
NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ  
BIBLIOTĒKA 

 

LNDB.LV  
 

 ••Digitālajā bibliotēkā pieejams periodikas 
portāls, kurā var meklēt un lasīt vēsturiskos 
laikrakstus un žurnālus, grāmatu portāls, 
Lasāmkoks - elektroniska bibliotēka bērniem, 
vēsturisko karšu portāls, kurā pārlūkot 
dažādus laikmetus un robežu izmaiņas, kā arī 
digitalizētas attēlu un skaņas ierakstu 
kolekcijas. 

 ••Tā ir iespēja piekļūt daļai no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājuma, aizejot uz tuvāko 
publisko bibliotēku vai pat neizejot no mājām, jo 
ar autortiesībām vairs neaizsargātie 
digitalizētie materiāli pieejami no jebkura 
datora ar interneta pieslēgumu. P iemēram, 
vietējā laikraksta „Malienas Ziņas” (vēlāk - 
„Padomju Alūksne” un „Oktobra Karogs”) numuri 
digitālajā bibliotēkā pieejami, sākot ar pirmo 
numuru 1925. gadā līdz 1989. gadam. 

LURSOFT LAIKRAKSTU  
BIBLIOTĒKA 

 

NEWS.LV 
  

 ••Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs 
Latvijas laikrakstu publikāciju krājums 
internetā, kas vidēji ik dienas tiek 
papildināts ar tūkstoš jauniem rakstiem gan no 
Latvijas centrālajiem, gan reģionālajiem 
izdevumiem. 

 ••Rakstus var meklēt pēc atslēgvārdiem, 
nosaukuma, autora, datuma. Pieejami raksti līdz 
pat 20 gadus senā arhīvā.  

 ••Visu laikrakstu saraksts: news.lv/library  

NACIONĀLĀ ANALĪTIKAS  
DATUBĀZE 

 

EJ.UZ/LNBANALITIKA 
 

 ••Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, 
kas satur informāciju par rakstiem Latvijas 
laikrakstos un žurnālos no 1950. gada līdz 
mūsdienām, kā arī ārzemju preses  izdevumiem, 
kuros rakstīts par Latviju un latviešiem.  

 ••Datubāzes apmērs sasniedzis 4 miljonus 
ierakstu, papildināšana turpinās. 

ALŪKSNES UN APES  
NOVADU BIBLIOTĒKU  

KOPKATALOGS 
 

ALUKSNE.BIBLIOTEKA.LV 
 
  

 ••Elektroniskajā katalogā atrodamas ziņas 
par katru no bibliotēkā pieejamajām 
krājuma vienībām – grāmatām, žurnāliem u.c. 
resursiem.  

 ••Meklēt katalogā ir ļoti vienkārši un 
ērti: ieraksta meklējamo vārdu vai frāzi un 
nospiež Enter vai Meklēt.  

 
    

 Lielā Ezera iela 24 

 64322197; 25403935 

 biblioteka.info@aluksne.lv 

 

 

 www.albibl.lv 

 www.draugiem.lv/apb 

 www.facebook.com/albibl.lv 

 www.twitter.com/albibl 

ALŪKSNES  

 PILSĒTAS 

BIBLIOTĒKA 

BIBLIOTĒKĀ DATUBĀZE PIEEJAMA BEZ MAKSAS! 

ej.uz/periodika_rokasgramata 

3TD E-GRĀMATU 
BIBLIOTĒKA 

 

3TD.LV 
 
  

 ••Bibliotēkā var lasīt elektroniskās grāmatas 
bez maksas mobilajā ierīcē vai datorā ar 
interneta pieslēgumu. 

 ••Grāmatu lasīšana pieejama tiešsaistē 
neatkarīgi no atrašanās vietas, arī ārzemēs. 

SAŅEMOT BIBLIOTĒKĀ LIETOTĀJVĀRDU UN 
PAROLI, KATALOGĀ IESPĒJAMS APSKATĪT SAVU 

LIETOTĀJA INFORMĀCIJU - VĒSTURI, 
NODOŠANAS TERMIŅUS, TOS PAGARINĀT, 
PASŪTĪT UN PIETEIKTIES ELEKRONISKAJĀ 

RINDĀ UZ GRĀMATĀM. 

REĢISTRĒJIES 3TD E-GRĀMATU BIBLIOTĒKĀ AR 
SAVAS BIBLIOTĒKAS KATALOGA 

LIETOTĀJVĀRDU UN PAROLI! 

ATRODOT INTERESĒJOŠU RAKSTU, PAR IESPĒJU 
IEPAZĪTIES AR PILNO TEKSTU INTERESĒJIES 

BIBLIOTĒKĀ. 

SAKARĀ AR COVID-19 IZPLATĪBU UN KLĀTIENES 
PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMIEM BIBLIOTĒKĀS 

PERIODIKAS UN GRĀMATU SADAĻĀM UZ 
NENOTEIKTU LAIKU NODROŠINĀTA PIEKĻUVE 

BEZ IEROBEŽOJUMIEM 
PĒC TAM - DAĻA SATURA BŪS PIEEJAMA NO 

JEBKURA DATORA AR INTERNETA PIESLĒGUMU, 
DAĻA (ar autortiesībām aizsargātie)  TIKAI  

„GAISMAS TĪKLĀ” - NO PUBLISKO BIBLIOTĒKU 
DATORIEM 

GRAMATAS.LNDB.LV 
 

PERIODIKA.LV 

mailto:biblioteka.info@aluksne.lv
http://www.albibl.lv
http://www.draugiem.lv/apb
http://www.facebook.com/albibl.lv
http://www.twitter.com/albibl


LATVIJAS FILMAS 
 

FILMAS.LV  
 

 ••Visplašākā un precīzākā datubāze par 
Latvijas filmām – sadaļā Filmu katalogs 
atrodamas ziņas par filmām, kas uzņemtas 
Latvijā kopš 1920. gada.  

 ••Pieejama filmu izlase, ko var skatīties jebkur 
Latvijas teritorijā, daļu no filmām iespējams 
skatīties publiskajās bibliotēkās. 

 ••Latvijas filmas var izmantot kā papildu 
instrumentu skolas programmas mācību 
materiāla apgūšanai (sadaļā Filmas skolās - viss 
par šo iespēju). 

LETONIKA 
 

LETONIKA.LV 
  

 ••Letonika.lv ir digitāls zinību resurss - 
ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, 
dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu 
informāciju par Latviju.  

 ••Portāls piedāvā meklēt un strādāt ar 
informāciju, kas atrodama enciklopēdijās un citos 
uzziņu resursos, vārdnīcās, kolekcijās ar attēliem, 
audio un video materiāliem,  latviešu 
literatūras bibliotēkā, valodas atbalsta krātuvē. 

REDZI, DZIRDI LATVIJU! 
 

REDZIDZIRDILATVIJU.LV  
 

 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto 
un skaņas dokumentu digitālā krātuve. 

DIVA - DIGITALIZĒTIE  
VIDEO UN AUDIO 

 

DIVA.LV 
 

 ••Diva ir Latvijas digitalizēto video un audio 
ierakstu piekļuves portāls, kurā visiem Latvijas 
iedzīvotājiem bez maksas pieejami vēsturiski, 
informatīvi un izglītojoši materiāli par 
Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu 
un kultūras vērtībām.  

 ••Pašlaik portālā pieejami Latvijas Televīzijas 
un Latvijas Radio kultūrvēsturiskie video un 
audio ieraksti. 

DAĻAI NO IERAKSTIEM ANOTĀCIJAS LAUKĀ 
PIEVIENOTI PILNTEKSTI, PĀRĒJOS IESPĒJAMS 

SAŅEMT BIBLIOTĒKĀ VAI, IEPRIEKŠ 
VIENOJOTIES, ATTĀLINĀTI (UZ E-PASTU) 

ZUDUSĪ LATVIJA 
 

ZUDUSILATVIJA.LV 
 

 ••Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās 
digitālās bibliotēkas projekts, kas apvieno 
unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu 
skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.  

 ••Portāls satur digitalizētas senu 
zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas 
no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām, arī 
Alūksnes fotogrāfijas.  

BIBLIOTĒKĀ DATUBĀZE PIEEJAMA BEZ MAKSAS! 
IESPĒJAMS SAŅEMT PIEKĻUVES DATUS TĀS 

IZMANTOŠANAI ARĪ MĀJĀS. 
IZVEIDOTAS FILMU IZLASES, KAS SKATĀMAS 

SKOLĀS UN PUBLISKAJĀS BIBLIOTĒKĀS.  
DAĻA NO FILMĀM SKATĀMA JEBKUR LATVIJĀ, 

KUR VIEN PIEEJAMS INTERNETS. 

DAĻA SATURA PIEEJAMA NO JEBKURA  
DATORA AR INTERNETA PIESLĒGUMU, DAĻA 

TIKAI  „GAISMAS TĪKLĀ” - NO PUBLISKO 
BIBLIOTĒKU DATORIEM. 

IESPĒJA IEPAZĪTIES AR ARHĪVĀ UZKRĀTAJIEM 
VIDEO, FOTOGRĀFIJĀM UN SKAŅAS 

IERAKSTIEM, KURIEM NAV NOTEIKTI 
PIEEJAMĪBAS IEROBEŽOJUMI.  

ALŪKSNES & APES NOVADU 

NOVADPĒTNIECĪBAS  
DATUBĀZE 

  

 ••Novadpētniecības datubāzē apkopoti 
dati par informācijas resursiem, kas saistīti 
ar mūsu reģionu – par vēsturi, cilvēkiem, 
notikumiem, viedokļiem.  

 ••Vairākums ierakstu attiecināmi uz 
publikācijām vietējos laikrakstos, tomēr tiek 
sekots līdzi arī tam, ko par mums – Alūksnes un 
Apes reģionu – raksta citos avotos. 

 ••Piekļuve datubāzei elektroniskajā katalogā: 

ALUKSNE.BIBLIOTEKA.LV 

 ••Iespējams izvēlēties meklēšanu tikai 
novadpētniecības resursos, atzīmējot katalogu 
„Novadpētniecība” 


