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Lokālais saturs bibliotēkas tīmekļa vietnē

• ērti, ātri pieejams un lietojams;

• vienkāršs un pārskatāms;

• izvietots iespējami kompakti, bet• izvietots iespējami kompakti, bet

uzskatāmi, piem., dublējot saites

dažādās lapās, sadaļās, izceļot

nozīmīgākos tematus, veidojot ierakstu

kopas



www.jzb.lv

Viens no galvenā banera attēliem veltīts populāru novada 
personību jubileju, notikumu attēlošanai



• Datu bāze «Jelgavas novadpētniecība» ;

• Datu bāze «Ievērojami cilvēki Jelgavā»;

• Tematiskas grāmatu un rakstu kopas no

Jelgavas kopkataloga un novadpētniecības

(Grāmatās par Jelgavu, Jelgavas vēsture,

www.jzb.lv «Par Jelgavu»

(Grāmatās par Jelgavu, Jelgavas vēsture,

Jelgava literatūrā, Jelgavas ielas u.c.)

• ZUDUSĪ UN MŪSDIENU JELGAVA –digitalizētie

materiāli tiešsaistē, saišu kopa

• Jelgavas avīzes



• saites Jelgava internetā;
• Jelgavas bibliotēkas sociālajos tīklos
• Saites e-kopkataloga saskarnes logā;
• Attēlu galerijas, slaidrādes  par seno 

www.jzb.lv «Par Jelgavu»

• Attēlu galerijas, slaidrādes  par seno 
Jelgavu;



www.jzb.lv - Jelgavas novada bibliotēkas

Eleja - pagasta bibliotēka, teika par Elejas

pili, pils spoks;

Lielplatone – pagasta hronika, teikas;

Sesava – dziesma, leģendas;

Valgunde – Viļa Ozola fonds;

Sesava – dziesma, leģendas;

Valgunde – Viļa Ozola fonds;

Zaļenieki – Rainis Zaļeniekos; Biedrību nams;

Sadraudzīgā biedrība;

Ūziņi – novadpētniecības blogs;

Vilces pagasta bibliotēkas, Ķīve



Ūziņu bibliotēkas blogs



Jelgavas novada Lielplatones bibliotēka



Zaļenieku sadraudzīgā biedrība



Horeogrāfa Viļa Ozola fonda apraksts datu bāzē 
«Jelgavas novadpētniecība»



Nav vienotu kritēriju personas iekļaušanai datu

bāzē, īpaši tas attiecas uz mūsdienu personībām.

Tādi noteikti ir nepieciešami:

• lai novērtētu, saglabātu nākotnei un

Problēma – personas iekļaušana 

novadnieku datu bāzē 

• lai novērtētu, saglabātu nākotnei un

popularizētu novadam nozīmīgu cilvēku

devumu;

• šī darba sekmīgai turpināšanai darbinieku,

laiku un citu izmaiņu gadījumos.



Iespējamie kritēriji

- Latvijā/pasaulē pazīstams cilvēks, dzimis, dzīvojis,

mācījies, strādājis novadā, devis paliekošu

ieguldījumu tā attīstībā. [Kā novērtēt paliekošu

ieguldījumu?]

- Persona ir iekļauta enciklopēdijā, biogrāfiskajā- Persona ir iekļauta enciklopēdijā, biogrāfiskajā

vārdnīcā vai tamlīdzīgos izdevumos.

- Personai ir Latvijas/pasaules mēroga panākumi,

sasniegumi, atklājumi, izgudrojumi.

- Literāru, zinātnisku, tehnisku u.c. darbu autori

(darbi saistīti ar novadu)



Iespējamie kritēriji 2
- Pilsētas/novada domes priekšsēdētāji.

Ilggadēji [> 20, 30, 40 gadi?] pilsētas (novada)

uzņēmumu, organizāciju, iestāžu vadītāji [Kādu

organizāciju, lielāko? visu?]

- Latvijas valsts vadošās amatpersonas, prezidenti,- Latvijas valsts vadošās amatpersonas, prezidenti,

ministri, Saeimas deputāti

[visi? Ja bijis amatā dažus mēnešus?]

- Vecums, no cik gadiem, vai tas ir svarīgi ?



Viedokļiem un ierosinājumiem 

Dagnija.Avota@jzb.jelgava.lv


