

https://lndb.lv/  

 

KOLEKCIJAS: 

- Periodika 

http://www.periodika.lv/  

Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus. Periodikas portālā ir iekļauti 

aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu 

lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas 

bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir 

nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var 

precīzi atpazīt automātiskā režīmā.  

 

- Zudusī Latvija  

https://www.zudusilatvija.lv/  

 Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 

19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus. Informācija par zudušām 

un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. 

 

-Dziesmu svētku krātuve 

https://dziesmusvetki.lndb.lv/  

Digitālā kolekcija veltīta Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku vēsturei un 

tradīcijām no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kolekcijā apkopotas vairāk kā 4000 

digitalizētas kultūras un atmiņas institūciju krājumu vienības – attēli, plakāti, 

fotogrāfijas, publikācijas, svētku organizācijas dokumenti, nošu izdevumi, skaņu 

ieraksti, virsdiriģentu un virsvadītāju atmiņu stāsti un citi materiāli. 

 

- Grāmatas 

http://gramatas.lndb.lv/  

Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā. Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 

grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir 

kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir 

ļoti sliktā stāvoklī. 
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- Vēsturisko karšu pārlūkošana 

http://kartes.lnb.lv/  

Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei:  vēsturisko karšu meklēšanu, 

atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un 

vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Karšu portālā ir 

iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām - senās Livonijas kartes, Latvijas 

vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas 

neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.  

 

 

- Rainis un Aspazija 

https://runa.lnb.lv/  

Kolekcija ietver Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus, saraksti, arhīva 

dokumentus, fotogrāfijas, plakātus, audio un video materiālus u.c. 

 

- Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti 

https://audio.lndb.lv/  

Kolekcijai par pamatu ir ņemtas „Bellaccord Electro” un pēc Otrā pasaules kara Rīgā 

izdotās skaņuplates, ietverot arī citu firmu skaņuplates ar latviešu mūziku vai 

izpildītājiem. Šī kolekcija atspoguļo un dokumentē 20.gs. pirmās puses mūzikas dzīvi 

Latvijā visdažādākajos žanros. Lielākā daļa kolekcijas ir brīvi pieejama tīmeklī, tomēr 

apmēram 1/3 daļa no šīs kolekcijas skaņu ierakstiem ir aizsargāta ar autortiesībām, un 

pagaidām pieejama tikai bibliotēku tīklā. Kolekcija pastāvīgi tiks papildināta ar 

jauniem skaņu ierakstiem. 

 

- Akadēmiskais repozitorijs "Academia” 

https://academia.lndb.lv/  

ACADEMIA ir akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām. Mērķis – 

uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos akadēmiskos darbus. Lai 

veicinātu zinātnes attīstību un brīvu zināšanu apriti, lielākā daļa repozitorijā publicēto 

darbu ir pieejami pilntekstā. ACADEMIA saturu veido Latvijas augstskolu un 

zinātnisko institūciju radīti darbi: promocijas darbi, maģistra darbi, monogrāfijas, 

zinātnisko rakstu krājumi, konferenču tēzes un cita veida zinātniskie darbi. Tie ir 

aizsargāti ar autortiesībām. 

 

- Brāļu draudzes (rok)raksti 

https://braludraudze.lndb.lv/  

Kolekcijā ietverti vēsturiska, biogrāfiska un reliģiska dažādu žanru hernhūtiešu 

oriģinālsacerējumi, tulkojumu pārstrādājumi un noraksti, kuri tapuši no 18. gs. vidus 

līdz 19. gs. sākumam. Tie sniedz priekšstatu par Brāļu draudzes kustības konceptuālo 

saturu un izpausmēm konkrētajos vēsturiskajos apstākļos, kā arī atspoguļo 

etnokulturālās kopības apziņas pamatu veidošanos, tā sagatavojot nacionālās atmodas 

procesus 19. gs. otrajā pusē. Kolekcijas eksemplāru vidū ir gan askētiskas, ar zoss 

spalvu un tinti rakstītas rokrakstu burtnīcas, gan arī lielāki sējumi, kuros apkopoti 

vairāki dažāda žanra un autoru vai pārrakstītāju darbi. 
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- G. F. Stendera literārais mantojums 

https://stenders.lndb.lv/  

Digitālajā kolekcijā “G. F. Stendera literārais mantojums” apvienotas latviešu laicīgā 

satura rakstniecības iedibinātāja Gotharda Frīdriha Stendera (1714 –1796) dzīves laikā 

iespiestās grāmatas, raksti un saglabājušies rokraksti. Šo materiālu oriģināli glabājas 

dažādās Latvijas un ārvalstu bibliotēku, kā arī citu atmiņas institūciju krātuvēs. 

Digitālo publikāciju mērķis ir mazināt neērtības, ko rada materiālu izkliedētība, un 

sniegt atbalstu unikālo avotu studijām un pētniecībai. 
 

- Ainavu Dārgumi 

https://ainavudargumi.lv/  

Vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas tiek uzskatītas par īpašām 

Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to aizsardzības statusa un diženuma. Jaunizveidotā 

elektroniskā krātuve ir paplašinājums Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās 

bibliotēkas kolekcijai “Zudusī Latvija”. 
 

- Kultūras kanons 

https://kulturaskanons.lv/  

Izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā 

iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās jomās, ar kurām lepojamies 

un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un 

piederības izjūtu Latvijai. 
 

- Lasāmkoks 

https://lasamkoks.lv/  

Elektroniskā bibliotēka bērniem piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs 

komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan 

lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un 

skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par 

pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma 

grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie 

– ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains. Portālu 

veido LNB bērnu literatūras centrs. 
 

- Raksti Latvijas presē 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=nba01  

Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem 

Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros 

rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver 

vairāk nekā 3 miljonus rakstu. 
 

- Meklēšanas sistēma "Primo" 

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/primo  

Meklētājs, kas nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas 

meklēšanas saskarnes. Sistēmā iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek 

veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā 

bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas kā periodikas 

datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u. c. Arī liela daļa no šo materiālu 

pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta 

minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un 

publikāciju datubāzēs. 
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- Latvijas kinohroniku kolekcija  

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/  

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 

audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve – liecības par Latviju, tās 

cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. 

gadsimta vidus līdz mūsdienām. 

 

- Latvijas Republikas oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis  

https://www.vestnesis.lv/  

Elektroniskajā izdevumā regulāri tiek publicēti ārējie normatīvie akti un citi tiesību 

akti un oficiālie paziņojumi. 

 

- Latvijas Republikas tiesību akti vietnē likumi.lv 

https://likumi.lv/  

 

 

 

- Latvijas oficiālās statistikas portāls stat.gov.lv 

https://stat.gov.lv/lv  

 

 

 

- Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma hugo.lv 

https://hugo.lv/lv  

Platforma tulko tekstus, dokumentus un tīmekļvietnes. Tā ir īpaši izstrādāta latviešu 

valodai un pielāgota valsts pārvaldes dokumentiem. 

 

- Latvija.lv  

https://latvija.lv/  

Tīmekļa vietne ar mērķi nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas 

valsts institūciju tīmekļa vietnēm un centralizētu piekļuvi dažādu institūciju 

sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, ko uztur Īpašu uzdevumu ministra 

elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts. Portāla mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu  

valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

- Izdevniecība žurnāls Santa 

https://www.manizurnali.lv/lasi-par-brivu  

E-izdevumi ir elektroniski drukāto preses izdevumu (žurnālu) analogi, kas apskatāmi 

tiešsaistē internetā portālā ManiZurnali.lv. E-izdevumu arhīvā ir pieejama meklēšanas 

funkcija un arhīvs regulāri tiek papildināts. 

 

-  Žurnāls “Jurista vārds” brīvpieejas e-bibliotēka 

https://juristavards.lv/arhivs.php?k=biblioteka  

Digitālajā bibliotēkā ievietotie materiāli sagrupēti četros "plauktos" (Grāmatas, 

Periodika, Prakses materiāli, Lekcijas) un ir brīvi pieejami ikvienam interesentam 

jebkurā laikā - kā darba un tālākizglītības instruments. 
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BRĪVPIEEJAS RESURSI (angļu un vācu valodā): 

- Open Acces 

https://www.eifl.net/e-resources  

Starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries - 

Elektroniskā informācija bibliotēkām) http://www.eifl.net realizētajām programmām 

un tās uzdevums ir izglītības informācijas nodrošināšana attīstības un pārejas valstu 

bibliotēku lietotājiem. Programma atbalsta un veicina brīvpieeju zinātniskajai 

literatūrai dalības valstīs, tādējādi sekmējot zinātnisko un akadēmisko darbību, kā arī 

to ekonomisko attīstību. Tās darbības labā prakse balstīta uz Budapeštas brīvpieejas 

iniciatīvu, kas tika akceptēta 2002. gadā. 

Open Access resursi ir brīvi pieejami ikvienam lietotājam visā pasaulē bez līgumu un 

autortiesību ierobežojumiem jebkurā vietā un laikā, neatkarīgi no to atrašanās vietas. 
 

- Open Research Library 

https://openresearchlibrary.org/home  

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platformu. Tā piedāvā vienotu pieeju vairāk kā                 

20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir 

veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, 

kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem. 
 

- Directory of Open Access Journals 

https://www.doaj.org/  

Datubāzē atrodas vairāk nekā 2600+ bezmaksas pilntekstu kvalitatīvi zinātniskie 

žurnāli, no tiem 803 žurnālos meklēšana iespējama rakstu līmenī. Tematiskais 

aptvērums: Lauksaimniecība un uztura zinātne, Māksla un arhitektūra, Bioloģija un 

dzīvības zinātnes, Bizness un ekonomika, Ķīmija, Zemes un apkārtējās vides zinātnes, 

VEselības zinātnes, Vēsture un arheoloģija, Valodas un literatūras, Juridiskās un 

politikas zinātne, Matemātika un statistika, Filozofija un reliģija, Fizika un 

astronomija, Zinātne, Sociālās zinātnes, Tehnoloģijas un inženierzinātnes. 
 

- IMF ELIBRARY 

https://www.elibrary.imf.org/  

Datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) 

publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija, politika, 

starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, 

ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, 

starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, 

monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, 

tarifi, tirdzniecības līgumi u.c. Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī 

SVF statistikas datubāzēm. 
 

- Onleihe digitālā bibliotēka 

https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/bib/one.html  

Digitālā bibliotēka Onleihe piedāvā vairāk nekā 23 000 medijus vācu valodā – aktuālas 

Vācijas dienas avīzes un žurnālus, materiālus vācu valodas apguvei, grāmatas 

pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, nozaru literatūru un rokasgrāmatas, filmas, 

mūziku un klausāmgrāmatas. Digitālos resursus iespējams lietot, reģistrējoties Onleihe 

sistēmā. 

 
Datubāzu apkopojumā izmantoti interneta resursi 
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