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      Apstiprinu:  

 

/Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Z.Rabša/ 

2016. gada 5.aprīlī  

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA KONCEPCIJA 

(2016-2021) 

 

Novadpētniecība – visu vietējās dzīves aspektu izzināšana: ģeneoloģija [ģimenes 

locekļu vēstures pētniecība], paleontoloģija [iepriekšējo paaudžu materiālas un garīgās kultūras 

pētniecība], klimats, daba, vēsture, novada dzīve pagātnē, tagadnē, nākotnē. (Bibliotēku 

asociācijas vadlīnijas par darbu publiskajās bibliotēkās. Local studies libraries: Library 

Association guigelines for local studies provision in public libraries. Library Association Local 

Studies Group.2end ed. London: Library Association Publishing, 2002/68 p. ISBN 1-85604-

277-4). 

Novadpētniecības darba metodiskie ieteikumi izstrādāti, izmantojot Starptautiskās 

bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (turpmāk – IFLA) vadlīnijas, iepazīstoties ar 

jaunākajām un aktuālākajām publikācijām, analizējot citu Latvijas bibliotēku pieredzi. 

Novadpētniecības darba koncepciju atbalsta un realizē visas Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, 

Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes novadu (turpmāk – reģiona) bibliotēkas. 

Novadpētniecības darbs bibliotēkā ir lokālas teritorijas materiālu, galvenokārt 

publikāciju, apzināšana, sistematizācija, glabāšana, pieejamības nodrošināšana un 

popularizēšana. Pašvaldību publiskajās bibliotēkās tas ir viens no darba pamatvirzieniem.  

Bibliotēkas darbā ar jēdzienu “novads” nosacīti apzīmē bibliotēkas apkalpojamo mikrorajonu. 

Bibliotēku novadpētniecības darba galvenais adresāts ir bibliotēkas lietotājs, attālinātais 

lietotājs. 

 

Novadpētniecības darba mērķi: 
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1) atklāt vietējās (pagasta vai pilsētas) novadpētniecības unikalitāti un savdabību, tā veicinot 

patriotisma un piederības nostiprināšanos vietējā sabiedrībā; 

2) saglabāt kultūrvēsturiskās liecības par vietējās kopienas dzīvi un vidi nākamajām paaudzēm; 

3) nodrošināt materiālu pieejamību interesentiem un pētniekiem. 

 

Novadpētniecības darba uzdevumi: 

1) vākt un uzkrāt; 

2) sistematizēt un klasificēt; 

3) saglabāt un nodrošināt pieejamību; 

4) izmantot un popularizēt. 

 

1.uzdevums: Vākt un uzkrāt 

Reģiona bibliotēkas iespējami pilnīgi vāc un uzkrāj materiālus un informāciju par vietējā 

sabiedrībā notiekošo. Novadpētniecība ir kāda novada vispusīga izpēte. Novadu pēta visās trijās 

laika dimensijās: pagātnē, tagadnē un nākotnē, kā arī visās zinātnes, mākslas un 

tautsaimniecības nozarēs. Novadnieks ir cilvēks, kas dzimis, dzīvojis vai dzīvo kādā novadā vai 

kura iepriekšējās paaudzes saistītas ar šo novadu. Materiālu ģeogrāfiskais aptvērums ir bijušās 

un esošās Jēkabpils pilsētas un novadu vēsturiskās robežas. Dažādu veidu un formātu 

informācijas resursu kopums ietver ziņas par cilvēkiem, objektiem, mutvārdu daiļradi, 

notikumiem, aktivitātēm. Procesā tiek ievēroti galvenie nosacījumi – lokālā (pagasta) vai 

reģionālā (reģiona) piederība un nozīmība vai devums vietējās kopienas attīstībā (jebkurā 

nozīmē). 

Materiāli tiek iegūti, ievērojot Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likumdošanu par Personisko 

īpašumu materiāla autora Autortiesībām, no iedzīvotājiem vai sadarbojoties ar kolēģiem, citām 

iestādēm vai uzņēmumiem. Vajadzības gadījumā materiāli tiek kopēti vai skenēti, veidotas datu 

bāzes un digitālās kolekcijas (nedublējot citu institūciju savākto, bet maksimāli nodrošinot 

informācijas materiālu pieejamību). 

Bibliotēka piedalās aktivitātēs (projektos, konkursos, ekspedīcijās), sadarbojas ar kolēģiem, 

privātām vai juridiskām personām. 
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Informācija tiek uzkrāta fiziskā veidā konkrētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā, 

bibliogrāfiskajos rādītājos vai elektroniski (elektroniskajos nesējos un interneta vietnēs). 

Novadpētniecības krājums ir dokumentu kopa, kura satur informāciju par kādu valsts daļu 

(novadu) un novadniekiem neatkarīgi no informācijas nesējiem (papīrs, fotogrāfijas, 

kompaktdiski utt.), dokumentu izdošanas laika, veida, tirāžas, autora politiskās pārliecības un 

citiem faktoriem. Novadpētniecības krājums ir bibliotēkas krājuma organiska sastāvdaļa. 

Novadpētniecības krājuma saturu nosaka konkrētās bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju 

informatīvās vajadzības, kā arī bibliotēkas iespējas (tehniskais nodrošinājums, krājums), novada 

īpatnības.  

 

 

2.uzdevums: Sistematizēt un klasificēt 

Uzkrājot materiāli tiek dokumentēti un bibliogrāfēti atbilstoši standartiem. Elektronisko 

informāciju (bibliogrāfisko aprakstu vai analītisko ierakstu katrai vietējā satura materiāla 

vienībai) veido vai papildina reģiona Elektroniskajā kopkatalogā un Novadpētniecības datu 

bāzē. Sistematizēšanā tiek izmantota Universālā decimālā klasifikācija (turpmāk - UDK 

klasifikācija), kā arī iegūtā materiāla veids – oriģinālie iespieddarbi, nepublicētie raksti, 

fotogrāfijas, CD vai DVD, vadoties pēc dokumenta apjoma. 

 

3.uzdevums: Saglabāt un nodrošināt pieejamību 

Par novadpētniecību atbildīgais bibliotēkas darbinieks ievēro pēctecību novadpētniecības 

materiālu papildināšanā, ilgtermiņa saglabāšanā un pieejamībā. Bibliotēkas, vadoties pēc savām 

iespējām, nodrošina atsevišķu telpu vai plauktu novadpētniecības materiālu izvietošanai, 

kārtojumā vadoties pēc „Metodiskajiem noteikumiem novadpētniecības darbā” (1.pielikums).  

Informācija par pieejamajiem materiāliem tiek atspoguļota interneta vietnes http://www.jgb.lv 

Elektroniska kopkatalogā un Novadpētniecības datu bāzē. Pēc vajadzības un iespējām tiek 

norādītas elektroniskās adreses, kur atrodama plašāka informācija. Bibliotēkas, ievērojot LR 

likumus un normatīvus par autortiesību un personas datu aizsardzību, kopīgi veido digitālās 

kolekcijas.  

 

http://www.jgb.lv/
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4.uzdevums: Izmantot un popularizēt 

Ar materiāla autoru vai īpašnieku tiek slēgta rakstiska vienošanās (2.pielikums). Bibliotēkas 

ievēro LR likumos un vienošanās minēto materiālu piederības, glabāšanas, izmantošanas kartību 

un mērķi. Vienošanās var paredzēt bibliotēkas pārmantotās tiesības uz materiālu. Materiāla 

izmantošanu bibliotēkas nodrošina ne tikai savā, bet pēc pieprasījuma arī citās Latvijas 

bibliotēkās. Iespēju robežās piedāvā informāciju arī svešvalodās, tādējādi iekļaujoties Eiropas 

un pasaules kultūrvidē. 

Bibliotēkas iespēju robežās rūpējas par materiālu pastāvīgu glabāšanu, pieejamību un aktīvu 

izmantošanu atbilstoši materiāla veidam (nodrošina tehnisko aprīkojumu un tehnoloģijas). 

Savāktie materiāli tiek izmantoti un popularizēti pasākumos, projektos, pētniecības darbos, 

reģiona kultūras un sabiedriskajā dzīvē, sadarbojoties ar citām iestādēm. 

Informācija par pieejamiem resursiem tiek ievietota vietējos plašsaziņas līdzekļos, Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas interneta vietnē utt. Bibliotēkās izvietotas norādes par novadpētniecības 

krājumu. Krājumā esošajiem iespieddarbiem – atšķirīgas uzlīmes par piederību 

novadpētniecībai. 

Bibliotēkas veic popularizēšanas darbu par tās krājumā esošo vietējā satura informāciju un 

materiāliem, izmantojot visdažādākās metodes un formas. 
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1.pielikums 

Metodiskie noteikumi novadpētniecības darbam 

1.Novadpētniecība ir viena no bibliotēkas svarīgākajām funkcijām. Novadpētniecības darbs 

praktiski aptver visus bibliotēkas darba procesus: fonda komplektēšanu, lasītāju apkalpošanu, 

metodisko darbu. Bibliotēku novadpētniecības adresāts ir lasītājs, bet darba pamatā ir 

dokuments. Tādēļ bibliotekāra pienākumos ir vākt, uzkrāt, sistematizēt un popularizēt savāktos 

novadpētniecības materiālus (lokālas vai reģionālas nozīmes), aptverot kopienas visas darbības 

jomas tās ģeogrāfiskajās robežās. 

 

2.Dokumentēšanā un bibliogrāfēšanā ievēro LNB Standartizācijas nodaļas apstiprinātus 

standartus un vadlīnijas. Neskaidrību gadījumos konsultējas ar JGB speciālistiem. 

 

3. Tiek vākti materiāli, kas saistīti ar rakstīto vārdu: 

 grāmatas; 

 grāmatu daļas; 

 periodikas raksti; 

 interneta, datu bāzu resursi; 

 pašvaldību avīžu izdevumi; 

 nepublicēti materiāli, rokraksti; 

 fotogrāfijas; 

 diapozitīvi; 

 video ieraksti; 

 audio ieraksti; 

 afišas un plakāti; 

 kartes; 

 “dzimtas koki”; 

 diplomi un goda zīmes; 

 fiksētā mutvārdu daiļrade (dzīvesstāsti, atmiņas, intervijas, vietējā folklora); 

 utt. 

 

4.Materiālu ieguves veidi: 

 oriģināli; 
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 kopēti; 

 skenēti; 

 pārfotografēti; 

 ierakstīti CD, DVD; 

 rokrakstā, datorrakstā, pārrakstīti; 

 digitālā kolekcijā; 

 pirkti, mainīti, dāvināti. 

 

5.Materiālu ieguves formas un metodes: 

 uzrunājot, tiekoties ar iedzīvotājiem; 

 organizējot ekspedīcijas, pasākumus, akcijas, konkursus; 

 projektu aktivitātēs; 

 sadarbojoties ar citām atmiņu glabājošām institūcijām (muzejiem, arhīviem, skolām); 

 izpētot. 

 

6.Materiālu kārtojums: 

 dokumenti tiek kārtoti atsevišķā telpā vai plauktos, vadoties pēc bibliotēkas telpu 

iespējām un materiālu apjoma; 

 par katra materiāla atrašanās vietu, profesionāli izvērtējot, lemj darbinieks, vadoties 

pēc tā kultūrvēsturiskās, saturiskās vai iespiedvērtības; 

 grāmatas un periodikas izdevumi kārtoti, ievērojot UDK klasifikāciju un alfabētu; 

 audiovizuālie dokumenti (CD, DVD u.c.) – alfabētā; 

 mapes plauktos kārtotas, ievērojot UDK principu un alfabētu; 

 personāliju mapes – izdalītas atsevišķi, ievērojot UDK principu un alfabētu; 

 dokumenti mapēs ievietoti hronoloģiski (jaunākais virspusē) ar noformētu 

bibliogrāfisko norādi. Klāt var būt pievienots satura rādītājs, citas informācijas 

meklēšanai noderīgas ziņas. 

 

7. Elektroniskā informācija: 

 veido bibliogrāfiskos ierakstus, lai tos varētu izmantot iespējami pilnīgi: 

 izmanto starptautisko standartu MARC21, lai nodrošinātu pieejamību citam 

bibliotēkām un lietotajiem; 

 nodrošina bibliogrāfiska ieraksta pilnīgumu (visu obligāto un papildus 

elementu izmantošana) atbilstoši spēkā esošajiem standartiem; 
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 satura atklāsmi nodrošina priekšmetošana, kas nodrošina meklēšanu no 

dažādiem aspektiem; 

 jānorāda dokumenta atrašanās vieta (iestādes nosaukums), ja oriģināls 

neatrodas bibliotēkā; 

 jāpievieno anotācijas; 

 statistikas laukos jānorāda piederība novadpētniecībai; 

 ja dokumenta eksemplārs atrodas atsevišķā novadpētniecības telpā vai 

plauktā, eksemplāra ziņās to norāda. 
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Skaidrojumi vāktajiem dokumentiem: 

1. Fiziskas personas, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu reģiona kultūrā, saimniecībā un 

vēsturē jebkuras nozares attīstībā, atsevišķu svarīgu notikumu norisē vai kas dzimušas, 

strādājušas vai dzīvojušas (sniedzot informāciju vai dodot norādi uz informācijas 

avotiem un/vai vietu, kur meklējama plašāka informācija par šo personu). 

2. Juridiskas personas: iestādes, uzņēmumi, biedrības un organizācijas, dokumenti par to 

dibināšanu, darbību, reorganizāciju vai likvidāciju. 

3. Pasākumi un aktivitātes (vēsturiskie un mūsdienu). 

4. Objekti (veidošanās, saglabāšana, aizsardzība un izmantošana): 

 dabas un ģeogrāfiskie – resursi, vietas (dabīgi vai cilvēku veidoti); 

 kultūrvēsturiski un vēstures objekti – ēkas, piemiņas vietas, pieminekļi, kapi. 

5.Mutvārdu daiļrade: 

 pasakas, teikas, mīklas, parunas, sakāmvārdi, anekdotes; 

 tradīcijas paražas, nostāsti, anekdotisku vai traģisku gadījumu apraksti; 

 tautas dziesmas un mūzika. 

      6.Vēsturisku notikumu atspoguļošanai tiek izmantota vēstures hronoloģiskā laika līnija 

jeb posmi: 

 senvēsture (līdz XII gs. beigām); 

 feodālisma periods (XII gs. – XIX gs. 60. gadi); 

 kapitālisma attīstības periods (XIX gs. beigas -1914. gads); 

 Pirmais pasaules karš (1914-1918); 

 Latvijas Republika (1918-1940); 

 Padomju Latvijas periods (1940-1990) – Latvijas okupācija. LPSR tapšana. Latvija 

Otrā pasaules kara laikā un pēc tā. Jaunās atmodas periods Latvijā; 

 atjaunotā Latvijas Republika (1990.gada 4.maijs -......). 

       7.Materiālu uzkrāšana un piederība: 

   bibliotēkā materiālus uzkrāj savā Novadpētniecības krājumā fiziskā veidā, 

bibliogrāfiskos rādītājos, elektroniskajos nesējos un interneta vietnēs; 

 glabāšanā tiek ievēroti materiālie un tehniskie normatīvi (MK not. Nr.395) un LVS 

ISO 11799 prasības; 

 piederība: 

 bibliotēkai – pieder un atrodas bibliotēkas krājumā; 
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 personai – pieder, kopija bibliotēkā; 

 citai iestādei – pieder (piemēram, muzejam, skolai, arhīvam, citai 

bibliotēkai), kopija bibliotēkā. 

8. Bibliotēkas piedalās projektu konkursos un aktivitātēs, lai nodrošinātu bibliotēkā esošo 

materiālu plašāku pieejamību un saglabāšanu, piedāvātu bibliotēkas krājumā esošos 

materiālus. 

9. Novadpētniecības materiālu popularizēšanas metodes un formas: 

 Bibliotēkās, skolās, pagastos utt.: 

 izstādes (pastāvīgas vai mainīgas); 

 informācijas stendi; 

 pasākumi; 

 projekti; 

 pētnieciskais darbs; 

 interaktīvas nodarbības;  

 bibliotekārās stundas; 

 konkursi; 

 bukleti 

 utt. 

 Plašsaziņas līdzekļos – raksti, intervijas utt. 

 Interneta vidē: 

 jubilāru kalendāri; 

 tematiski bibliogrāfiskie saraksti; 

 anotācijas, tūrisma ceļveži, maršruti, kartes; 

 digitālās kolekcijas; 

 utt. 
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Saīsinājumi 

JGB – Jēkabpils Galvenā bibliotēka 

Reģions – Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes novadu 

publiskās bibliotēkas 

LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru kabinets 

UDK - Universālā decimālā klasifikācija 

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LVS ISO – Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” pilns biedrs 

Starptautiskā standartizācijas organizācijā  

CD – kompaktdisks 

DVD - universālais digitālais disks 

 

MARC21 – starptautiskais mašīnlasāmais datu formāts 

IFLA - Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija - angļu: International 

Federation of Library Associations and Institutions 

 

 

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ang%C4%BCu_valoda
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2.pielikums 

PARAUGS 

 

VIENOŠANĀS Nr. ........ 

 

............................................................................................................... 

bibliotēkas vadītājs (-a)....................................................................... 

un.................................................................................................................................................. 

(dokumenta īpašnieka vārds, uzvārds) 

vienojas par novadpētniecības materiāla (dokumenta nosaukums – konkrētas grāmatas, 

fotogrāfijas, albuma, CD, atmiņu, intervijas (ar roku vai diktofonā ierakstītas) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

glabāšanu, izmantošanu: 

 

1.Es, ........................................................................................ (vārds, uzvārds), neiebilstu pret 

dokumenta (oriģināla vai kopijas) glabāšanu bibliotēkas novadpētniecības krājumā. 

Atļauju to izmantot: 

....................................................................................................................................................... 

(uzskaitījums: izglītības, pētniecības vajadzībām, pasākumos, pavairot (piemēram, citai 

bibliotēkai vai muzejam), publiskot plašsaziņas līdzekļos minot dokumentu kā avotu). 

Ierobežojumi dokumentu izmantošanu: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2.Es, .............................................................................................................................................. 

(bibliotēka, bibliotēkas vadītājs (-a)), apņemos pildīt autora nosacījumus par 

dokumenta..................................................................................(nosaukums) glabāšanu, 

izmantošanu un publicēšanu. 

 

Dokuments sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas bibliotēkā un viens pie 

dokumenta oriģināla īpašnieka. Visiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

 

Paraksts........................................                                               Paraksts...................... ................ 

(dok. īpašnieks)       (dok. saņēmējs) 
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