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Latvijas pilsētas (9 + 67 = 76)

Avots: www.citadapasaule.com



77 → 76



9 – 110 – 67

• 2011 → Latvijā ir 119 vietējās pašvaldības: 
9 republikas pilsētas un 110 novadi

• 2009 ← Latvijā bija 7 republikas pilsētas
• 2009 → + Valmiera un Jēkabpils• 2009 → + Valmiera un Jēkabpils
• Novadu pilsētas: 67
• 2010 → - Kalnciems



Republikas pilsētas

Avots: www.irliepaja.lv



Lielākās (2013. g. sāk.)

• Rīga (643 615)
• Daugavpils (89 184)
• Liepāja (73 469)
• Jelgava (57 773)

• Ventspils (37 336)
• Rēzekne (30 756)
• Ogre (24 673)
• Valmiera (24 228)• Jelgava (57 773)

• Jūrmala (50 481)
• Valmiera (24 228)
• Jēkabpils (23 834)

Saistoši: http://neogeo.lv/?p=19678



Mazākās (2013. g. sāk.)

• Durbe (543)
• Subate (659)
• Ainaži (803)
• Ape (945)

• Pāvilosta (1006)
• Piltene (1064)
• Aknīste (1106)
• Līgatne (1117)• Ape (945)

• Staicele (986)
• Līgatne (1117)
• Sabile (1194)

Saistoši: http://neogeo.lv/?p=3685



Vecākās (→ pilsētas tiesības)

• Rīga (1225)
• Cēsis (1323)
• Valmiera (1323)
• Aizpute (1378)

• Limbaži (1385)
• Piltene (1557)
• Jelgava (1573)
• Daugavpils (1582)• Aizpute (1378)

• Kuldīga (1378)
• Ventspils (1378)

• Daugavpils (1582)
• Valka (1584)
• Bauska (1609)



Jaunākās (→ pilsētas tiesības) 

• Skrunda (1996)
• Salaspils (1993)
• Ķegums (1993)



Bijušās (←)

• Straupe
• Koknese
• Rauna
• Sēlpils

• Gostiņi
• Krustpils
• Grīva
• Sloka• Sēlpils

• Ķemeri
• Lejasciems

• Sloka
• Kalnciems
• Abrene



Pilsēta ↔ Ciems

• Pilsēta liela, blīvi 
apdzīvota vieta ar vairāk 
vai mazāk plānveidīgu 
apbūvi

• Lielpils ēta liela pilsēta, 

• Ciems apdzīvota vieta 
laukos; viensētu grupa

• Ciemats ēku grupa; neliela 
apdzīvota vieta

• Pilsētciemats administratīvi • Lielpils ēta liela pilsēta, 
kurā ir daudz iedzīvotāju 
(piem., vairāk par 100 000)

• Mazpils ēta pilsēta ar 
samērā nelielu iedzīvotāju 
skaitu

• Pilsētciemats administratīvi 
teritoriālā iedalījuma vienība 
(Latvijā no 1949. līdz 1992. 
gadam) – apdzīvota vieta, 
kurā ir kāds rūpniecības 
u.tml. uzņēmums vai kūrorta 
iestāde

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: http://www.tezaurs.lv/mlvv



Avoti

• Latvijas pilsētas : enciklopēdija. Rīga : Preses nams, 1999. 
590 lpp.

• Latvijas autoceļu atlants. Rīga : Jāņa sēta, 2008. 278 lpp. T.p. 
2013.

• Pilsetas.lv [tiešsaiste]. 2003–2011. Pieejams: 
http://www.pilsetas.lvhttp://www.pilsetas.lv

• Latvijas pilsētu uzskaitījums. Vikipēdija [tiešsaiste] : brīvā 
enciklopēdija. Pieejams: 
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_pils%C4%93tu_uzskait%C
4%ABjums

• Latvijas vietu vēstures kartotēka (līdz 2008) [tiešsaiste]. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pieejams: 
http://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/skenetie-kartisu-katalogi



Projekts “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”

• Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds
• Īsteno: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 

attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs kopā 
ar Latvijas publiskajām bibliotēkām

• Novadpētniecība – nozīmīgs Latvijas publisko bibliotēku • Novadpētniecība – nozīmīgs Latvijas publisko bibliotēku 
darba virziens

• Bibliotēkas – autores un/vai līdzautores par Latvijas 
apdzīvotajām vietām izdotajām grāmatām

• Grāmatas nereti tiek izdotas lokāli un netiek 
popularizētas plašāk

• Tāpat kā bibliotēku veidotās digitālās kolekcijas



Izstāde

• Planšetes: 4
Gulbene, Jelgava, Krāslava, Ventspils
• Digitālās kolekcijas (saraksts): 42 
• Grāmatas (saraksts): 163 (izstādē: 27)• Grāmatas (saraksts): 163 (izstādē: 27)
Izdošanas gads: 2013–1857

Izdevumus sk. Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās 
bibliotēkas kolekcijā “Grāmatas”: 
http://gramatas.lndb.lv







Ko tālāk?

• Ceļojošās izstādes piedāvājuma 
izmantošana

• Savu izdevumu popularizēšana
• Digitālo kolekciju popularizēšana• Digitālo kolekciju popularizēšana
• Kas notiek citur? Kā dzīvo citi?
• Lepnums, ka esi vietai piederīgs



Paldies!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvais centrs

Izstādes pasūtīšana:
Liega PiešiņaLiega Piešiņa
liega.piesina@lnb.lv
67806128


