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NODARBĪBAS SATURS
Kāpēc novadpētniecība ir tik nozīmīga?

Mutvārdu vēsture un dzīvesstāstu pētniecība.
 Datu ieguves metodes – dzīvesstāstu intervijas, mutvārdu vēstures intervijas.

Praktiski padomi interviju organizēšanā un norisē.

 Datu fiksēšana un apstrāde.

 Pētniecības ētika.

Ko darīt tālāk – kā to padarīt interesantu un pieejamu? 

Digitālā stāstniecība  (digital storytelling).

Daži noderīgi resursi. 

LU IBSN studentu noslēguma darbi par novadpētniecību.



NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA SATURS

Pamatvirzieni
Krājuma veidošana, organizēšana un saglabāšana

Informācijas meklēšanas sistēmas veidošana, uzziņu sniegšana,

Krājuma un pakalpojumu popularizēšana.

Papildus uzdevumi

Vietējā satura veidošana,

Mutvārdu vēsture,

Ģenealoģija,

Zinātniskā pētniecība.

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas



MUTVĀRDU VĒSTURE – DZĪVĀ VĒSTURE

Oficiālā , rakstītā vēsture - vēsturiski precīza 
hronoloģija .

Mutvārdu vēsture - cilvēku atmiņas, pārdzīvojumi, 
izjūtas.

Kā cilvēki interpretē notikumus.



MUTVĀRDU VĒSTURE 
“pētījumu avots sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs un reizē izziņas metode kvalitatīvajos 
pētījumos, kas lūko aptvert cilvēku pieredzi un 
uzskatus gan saistībā ar sabiedrības nozīmīgiem 
procesiem, gan ar savas dzīves norisēm”.

(Zirnīte, Garda, 2014, 13. lpp.)

Mutvārdu vēstures avoti - arī vēstules, 
dienasgrāmatas, memuāri, atmiņu pieraksti.



Katrs neuzrakstīts 
dzīvesstāsts ir kā 
bibliotēka, kas nodegusi.

Pols Tompsons



PĒTNIECĪBA VIRZIENI, KUR MUTVĀRDU 
VĒSTURE IR NEAIZSTĀJAMA

Dzimtu vēstures pētījumi;

Pagasta, novada, pilsētas vēstures izpēte;

Vietējās kopienas vēstures, tradīciju izpēte;

Vēsturisko notikumu ietekme uz cilvēku likteņiem.



MUTVĀRDU VĒSTURE SOCIOLOĢIJĀ

Biogrāfiskā pieeja socioloģijā - kopš 20. gs. sākuma,

Projekti 40 – 50 gados ASV,

Viljama Aizeka Tomasa un Floriana Znaņecka darbs “Poļu zemnieks 
Eiropā un Amerikā” (1918–1920) 

Lai izprastu pārmaiņas sabiedrībā, pētītu cilvēku likteņus.

Biogrāfiskā pieeja – dzīvesstāsti, mutvārdu vēstures intervijas.

Latvijā – 90. g. sākumā.

“Aizraujošs ceļojums otra cilvēka dzīves pasaulē”.

Baiba Bela



DZĪVESSTĀSTI LATVIJĀ

Dzīvesstāsti – nesenās vēstures interpretācija.

Latvijā 90. g. sākumā – par trimdu, par izsūtīšanām, 
pretošanos kustību.

Nepieciešamība “pārstāstīt” vēsturi.

Kopīga identitāte – kopīgs pagātnes tēls.



KĀPĒC SVARĪGI APZINĀTIES SAVAS 
SAKNES?

[..] iesakņošanās deficīts, nestabilitātes sajūta, 
nedrošība un pretrunīgā identitāte kopsummā 
provocē iedzīvotāju nelojalitāti Latvijai un grauj 
cilvēku sociālos sakarus.

(Tabuns, 2010) 



NACIONĀLAIS MUTVĀRDU VĒSTURES 
PROJEKTS

Izveidots 1992. g. Filozofijas un socioloģijas institūtā.

Uzdevums: dokumentēt, uzglabāt un analizēt dzīvesstāstus 
kā subjektīvas laikmeta liecības cilvēka un sabiedrības 
izpētē. 

Ap trīs tūkstoši cilvēku stāstu (Sēlijā, Zemgalē, Vidzemē, 
Latgalē, Kurzemē)

Audioieraksti no 80 g. beigām.



IESPĒJA PIETEIKTIES INTERVĒTĀJU 
TRENIŅSEMINĀRIEM



MUTVĀRDU VĒSTURE KĀ 
BIBLIOTĒKU 
NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA 
VIRZIENS



Dzīvesstāsti un mutvārdu vēstures 

liecības- vērtīgs novadpētniecības avots.

Kāda bijusi ainava;

Apdzīvotās vietas, mājas;

Sadzīve, svētki, tradīcijas, 
ikdienas darbi;

Saimniekošanas pieredze 
(dzirnavas, koku pludināšana, 
vilnas kārstuves).



MUTVĀRDU VĒSTURES AVOTU 
ĪPATNĪBAS

Stāsts, kas top autora un intervētāja sadarbībā (dzīvesstāsts 
vai daļēji strukturēta intervija).

Stāstījums ir subjektīvs un selektīvs.

Stāstījuma kvalitāti ietekmē:
Stāstītāja atmiņa;

Dzīves uztvere.

Ruta Šenberga. 



“.. mūsu atmiņa drīzāk ir kā putnu būris. 
Un tās nav nekādas vistas, tie ir 
mežonīgi, nepieradināti putni. Ieliec 
roku būrī, un tie plosās, metas pret 
sienām, laižas augšup un lejup. Tu vari 
mēģināt kādu noķert, bet nezini, kas tas 
būs”. 

(Joņevs, Jelgava 94, 289. lpp.)



MUTVĀRDU VĒSTURES UN 
DZĪVESSTĀSTU INTERVIJAS



Dzīvesstāstu intervija  
Galvenā loma – stāstītājam, kurš pats izvēlas, ko stāstīt. 

Struktūra atkarīga no tā, kādu lomu notikumiem piešķir 
pats stāstītājs. 

Daudzslāņains saturs, ne tikai fakti. Pieredze, emocijas. 

Dzīvesstāsts  - liecība par laikmetu. Notikumu cilvēciskā  
jēga.

Cilvēka dzīves pieredze kopumā. 

Mutvārdu vēstures intervija 
Pētnieka izvēlēti temati.

 Iepriekš izpētīti pieejamie avoti

Jautājumu saraksts. 



KĀ IZVĒLĒTIES STĀSTĪTĀJU

- Kāds ir pētījuma mērķis?
Dzimtas izpēte

Dzīvesstāstu vākšana

Stāsti par notikumiem, vietām.



KĀ IZVĒLĒTIES STĀSTĪTĀJU

- Ģimenes locekļi, radi;

- Pašvaldība, Sociālais dienests, nevalstiskās 
organizācijas;

- Bibliotekāri, pastnieki, skolotāji, feldšeri.

Sniega pikas izlase – cilvēki ar līdzīgu 
pieredzi.



LABS STĀSTĪTĀJS

-Stāstnieka talants (cilvēks, kuram patīk un 
padodas stāstīt).

- Laba atmiņa.

- Notikuma liecinieks, līdzdalībnieks 
(personīgās atmiņas).



INTERVIJAI NOPIETNI 
JĀGATAVOJAS

- Jācenšas uzzināt papildinformāciju par 
stāstītāju.

- Vēlama priekšintervija.

- Ja par konkrētu tematu, notikumiem –
jāmeklē un jālasa.



KURU INTERVĒT PIRMO?

- Zinošāko;

- Vistuvāk pazīstamo.



VIENOŠANĀS PAR INTERVIJU –
INFORMĒTĀ PIEKRIŠANA

- Jāprot pierunāt un pārliecināt.

- Intervijas laiks, vieta (mājas?), ilgums (2 
stundas?).

- Kāpēc tieši es?

- Intervija tiks ierakstīta!!!



VIENOŠANĀS AR INTERVĒJAMO



PIRMĀ SATIKŠANĀS

- Nesasteidziet sarunu, piedāvājiet palīdzību.

- Galvenā loma būs stāstītājam.

- Kur tiks nolikts diktofons? Kur sēdēsiet?

- Intervētājs nedrīkst kļūt par galveno runātāju!

- Pirms intervijas ierunā datumu, vietu un 
stāstītāja vārdu. 



KAS JĀLIEK CEĻASOMĀ
diktofons;

fotokamera;

videokamera;

dators;

skeneris.

jautājumu saraksts

rakstāmais, papīrs

vienošanās lapa, ja tā nav jau parakstīta 
iepriekš.



LAI IERAKSTS IZDOTOS

- Paņemiet līdzi diktofonu.

- Ielieciet baterijas, pārbaudiet.

-Palieciet mīkstu pamatu.

- Pārbaudiet ieraksta līmeni.

- Novērsiet blakus trokšņus.



KĀ VARĒTU SĀKT 
DZĪVESSTĀSTA INTERVIJU?
- Pirmā bērnības atmiņa. 

- Kur vecāki dzīvoja, kad piedzimāt?

- Vai bija brāļi, māsas?

- Kā iemācījies lasīt?

- Spēles, palaidnības…

- Pirmā skola.



KO DARĪT INTERVĒTĀJAM?

Esi labs klausītājs un sarunas biedrs.

Klausies un ieklausies.

Uzturi sarunu. 

Nepārtrauc!



KĀ VADĪT INTERVIJU?

- Uzdodiet jautājumus, kad tas nepieciešams.

- Ja nepieciešams, uzjautājiet vai pārjautājiet.

- Ir lietas, par kurām cilvēki negrib stāstīt.

- Ļaujiet ieturēt pauzes, padomāt vai neatbildēt 
uz kādu jautājumu.



Atmiņa nelīdzinās datoram vai kartotēkai, tā vairāk 
atgādina pieputējušus bēniņus, kas juku jukām 
piebāzti ar iepriekš neparedzamām lietām, un šeit 
nav svarīga to secība, bet gan saistība un 
sakarības, ko tās atklāj. 

Inta Gāle-Kārpentere



JAUTĀJUMU VEIDI INTERVIJĀS 1
- Lielie maršruta vai vispārīgie jautājumi

(Kādi bērnība tika svinēti svētki?

Kādas parasti bija ēdienreizes?)

- Mikromaršruta jautājumi (praktiski – kā kaut kas tika 
darīts)
(Kā svinējāt Ziemassvētkus izsūtījumā? Kas tika likts svētku galdā?)

- Pieredzes, personiski  jautājumi
(Kādi bija darba pienākumi, kad sākāt strādāt? Kā iemācījāties...?)



JAUTĀJUMU VEIDI INTERVIJĀS 2

- Precizējošie jautājumi
Par kāda vārda nozīmi vai norisi.

-Zondējošie jautājumi
 Vai Jūs varētu tuvāk pastāstīt par…

- Atkārtotie jautājumi
Gribu vēlreiz pajautāt par…

Pēc I. Gāles -Kārpenteres



FOTOGRĀFIJAS

- Var palīdzēt risināt stāstījumu.

-Var lūgt vairāk pastāstīt par 

cilvēkiem, notikumiem.

-Arī šos stāstus vajag ierakstīt.

-Lūgt atļauju vērtīgākās 

fotogrāfijas ieskenēt. 



KĀ PABEIGT INTERVIJU

- Pozitīvā noskaņā un jāatgriežas tagadnē.

- Kas dzīvē ir bijis vērtīgākais, nozīmīgākais?

- Var paskatīties un apspriest fotogrāfijas.

- Varbūt ir rakstītas dienasgrāmatas, atmiņas, 
vēstules.

- Parunāt par šo, par to, maza pateicības dāvaniņa.



IERAKSTA  ATŠIFRĒŠANA (TRANSKRIPCIJA)

- Pilnais vai daļējais 

atšifrējums.

- Atšifrējumā lietojamie 

apzīmējumi



PIEMĒRS

Stāsta Alma Dreimane Vadakstē, intervē Baiba Bela-
Krūmiņa



KĀ NEDAUDZ ATVIEGLOT INTERVIJAS 
ATŠIFRĒŠANU?

http://www.nch.com.au/scribe/


EXPRESS SCRIBE (TAUSTIŅU KOMBINĀCIJAS –
F9 – PALAIŽ, F4 – APSTĀDINA, F7 – ATPAKAĻ, F8 – UZ 
PRIEKŠU)



KĀ TO DARĪT PIEEJAMU?
Digitālā stāstniecība (Digital storytelling

Tehnoloģiju izmantošana, lai apkopotu 
stāstus, darītu tos pieejamus. 

Kopība sajūta, dalīšanās ar piedzīvoto, 
personīgajām atmiņām. 

Vietējās vēstures dokumentēšana. Dzīvā 
vēsture. 

Digitālā stāstniecība - dalīšanās ar savu 
individuālo pieredzi.



DIGITĀLĀS STĀSTNIECĪBAS PROJEKTS MONTEREY
PARK BRUGGEMEYER LIBRARY, DIENVIDKALIFORNIJĀ

Ierakstīti 24 vietējo iedzīvotāju stāsti. Tēmas – vietējais teātris, ģimenes 
vēsture, kā nonākuši ASV.

Bibliotēkas darbinieki un brīvprātīgie. 

Stāsti kopā ar fotogrāfijām un citiem attēliem  publicēti  bibliotēkas 
vietnē. 

Mērķis – veidot vietējās vēstures arhīvu, informēt, izglītot vietējo kopienu 
par digitālo stāstīšanu un tās lomu vietējās kopienas dzīves 
dokumentēšanā.

Izstrādātas vadlīnijas vietējās kopienas digitālo stāstīšanas projektu 
veidošanai – kā organizēt šādu projektu, brīvprātīgo piesaistīšana, 



DIGITĀLĀS STĀSTĪŠANAS CENTRS (CENTER
FOR DIGITAL STORYTELLING)
HTTPS://WWW.STORYCENTER.ORG/

https://www.storycenter.org/


KULDĪGAS PILSĒTAS LAUKUMS

http://biblio.kuldiga.lv/?id=481&r=Pils%C4%93tas-laukuma-b%C5%ABvniec%C4%ABba-audioierakst%C4%81-ar-fotogr%C4%81fij%C4%81m-un-atmi%C5%86u-st%C4%81stu


RCB PROJEKTS “MANS STĀSTS 
PAR RĪGU”

Bibliotēkas vietnē (mājaslapā). 



KĀ NEPĀRKĀPT AUTORTIESĪBAS 
Creative Commons vietnes – iespēja bez 
maksas izmantot attēlus, mūziku.

https://www.sitepoint.com/creative-commons-sources/

https://www.sitepoint.com/creative-commons-sources/


HTTP://CCMIXTER.ORG/

http://ccmixter.org/


HTTPS://FREESOUND.ORG/



ATTĒLI
HTTPS://PIXABAY.COM

https://pixabay.com/


IBSN STUDENTU NOSLĒGUMA 
DARBI

Bērziņa, A. (2018). Publiskās bibliotēkas un dzimtu  pētniecība  
(Bakalara darbs).

Īvāne-Kronberga, B. (2018). Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas 
ielā 26: ainavas kultūrvēsturiska lasīšana (Maģistra darbs).

Paradovska, M. K. (2018). Mutvārdu vēsture kā viens no publisko 
bibliotēku novadpētniecības virzieniem. Rīga: Latvijas Universitāte. 

Pavlova, J. (2017). Pūriņu dzimta mutvārdu vēstures liecībās un 
dokumentos  (Maģistra darbs).

Taube, S. (2015). Vītolu dzimta un māja mutvārdu vēstures liecībās 
un dokumentos (Maģistra darbs).

Sirmā, K. (2018). Publisko bibliotēku krājuma popularizēšana 
sadarbībā ar skolām (Maģistra darbs).

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30051


SECINĀJUMI
Vietējā  identitāte, piederības sajūta.

Rutīnas darbi un vēl .

Mutvārdu vēsture – dzīvā vēsture- vērtīgs 
novadpētniecības avots.

Novadpētniecības materiālu popularizēšana – digitālā 
stāstniecība.

Izmantosim avotus ar CC licenci.

Esiet dedzīgi un aizrautīgi  Novadpētnieki!



IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI
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Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts".

Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana (Rokasgrāmata iesācējiem). (2009). 

Rīga: Apgāds Mantojums.

Grīviņš, V. (Red.). (2016). Novadpētnieka rokasgrāmata. Rīga: Apvārsnis. Izgūts no 
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Roberts, B. (2002). Biographical research. Buckingham: Open Univesrity
Press. 
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Taylor, E. S. (2011). Conducting Oral Histories. Students Guide to a Successful Interviing Experience. 

Bloomington: AuthorHouse.

https://www.historia.lv/sites/default/files/media/Biblioteka/Literatura/Gramatas/2016/janvaris/novadpētnieka_rokasgramata.pdf


IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS 
AVOTI
Conrad, S. K. (2013). Documenting local history: a case study in digital 
storytelling. Library Review, 62 / 8/9,  459-471. https://doi.org/10.1108/LR-02-
2013-0013

LNB Bibliotēku attīstības centrs. (2017). Latvijas bibliotēku novadpētniecības 
darba vadlīnijas. Izgūts no https://dom.lndb.lv/data/obj/file/2963519.pdf

Zirnīte, M., Garda-Rozenberga, I. (Red.). (2014). Mutvārdu vēsture un 
dzīvesstāsti (Vadlīnijas intervētājam un atmiņu rakstītājiem). Rīga: LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts.

https://doi.org/10.1108/LR-02-2013-0013
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/2963519.pdf

