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Par

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ ERAF projektā paveikto un plānoto kultūras mantojuma digitalizācijā

˃ Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijām

˃ Pētījumiem

- Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

- Digitālā kultūras mantojuma autortiesību situācijas izpēte

˃ Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku



Satura digitalizācija



Digitalizējamā satura tipi

˃ Teksta dokumenti
Laikraksti, grāmatas, valsts kultūras pieminekļu lietas, notis

˃ Attēli
Foto negatīvi, afišas, kartes, aerofotogrāfijas

˃ Audiovizuālais saturs
Magnētiskās lentes, VHS kasetes, audio kasetes

˃ Kino filmas
16 mm/35 mm filmas

˃ Muzeju priekšmeti

˃ 3D
Arhitektūras pieminekļi



Teksta dokumenti
˃ Laikraksti – 1 861 000 lpp. (230 000 numuri)

Latvijas PSR reģionālā prese
Latvijas reģionālie laikraksti - katra rajona un republikas nozīmes pilsētas centrālais laikraksts 
par periodu 1945.-1990. gads

Mērķis: būtisks atbalsts novadpētniecībai

Profesionālā un nozaru periodika
Populārzinātniski žurnāli (“Veselība”, “Zinātne un Tehnika”), literāri izdevumi (“Literatūra un 
Māksla”, “Avots”), centrālais laikraksts par sportu – “Sports”, Latvijas Republikas oficiālais 
izdevums “Latvijas Vēstnesis”

Latvijā izdotie citvalodu laikraksti
Mērķis: Latvijas cittautu iedzīvotāju kultūras mantojums digitālā vidē

«Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē
Būs pieejami pilni komplekti tādiem pieprasītiem starpkaru perioda Latvijas centrālajiem 
laikrakstiem kā “Jaunākās Ziņas”, “Brīvā Zeme”, “Сегодня”

Mērķis: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku digitalizētās preses pārklājumu

˃ Satura devēji: LNB, LU Akadēmiskā bibliotēka, RSU, RTU



Teksta dokumenti
˃ Grāmatas – 609 000 lpp. (3 600 vienības)

Uzziņu literatūra
Enciklopēdijas, vārdnīcas, bibliogrāfiskie rādītāji
Vēsturiskās telefonu un adrešu grāmatas
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts pieprasīts izdevumu veids

Kalendāri, sākot no 1767. gada, t.sk. LU kalendārs (1922-1936)

Izglītības un zinātnes vēsture

Nozaru literatūra
Juridisko, sociālo un dabas zinātņu izdevumi
LU mācību spēku bibliogrāfijas un biobibliogrāfijas
Studentika – materiāli par LU studentu organizācijām
Mērķis: profesionālās literatūras pieejamība digitālā vidē

Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas
LNB un LU «retumi», vienīgie eksemplāri, t.sk. Lautenbaha-Jūsmiņa 
vairāk kā 20 manuskripti no LU krājuma
Mērķis: vēsturiski nozīmīgu un vērtīgu izdevumu saglabāšana un 
piekļuves nodrošināšana

˃ Satura devēji: LNB, LU, LU Akadēmiskā bibliotēka, 
RTU





Teksta dokumenti

˃ Notis – 200 000 lpp. (1 000 vienības)
Latvijas komponistu notis – 200 000 lpp.

Orķestru partitūras un balsis
Nošu krājumi
Mērķis: nodrošināt Latvijas komponistu nošu oriģinālu saglabāšanu

Satura devēji: LNB

˃ Kultūras pieminekļu lietas – 350 000 lpp. (8 000 lietu)
Mērķis: racionalizēt pieminekļu lietu ikdienas izmantošanu

Satura devēji: VKPAI



Attēli

˃ Kartes – 5 000 lpp.
Latvijas topogrāfiskās kartes – 4 900 lpp.

Visas uz Latviju attiecināmās kartes un atlanti, kas izdoti līdz 
1990. gadam
Mērķis: pilnīgs Latvijas kartogrāfiskais mantojums digitālā vidē

Latvijas retumu kartes – 100 lpp.
Kartes no LNB Retumu un Baltijas centrālās bibliotēkas 
krājumiem
Mērķis: pilnīgs Latvijas kartogrāfiskais mantojums digitālā vidē

Satura devēji: LNB



Attēli

˃ Attēli – 111 500 vienības
Afišas – 2 000 vien.

Pasākumu, sarīkojumu, svētku afišas, kas izdotas līdz 1940. g.
Padomju gados izdotās kino afišas
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Foto negatīvi – 77 500 vien.
Latinform fotohronika 20.gs. 70.-80.g.
Laikraksta «Diena» foto arhīvs
"Latgiprozem" vēsturiski fotodokumenti - Latvijas rajonu 
aerofotogrāfiju negatīvi, kas uzņemti 20.gs. 60.gados.
LU un VKPAI fotonegatīvi
Mērķis: Latvijas laikmetu liecības foto negatīvos

Pergamentu kolekcija  (1220-1700tie) – 2 000 vien.
Ietver senākos dokumentu par Latvijas teritorijas un Baltijas 
reģiona vēsturi no LVA krājumiem
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts unikāls saturs



Attēli

Kultūras pieminekļu uzmērījumi – 18 000 vien.
VKPAI kultūras pieminekļu uzmērījumi
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Dziesmu svētku dokumenti – 12 000 vien.
Dokumenti, kas parāda Dziesmu svētku priekšvēsturi, 
organizēšanu, t.sk. atļauju saņemšanu svētku 
rīkošanai, estrāžu būvi, svētku programmas izstrādi un 
saskaņošanu, kolektīvu gatavošanos un piedalīšanos
Mērķis: valsts nozīmes digitālā kolekcija Latvijas 
simtgadei

Satura devēji: LNB, LNA, VKPAI, LU



Audiovoizuālais saturs

˃ Skaņu ieraksti – 223 500 minūtes (3 725 stundas)
Latvijas Radio ieraksti – 120 000 min.

Vēsturiski nozīmīgi Latvijas Radio skaņu ieraksti: raidījumi, koncerti, pasākumu 
ieraksti
Mērķis: Latvijas Radio satura saglabāšana

Rakstniecības un mūzikas muzeja ieraksti – 41 000 min.
Unikāli, tikai RMM krājumā esoši skaņu ieraksti: kultūras darbinieku balss ieraksti, 
atmiņu stāsti, intervijas
Mērķis: RMM krājuma saglabāšana

Mutvārdu vēsture – 30 000 min.
Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku grupas ,,Etniskā un naratīvā dažādība 
dzīvesstāsta konstrukcijās'' ieraksti
Mērķis: būtisks atbalsts novadpētniecībai

Satura devēji: LR, RMM, LU



Audiovizuālais saturs
˃ Video ieraksti – 245 100 minūtes (4 085 stundas)

Latvijas Televīzijas ieraksti – 78 000 min.
LTV raidījumu ieraksti
Mērķis: Latvijas Televīzijas satura saglabāšana

Latvijas dokumentālās filmas – 4 200 min.
No LNA krājuma
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Valsts pārvaldes video ieraksti – 129 000 min.
Gunta Ulmaņa, Vairas Vīķes-Freibergas un Valda Zatlera prezidentūras laika video ieraksti
Latvijas Republikas 5., 6., 7., 8. Saeimas plenārsēdes, Saeimas Izmeklēšanas komisijas sēdes, Saeimas Frakciju padomes 
sēdes, 6. Saeimas 1998.gada budžeta apspriešana
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Citi video ieraksti – 33 900 min.
Trimdas latviešu video ieraksti
LU video arhīvs
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Satura devēji: LTV, LNA, LNB, LU



Audiovizuālais saturs
˃ Kino filmas – 81 000 minūtes (1 350 stundas)

Kino hronikas – 27 000 min.
Pirmskara kino hronikas, padomju perioda kinožurnāli „Padomju Latvija”, „Māksla”, „Sporta 
apskats”, „Pionieris”, „Karavīrs”, „Lauku hronika” , 1990.-1996.gada kinožurnāli „Latvijas hronika”, 
„Gaismēnas”, „Pastarītis”, „Māksla” u.c.
Mērķis: unikāls, līdz šim nedigitalizēts saturs

Latvijas dokumentālās filmas – 53 720 min.
Autori: Eduards Kraucs, Mārtiņš Lapiņš, Arnolds Cālītis, Vilis Lapenieks, Aleksandrs Rusteiķis, 
Voldemārs Pūce, Hercs Franks, Ivars Kraulītis, Uldis Brauns, Aivars Freimanis, Ivars Seleckis
Kinoamatieru biedrības filmas
Trimdas latviešu dzīve kino filmās
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Animācijas filmas – 535 min.
„Rīgas kinostudijā” un Zīmēto un leļļu filmu studijā „Dauka”

no 1966. līdz 1990. gadam veidotās leļļu animācijas filmas
Mērķis: līdz šim nedigitalizēts saturs

Satura devēji: LNA



Audiovizuālais saturs

˃ Kino filmas – 15 pilnmetrāžas filmu digitalizācija un restaurācija
Satura koncepciju piedāvā NKC eksperti, izveidojot kultūrvēsturiski nozīmīgu pilnmetrāžas 
spēlfilmu un atsevišķu dokumentālo filmu izlasi (apzinot Latvijas kino vēstures būtiskākos darbus, 
kuri atrodas kritiskā tehniskā stāvoklī), un veicot ne tikai to digitalizāciju (sadarbībā ar LNA), bet arī 
pilnu restaurācijas procesu

Satura devēji: LNA



Muzeju priekšmeti 

˃ 70 000 priekšmeti
Esošo digitālo objektu pievienošana NMKK
LV100 kolekciju tēmām atbilstošu priekšmetu digitalizācija

Dziesmu svētki
Rainis un Aspazija
Citas sabiedrības izglītošanai svarīgas tēmas
Kurzemes Provinces muzeja kolekcija

Satura devēji: muzeji



3D

10 kultūras pieminekļu 3D uzmērījumi

Satura devējs: NKMP



ERAF 2. kārtas projektā plānots
˃ Teksta dokumenti un attēli – 1 126 000 lappuses

Periodika (starpkaru periodika, nozaru žurnāli)
Grāmatas
Notis
Dienas fotonegatīvu arhīvs
Kultūras pieminekļu lietas
Latvijas pilsētu arhīvi

˃ Audiovizuālais saturs – 350 000 minūtes
Magnētiskās lentes, VHS kasetes, audio kasetes
Latvijas un Letikas izdevumi, 20. un 21.gs.
Latvijas izdevumi, 20.gs.
Privātkolekcionāru nodotās magnētiskās lentes
Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas

˃ Muzeju priekšmeti – 50 000 vienības

˃ 3D – 30 objekti
Arhitektūras pieminekļi

Īpašā kolekcija – Latvijas industriālais mantojums



Digitalizācijas vadlīnijas



Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Mērķi

− Iespējami vienādot institūciju prakses: arhīvi, bibliotēkas un muzeji

− Iekļaut plašu dažāda veida objektu spektru

− No radīšanas līdz ilglaicīgai saglabāšanai un izplatīšanai

− Ar laiku panākt, ka viss, kas tiek digitalizēts ar valsts vai pašvaldību finansējumu, tiek 

digitalizēts atbilstoši vadlīnijām



Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Jaunas vadlīnijas

− Teksta, attēlu, kino, video, audio dokumentu digitalizācijas vadlīnjas

− Muzeju priekšmetu digitalizācijas vadlīnijas

˃ Pirmo reizi Latvijā

− Pieminekļu 3D objektu izveides vadlīnijas

− Kultūras notikumu (jaunrades) digitālas fiksēšanas vadlīnijas

− Nemateriālo kultūras vērtību digitālas fiksēšanas vadlīnijas

− Digitāli radītu objektu vākšanas vadlīnijas



Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Digitalizācijas organizēšana

− Procesi, lēmumi

− Institūciju darba organizācija, speciālisti un lomas

− Ārpakalpojumu organizācija

− Vides organizācija, tehnoloģijas

− Kvalitātes kontrole u.c.

˃ Digitālo objektu pārvaldība

− Arhīvdatņu un lietotājdatņu veidošana

− Datņu un mapju nosaukumu veidošana

− Metadatu veidošana

− Īslaicīga un ilglaicīga saglabāšana

− Izplatīšana



Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018



Kultūras mantojuma digitalizācijas vadlīnijas

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Pieejams LNB tīmekļa vietnē sadaļā 

Pakalpojumi - Bibliotekāriem

˃ lnb.lv/lv/bibliotekariem/digitalizacijas

-vadlinijas

https://lnb.lv/lv/bibliotekariem/digitalizacijas-vadlinijas


Pētījumi



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Pētījums

− Veikts 2017. gadā (maijs – oktobris)

− ERAF projekta ietvaros

− Realizēja SIA Corporate Consulting

− Autori: Elīna Ozoliņa (Mg.oec., Mg.hum. (antropol)), Ieva Saukuma (Mg.soc.), Laura Čekavaja 

(Bc.soc.), Roberts Ceruss (BBA, BBUS)

˃ Mērķis: Sniegt informāciju par

− Mērķa grupu vajadzībām digitālā satura patērēšanas jomā

− Pašreizējo digitālā satura tirgu



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Pielietotās metodes

− Padziļinātās daļēji strukturētās intervijas (IDI) un grupu intervijas (FGD) ar ekspertiem, B2B 

pārstāvjiem

− Tiešsaistes aptaujas (Computer Assisted Web Interviews, CAWI)

− Sekundāro datu/ dokumentu analīze

− Kvantitatīvā datu analīze

− Klasteru (segmentēšanas) analīzes metode

− Kvalitatīvā datu analīze un iegūto rezultātu triangulācija



© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Visbiežāk izmantotie Latvijas kultūras mantojuma digitalizētie materiāli, plāni tos 

izmantot nākotnē, un respondentu grupas, kurām ir vislielākā interese par šiem 

materiālu veidiem



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Latvijas kultūras 

mantojuma digitalizēto

materiālu izmantošanas 

veids



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Regulāro interneta 

lietotāju plāni izmantot 

digitalizētos Latvijas 

kultūras mantojuma 

materiālus nākotnē



Digitālā kultūras mantojuma tirgus izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Latvijas iedzīvotāju, regulāro 

interneta lietotāju, segmentācijas 

shēma
− Dedzīgie vēstneši - izmanto daudz dažāda veida 

materiālus (vairāk, kā 10) un saskata iespēju/ interesi 

tos plaši izmantot arī nākotnē

− Ziņkārīgie atbalstītāji - izmanto, taču ne tik daudz 

dažādu veidu materiālus (vismaz 5 veidu) un nākotnē 

plāno izmantot līdzīgu skaitu materiālu

− Atturīgie praktiķi - izmanto salīdzinoši mazu skaitu 

materiālus (līdz 5 veidiem), taču ir izmantojuši vismaz 

vienu interneta vietni, kas satur informāciju par 

Latvijas kultūras mantojumu

− Piesardzīgie vērotāji - izmanto salīdzinoši mazu 

skaitu materiālus (līdz 5 veidiem) un nav izmantojuši 

nevienu interneta vietni, kas satur informāciju par 

Latvijas kultūras mantojumu



Digitālā kultūras mantojuma autortiesību izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Pētījums

− Veikts 2017. gadā septembris – 2018. gada janvāris

− ERAF projekta ietvaros

− Realizēja SIA Corporate Consulting

− Autori: Nauris Kļava (Ernst & Young), Līga Indriksone (Ernst & Young), Anete Appena

(Ernst & Young), Dr. iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola Turība)

˃ Mērķis: Sniegt informāciju par

− Latvijas normatīvo regulējumu autortiesību jomā

− Atmiņas institūciju rīcībā esošo materiālu Reproducēšanas un Publiskošanas praksi



Digitālā kultūras mantojuma autortiesību izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Pētījuma izstrādes posmi

− Latvijas normatīvā regulējuma izpēte un analīze autortiesību jomā

− Informācijas apkopošana (LNB, KISC, LNA, VKPAI u.c.) par noslēgtajiem līgumiem un 

IS uzkrāto ar autoriem un autortiesībām saistīto informāciju

− Analogo un digitāli radīto materiālu izpēte, lai apzinātu institūciju rīcībā esošos materiālu 

veidus

− Intervijas un darba grupas diskusija, lai identificētu institūciju praksi normatīvā 

regulējuma piemērošanā un kultūras mantojuma materiālu reproducēšanā un 

publiskošanā



Digitālā kultūras mantojuma autortiesību izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Autortiesību un 

blakustiesību kolektīvie 

pārvaldītāji, audiovizuālā 

darba izmantošanas 

licences iegūšanai



Digitālā kultūras mantojuma autortiesību izpēte

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018

˃ Secinājumi

− Nepieciešams definēt tādu tiesisko regulējumu un rīkus praktiskai autortiesību un 

blakustiesību pārvaldībai, kas atļautu atmiņas institūcijām (visplašākajā mērogā) 

reproducēt digitālā formātā (skenēt, fotografēt, digitalizēt) visu kultūras mantojumu, kas 

atrodas to krājumos

− Būtu vēlams atrast risinājumu, lai pirms šādas reproducēšanas atmiņas iestādēm nebūtu 

jāveic sarežģītās darbības, lai noskaidrotu, vai darbs atrodas komerciālā apritē, vai arī 

tas atbilst Bāreņa darba statusam

− Tādejādi nākamajām paaudzēm tiktu saglabāts iespējami plašs kultūras mantojums, ko 

tauta radījusi, galvenokārt, latviešu valodā vai saskaņā ar latviskajām tradīcijām



Pētījumi pieejami Academia.lndb.lv

© LNB, ERAF projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta), 2018



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

˃ LNDB ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā

˃ To veido vairākas jau sabiedrībā pazīstamas tīmekļa vietnes
Zudusī Latvija (zudusilatvija.lv)

Periodikas krātuve (periodika.lv)

Grāmatu krātuve (gramatas.lndb.lv)

Karšu kolekcija (kartes.lndb.lv)

Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija (audio.lndb.lv)

˃ Kā arī jaunākas kolekcijas
Akadēmiskais repozitorijs Academia (academia.lndb.lv)

Brāļu draudzes (rok)raksti (braludraudze.lndb.lv)

G. F. Stendera literārais matojums (stenders.lndb.lv)

Saistīto datu pilotkolekcija Rainis un Aspazija (runa.lnb.lv)

Dziesmu svētku krātuve (dziesmusvetkukratuve.lv)

https://zudusilatvija.lv/
http://periodika.lv/
http://gramatas.lndb.lv/
http://kartes.lndb.lv/
https://audio.lndb.lv/
https://academia.lndb.lv/
http://braludraudze.lndb.lv/
http://stenders.lndb.lv/
http://runa.lnb.lv/
https://dziesmusvetki.lndb.lv/


Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Digitālo objektu krājums

LNDB.LV
Vienotais meklētājs

Portāli un kolekcijas

Grāmatu 
portāls

Periodikas 
portāls

Karšu 
portāls

WWW 
arhīvs

Latvijas 
vēsturiskie 

skaņu ieraksti

Rainis un 
Aspazija

G.F. Stendera 
literārais 

mantojums

Academia
Zudusī 
Latvija

Dziesmu 
svētku 
krātuve

Katalogi

Datubāzes

Krājumu 
aprakstošie dati

Brāļu 
draudžu 
rokraksti



Vienotais meklētājs

˃ lndb.lv
˃ digitalabiblioteka.lv
Veic digitālu kultūrvēsturisku objektu 
meklēšanu: grāmatas un e-izdevumus, 
periodiskos izdevumus, attēlus, 
fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, 
rokrakstus, nošu izdevumus un skaņas 
un video ierakstus LNB un partneru 
veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga 
ierakstu meklēšanu

https://lndb.lv/
https://lndb.lv/


˃ Meklējam ‘jāzeps vītols’



Vienotais meklētājs

˃ No vēsturiskajiem 
iespieddarbiem līdz 
Open Access pētījumiem



Periodisko izdevumu krātuve
˃ Periodikas portāls

˃ periodika.lv

˃ Pieejamas vairāk nekā 1 400 periodisko izdevumu 
(nosaukumu) digitālās versijas

˃ Vairāk nekā 4,3 milj. lappušu 

˃ Latviešu, krievu, vācu, angļu un citās valodās

˃ Izdoti no 1748.-2017. gadam

˃ Daudzi kultūrvēsturiski nozīmīgi laikraksti un žurnāli
Rigische Anzeigen − viens no pirmajiem Latvijas teritorijā izdotajiem 
laikrakstiem

Pirmais laikraksts latviešu valodā Latviešu Avīzes

Jaunlatviešu izdevumi Mājas Viesis un Pēterburgas Avīzes

Populārākie 20.gs. 20.−30.gadu periodiskie izdevumi Jaunākās Ziņas un 
Atpūta

Padomju laika izdevumi − Cīņa, Padomju Jaunatne, Zvaigzne, Liesma

Trimdas izdevumi − Laiks, Latvija Amerikā, Austrālijas Latvietis

20.gs. 90.gadu izdevumi − Diena, Lauku Avīze u.c.

http://periodika.lv/


periodika.lv jaunumi

˃ ERAF projekts «Kultūras mantojuma satura digitalziācija (1. kārta)

˃ Fokuss uz reģionālo presi

˃ Digitalziēts un pieejams periodika.lv

− Darba Balss (Rīgas rajons), 1945-1990

− Padomju Ceļš (Ogre), 1947-1989

− Padomju Zeme un Progress (Limbaži), 1947-1990

− Padomju Druva (Cēsis), 1962-1990

− Liesma (Valmiera), 1940-1990

− Stars (Madona), 1953-1990

− Darba Karogs (Valka), 1953-1990

− Padomju Alūksne un Oktobra Karogs (Alūksne), 1946-1989

− Komunisma Uzvara (Aizkraukle), 1967-1989

− Un daudzi citi



Periodikas portāls - ieteikumi

˃ Kalendārs

˃ Par ko rakstīja Cēsu avīze 

manā dzimšanas dienā?



Periodikas portāls - ieteikumi

˃ Pilns izdevumu saraksts



Grāmatu krātuve

˃ gramatas.lndb.lv

˃ Vairāk nekā 10 000 grāmatu

˃ Vairāk nekā 2,2 miljonu 

lappušu

˃ Gan Latvijas, gan trimdas 

izdevumi

˃ Kultūrvēsturiski nozīmīgas 

grāmatas

˃ Nozaru literatūra

˃ Uzziņu literatūra

http://gramatas.lndb.lv/


Kolekcijas

˃ Nozaru speciālistu veidotas atlases



Kolekcijas

˃ Kolekcija «Vārdnīcas»



Zudusī Latvija

˃ Unikāla informācija par zudušām 
un izmaiņu skartām Latvijas 
kultūrvēsturiskām vērtībām

˃ Ikviens var dot savu pienesumu



Vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija

˃ Vairāk nekā 3 200 vēsturisko 
ierakstu: dziesmas, kino mūzika, kora 
mūzika, operas, orķestra mūzika, 
populārā mūzika, runas, tautas 
dziesmas un dejas



Vēsturisko karšu kolekcija
˃ Kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, vēsturiskās 

topogrāfiskās kartes un pilsētu plāni



Academia

˃ academia.lndb.lv

Akadēmiskais repozitorijs 
pētniekiem un 
institūcijām

Mērķis – uzglabāt 
vienkopus un padarīt 
pieejamus Latvijā 
izstrādātos akadēmiskos 
darbus

Pamatā Open Access 
princips

http://atteli.lndb.lv/lv/


Academia

˃ Kultūras jomas pētījumi (Latvijas Kultūras akadēmija)

˃ Valodas pētījumi (Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola)

˃ Citi pētījumi un publikācijas (LNB, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības 
centrs)

˃ Šobrīd visi darbi brīvi pieejami pilntekstā



Dziesmu svētku krātuve
dziesmusvetki.lndb.lv

dziesmusvetkukratuve.lv

Laika ass

Dziesma un deja

Personības

Tautastērps

Svētki pasaulē

https://dziesmusvetki.lndb.lv/
http://dziesmusvetkukratuve.lv/


Daudzveidīgs saturs

Vairāk nekā 3 400 dokumentu
• Organizācijas komiteju 

dokumenti

• Fotogrāfijas, pastkartes un 

plakāti

• Grāmatas un laikraksti

• Dažādi drukāti materiāli

• Skaņas un video ieraksti

• Notis

• Kartes

• Deju laukuma zīmējumi u.c.

Ilustratīvi attēli no tīmekļa vietnes dziesmusvetki.lndb.lv



Satura partneri

Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Radio

Literatūras un mūzikas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Madonas Novadpētniecības un mākslas 

muzejs

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs

Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures 

institūta Etnogrāfisko materiālu krātuve

Privātie kolekcionāri

Ilustratīvi attēli no tīmekļa vietnes dziesmusvetki.lndb.lv



Dziesmu repertuārs (678 dziesmas)

Interaktīvas datu vizualizācijas

Ilustratīvi attēli no tīmekļa vietnes dziesmusvetki.lndb.lv



Deju repertuārs (gandrīz 400 dejas)

Interaktīvas datu vizualizācijas

Ilustratīvi attēli no tīmekļa vietnes dziesmusvetki.lndb.lv



Brāļu draudzes (rok)raksti
˃ braludraudze.lndb.lv

Digitalizēts Brāļu draudzes tekstu 
kopumu, kura tapšanā hernhūtisma
kustības ietekmē 18. gs. un 19. gs. 
pirmajā pusē  bija iesaistīti vairāki 
tūkstoši Vidzemes latviešu 
zemnieku

Zinātniskie komentāri

stenders.lndb.lv


G.F. Stendera literārais mantojums
˃ stenders.lndb.lv

˃ Stendera dzīves laikā
– Iespiestās grāmatas
– Raksti
– Rokraksti

˃ Oriģinālu glabātāji
– Latvijas Nacionālā bibliotēka
– Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka
– Latvijas Nacionālais arhīvs
– Tartu Universitātes bibliotēka
– Getingenes Universitātes 
bibliotēka

stenders.lndb.lv


Rainis un Aspazija pilotkolekcija
˃ runa.lnb.lv

˃ Saistīto datu kolekcija

–Raiņa un Aspazijas literāro darbu 
pirmizdevumi

–Vēstules, fotogrāfijas

–Dokumenti

–Audio/ video

–Darbu anotācijas

–Vēstuļu komentāri

–Dokumentu tulkojumi

˃ Oriģinālu glabātāji

–Latvijas Nacionālā bibliotēka

–Latvijas Nacionālais arhīvs

–Memoriālo muzeju apvienība

–Rakstniecības un mūzikas muzejs

runa.lndb.lv


Digitāli radītais saturs
˃ Latvijas tīmekļa rasmošana

Sadarbība ar LNA

˃ e- obligāto eksemplāru vākšana

Sadarbība ar izdevniecību Santa

˃ Jauno mediju mākslas objektu 

arhīva veidošana sadarbībā ar 

RIXC

˃ 3D uzmērījumi krājums sadarbībā 

ar Intu Luksu un SIA «MikroKods»



Kur un kā piekļūt?
˃ Ierobežojumus piekļūt saturam nosaka:

• Autortiesību likums

• Personu datu aizsardzība (Vispārīgās datu aizsardzības regula)

˃ Dažādi pieejamības līmeņi:

• Brīvi pieejams internetā

− Beigušies autortiesību ierobežojumi

− Nesatur aizsargājamus personu datus

− Speciāli līgumi

• Pieejams Gaismas tīklā (Latvijas publiskās bibliotēkas un LNB)

− Pieejami arī ar autortiesībām aizsargāti darbi, ja tie nav komercapritē

• Pieejams tikai LNB tīklā vai tikai uz dažiem LNB datoriem

− E-izdevumi, kuriem līgumi nosaka «noilguma laiku»

• Nav pieejams publiski vispār

− Satur aizsargājamus personas datus


