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Latvijas elektroniskās kultūras arhīvs 

Kopsavilkums. Pēdējos gados Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašajam valsts nozīmes 

pienākumu un kompetenču klāstam pievienojusies atbildība par „elektroniski dzimušo” 

materiālu komplektēšanu, saglabāšanu un pieejas nodrošināšanu. „Obligāto eksemplāru 

likums” un „Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” 2006. gada jūnija redakcijā nosaka arī 

līdz šim nekomplektētu elektronisko publikāciju — interneta vietņu — vākšanu un 

arhivēšanu. 

Pasaules pieredze kopš 1996. gada liecina, ka šajā jomā ir iespējams sasniegt ievērojamus 

rezultātus, reizē apzinoties daudz un dažādas problēmas, kas saistītas ar vietņu rasmošanu, 

kā vienā vārdā sauc automatizēto mājaslapu datu savākšanu un saglabāšanu specializētā 

arhīvformā. Kā labākais piemērs minams bezpeļņas organizācijas „Interneta Arhīvs” 

sarasmoto datu krātuve, kas bez maksas pieejama interneta adresē www.archive.org  

Apzinoties interneta vidē publicētās informācijas svarīgumu, Nacionālās bibliotēkas ļoti 

daudzās pasaules valstīs ir sākušas rūpēties, lai to uzglabātu un padarītu pieejamu lietotājiem 

arī tad, kad „dzīvā” vietne ir mainījusies vai jau izzudusi. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka pirmos eksperimentus Latvijas interneta vietņu rasmošanā veica 

2005.gadā, iesākot ar 30 sabiedriski un kultūrvēsturiski svarīgām vietnēm. Jau nākošajā gadā 

vietņu skaits bija jāreizina ar 10, un 2008.gada beigās krājuma apjoms bija skaitāms 2 

tūkstošos un mērāms terabaitos. Darbs datu uzkrāšanā turpinās, bet priekšā stāv jauns 

izaicinājums — sarasmotā informācija ir jāpadara publiski pieejama tādā pašā mērogā kā 

tradicionālie iespiestie materiāli bibliotēkā. 
 

Pēdējie 15 gadi pasaules informacionālajā nodrošinājumā ir radījuši vēl nebijušu 
fenomenu — interneta vidi, varētu pat teikt — paralēlo elektroniski virtuālo pasauli. Plašām 
aprindām pieejamās informācijas apjoms ir kļuvis milzīgs. Un ne tikai. Ja visos iepriekšējos 
rakstītā vārda un vizuālā attēlojuma gadsimtos informācijas nesējs — akmens, papiruss, 
pergaments, papīrs, audekls — ir bijis reizē izplatību ierobežojošs un pašu informāciju 
saglabājošs faktors, tad internetā, šajā īsti „virtuālajā pasaulē”, informācija kļūst 
vispārpieejama acumirklī visiem, toties par saglabāšanu runājot, jāatzīst, ka zudumi kļūst 
ievērojami. Interneta vietnes tiek izveidotas, aizmirstas un izslēgtas. Dokumenti mājaslapās 

  

 22..  BBiibblliioottēēkkaa::  vvēēssttuurree  uunn  mmūūssddiieennaass  ddaažžāādduu  ddiisscciippllīīnnuu  ppēēttīījjuummooss  
   BIBL IOTĒKA UN STARPDISCIPL INĀRI  PĒTĪJUMI 
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tiek ielikti, laboti un dzēsti. Grūti pat atrast salīdzinājumu, lai aprakstītu šīs gigantiskās 
informācijas krātuves mainīgumu. 

Doma par interneta vides datu saglabāšanu radās reizē ar pirmajiem interneta 
mājaslapu adrešu katalogiem, kurus sākotnēji publicēja lietotāju ērtībai iespiestā formā. 
Līdzīgi kā telefonu katalogi, tie tematiski kārtoja domenu vārdus, norādot organizācijas vai 
personas, kam konkrētā mājaslapa pieder. Drīz gan no tiem nācās atteikties, jo interneta 
dokumentu skaits pārsniedza pasaules poligrāfiskās iespējas. Palīdzīgu roku sniedza 
automatizētie vietņu URL1 indeksētāji — programmas, kas sastādīja mājaslapu adrešu 
sarakstus, pievienojot tiem pēc īpašiem algoritmiem izvēlētus atslēgvārdus un teksta formā 
saglabātus mājaslapu nosaukumus. Šīs programmas—indeksētāji ir pirmās izstrādnes 
automatizētas rasmošanas2 programmatūrai. Pirmās šāda veida sistēmas bija Yahoo!, Lycos un 
AltaVista. To īpašajās atmiņas krātuvēs automātiski un regulāri tika uzkrāta informācija par 
vispasaules tīmekļa resursiem, un, lietotājam ievadot meklējuma pieprasījumu, sistēma spēja 
sniegt pietiekoši adekvātu atbildi nebūt necaurskatot visu pasaules tīmekli, bet gan 
izmantojot lokāli saglabātos sakārtotos indeksus. Mūsdienās visas šīs sistēmas, jāatzīst, ir 
zaudējušas konkurences cīņā ar daudzus modernus pakalpojumus piedāvājošo Google. 

Nākošais solis bija ne vien identificēt interneta resursus, bet to kopijas saglabāt pilnībā 
ar nolūku veikt šādu darbību atkārtoti, iegūstot hronoloģisku vietnes kopiju virkni. Jauno 
programmatūru Wayback Machine 1996.gadā izstrādāja bezpeļņas organizācija Interneta 
Arhīvs (ASV, Sanfrancisko) projekta „Interneta bibliotēka” vajadzībām. Šodien šis projekts ir 
aptvēris visu pasauli un savās krātuvēs tehnoloģiski droši uzglabā informāciju par 85 
miljardiem mājaslapu. Viss datu arhīvs ir brīvi pieejams katram, kas izmanto internetu, un 
atrodams adresē www.archive.org. 

 

 

                                                 
1 uniform resource locator — vienotais resursu vietrādis 
2

  rasmošana — interneta vietņu satura automatizēta vākšana, vadoties pēc vietnes URL. Atbilstošais termins angļu valodā —   
„harvesting”. Latviešu termins veidots no vārdu „raža” un „birums” sinonīma „rasma” 
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  1. attēls: Interneta Arhīva mājaslapa 

 

Interneta Arhīvs, protams, nebija vienīgā organizācija, kas centās saglabāt interneta 
vides dokumentus, apzinoties, ka katrs „virtuālās pasaules” mirklis aiznes neatgriežamā 
nebūtībā tūkstošiem mājaslapu. Gandrīz katrā valstī privātas vai valsts iestādes, apzinādamās 
interneta vides efemero dabu, ir izstrādājušas programmatūru tīmekļa dokumentu vākšanai. 
Latvijā viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas arī tagad veiksmīgi turpina vismaz 15 gadus 
atpakaļ iesākto Latvijas interneta dokumentu vākšanu, ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums 
Lursoft, kura krājums gan organizēts ar citu mērķi — nodrošināt informācijas meklēšanu un 
iespēju salīdzināt pašreizējo ar bijušo  galvenokārt  biznesa vajadzībām. 

Ar šo pašu problēmu ir spiestas nodarboties arī visas organizācijas, kas savu 
dokumentāciju glabā iekšējos intraneta3 tīklos hipersaišu struktūrās. Ja organizācijas, 
iespējams, var iztikt ar intraneta datu kopēšanu un pārorganizēšanu, tad kopējā vispasaules 
tīmeklī bija jāmeklē citādi risinājumi, un tie tika atrasti, izmantojot pašu interneta vidi un 
tehnoloģijas. 

Rasmotājprogramma4 savu darbu veic, vadoties pēc tām pašām hipersaitēm, kuras arī 
cilvēkam nodrošina nokļūšanu no viena interneta dokumenta citā. Atšķirība ir vienīgi faktā, 
ka rasmotājprogramma strādā automātiskā režīmā, cilvēkam sastādot atbilstošu uzdevumu. 

                                                 
3 intranets — privāts, parasti slēgts datortīkls, kas izmanto interneta tehnoloģijas 
4 angliski „web crawler” — „tīmekļa rāpulis” 
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Un arī tas nav viss — automatizācijas pakāpe var sniegties vēl tālāk. Gan Interneta Arhīva, 
gan, piemēram, Lursoft izmantotās rasmotājprogrammas izmanto iepriekšsastādītus interneta 
vietņu sarakstus, kas arī iegūti automātiskā režīmā. Īstenībā citādu risinājumu mūsdienās ir 
grūti iedomāties, jo publiski pieejamu pasaules tīmekļa lapu skaits skaitāms triljonos. 

Slavenākā un bezpeļņas organizāciju visbiežāk izmantotā rasmotājprogramma ir 
Heritrix5, kuras darba rezultātā lokālajos datu diskos informācija par tīmekļa vietni tiek 
sakrāta speciālās arhīvdatnēs. Arhīvdatnes atbilst Interneta Arhīva specifikācijām un satur 
visus datus un hipersaites, ko Heritrix atradusi, vadoties pēc norādītā URL. Datu glabāšanas 
forma neatspoguļo pierasto hiperteksta hierarhiju, tā ir kompakta un ekonomiska, un reizē 
ar vietnes datiem glabā arī vietnes struktūras informāciju. Sākotnējā arhīvdatņu forma bija 
ARC (no ARChive), bet 2008.gadā tika pabeigts darbs pie jaunas formas WARC (no Web 
ARChive), kas būs standarts ISO 28500 Information and documentation — WARC file format 
un pašlaik ir ISO/PRF apstiprināšanas stadijā. Heritrix izveidota 2004.gadā Interneta Arhīva un 
Ziemeļvalstu nacionālo bibliotēku sadarbības rezultātā. 

Kā pamatsastāvdaļu Heritrix programmu izmanto lietotājam draudzīgākas rasmošanas 
vadības sistēmas, kā, piemēram, Web Curator Tool (saīsināti WCT), ko izstrādājusi 
Jaunzēlandes Nacionālā bibliotēka un Britu Bibliotēka. WCT piedāvā ērtu rasmošanas 
uzdevumu sastādīšanu un monitoringu, kā arī iebūvētu savākto datu kvalitātes pārbaudes 
vadību. WCT uzturētā uzdevumu datubāze ļauj rasmošanas uzdevumu sastādīt vienreiz, bet 
izmantot daudzreiz, vai nu atkārtoti to palaižot pēc lietotāja vēlēšanās, vai arī nosakot 
uzdevuma izpildes periodiskumu. Tāpat ir iespējams operatīvi mainīt uzdevuma parametrus 
(un tādu ir daudz), ja nepieciešams apiet problemātiskas vai kļūdainas vietas rasmojamajā 
vietnē. 

 

 

                                                 
5 angļu vārda „heiress” — „mantiniece” — arhaiska forma  
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2. attēls: Web Curator Tool vadības logs 
 

Pabeidzot rasmošanas uzdevumu, Web Curator Tool uzkrāj vēlāk izpētāmu 
informāciju par vietnes rasmošanas norisi, kas nodrošina iespēju pārbaudīt savākto datu 
kvalitāti un, galvenokārt, atbilstību „dzīvajā” vietnē atrodamajam. Arhivēto vietni iespējams 
„caurstaigāt”, atrodot aprautās hipersaites, nesavāktos attēlus un citus objektus un 
novērtējot uzdevuma parametru maiņas nepieciešamību, lai atkārtotas uzdevuma izpildes 
laikā trūkstošā informācija tiktu sarasmota. 

Uzdevums izsekot vietnes hipersaitēm, atrodot un sakrājot atrastos dokumentus, var 
šķist vienkāršs, diemžēl realitātē nākas saskarties ar daudzām problēmām, kas vietņu 
rasmošanu padara grūtu vai pat neiespējamu — sākot ar administratīviem un tiesību 
jautājumiem un beidzot ar daudzām tehniskām reālijām. 

Vispirms jāatzīmē pasaulē vispārpieņemtās interneta etiķetes ievērošanas 
noteikums — vietnes īpašnieks drīkst ierobežot vai aizliegt automatizētu savu datu 
savākšanu, to norādot īpaši šādam nolūkam izveidotā datnē robot.txt vai konkrētās lapas 
html6 kodā. Šādos gadījumos, ja vien likumdošana nenosaka citādi, konkrētās vietnes 
arhivēšanai ir jāsaņem vietnes īpašnieka atļauja. Sadarbība ar vietnes īpašnieku ir 
nepieciešama arī gadījumos, kad vietnē ievietota informācija, kuras piekļuvei nepieciešams 
iziet autorizācijas procedūru, ievadot lietotājvārdu un paroli. WCT uzdevuma parametros ir 
iespējams uzstādīt autorizācijas informāciju, kuru rasmotājprogramma tālāk izmantos 

                                                 
6 Hiperteksta iezīmjvaloda (HyperText Markup Language)  
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automātiski, bet lietotājvārda un paroles iegūšana vienmēr ir administratīvs jautājums, kas 
panākams sarakstē ar vietnes īpašnieku. 

Tehnisko problēmu loks ir krietni plašāks. Te ietilpst programmētās mājaslapas, kurās 
hipersaites veidojas, programmai interaktīvi sadarbojoties ar konkrēto lietotāju. Šāda veida 
struktūras rasmotājprogramma imitēt nespēj, un arhivēšanas uzdevuma rezultātā tiek 
saglabātas vien dažas mājaslapas lappuses. Kā nākošo problēmu varētu minēt interneta 
portālos bieži izmantotos reklāmu dinamiskos elementus. Rasmotājprogramma nespēj atšķirt 
lapas būtisko saturu no reklāmas lodziņiem un „ieciklējas”, nemitīgi konstatēdama, ka 
informācija mainās un, tātad, ir jāsavāc. Šādu pašu problēmu rada mājaslapas, kurās ir forumi, 
emuāri vai tērzēšanas vietas („čati”), izņemot gadījumus, ja šīs interaktīvās vietnes daļas prasa 
autorizēšanos. 

Netiks sarasmota arī informācija, kas glabājas datubāzēs. Šeit problēma ir cita — 
datubāžu saskarne veidota kā tiešsaistes meklējums, ievadot meklēšanas parametrus. 
Rasmotājprogramma nav cilvēks, un meklēšanas lodziņā prasīto informāciju neieraksta. 
Rezultātā tiek arhivēta tikai datubāzes mājaslapas pirmā lappuse, īstajiem, būtiskajiem 
datiem paliekot ārpus procesa. 

Daudz problēmu rada nekorekti izveidotas mājaslapas, kuru html kods neatbilst W3C7 
rekomendācijām. Rezultāts šajos gadījumos ir neparedzams, sākot ar daļēju informācijas 
vākumu, kropļotu lapas izskatu un beidzot ar rasmotājprogrammas apstāšanos avārijas 
režīmā. Pārlūkojot internetu, mēs bieži šāda veida vainas nepamanām, ja nu vienīgi kāda 
hipersaite nenostrādā, bet, apkopojot Heritrix praktiskas izmantošanas pieredzi, var droši 
apgalvot, ka aptuveni 15% tīmekļa mājaslapu satur kodējuma kļūdas. 

Atsevišķos gadījumos problēmas sagādā arī ļoti jaunas mājaslapas, jo Heritrix 
programmas versija var neatpazīt lapas objektus un ieguldīto datņu formātus. Tas ir 
objektīvs, ar interneta tehnoloģiju nemitīgo attīstību saistīts jautājums, kas prasa 
rasmotājprogrammas uzlabojumus un jaunu programmas versiju operatīvu ieviešanu. 

Rasmošanas procesa rezultātu ietekmē arī tas, vai visa mājaslapā un tālākajās lapās 
sastopamā informācija glabājas zem uzdevumā norādītā URL. Hipersaites ir iespējams izveidot 
arī uz citās vietās noglabātu informāciju, parasti audiovizuālo — attēliem, video un mūziku. 
Rasmotājprogramma standarta darba režīmā nevāc datus, kas glabājas citur, un uzdevums 
korekti norasmot tādu vietni pārvēršas nopietnā izpētes procesā, pievienojot papildus 
domenu vārdus. 

Visas ar automatizēto interneta vietņu arhivēšanu saistītās problēmas ir apzinātas, 
analizētas un apkopotas Starptautiskā Interneta saglabāšanas konsorcija (International 
Internet Preservation Consortium, IIPC) pētījuma elektroniskajā publikācijā Web Harvesting 
Survey (2). Pētījuma autoru secinājumi nav iepriecinoši — automatizētās interneta 
arhivēšanas rezultāts neizbēgami atšķirsies no oriģināla, bet dažos gadījumos tehnisku 
iemeslu dēļ rasmošana nebūs iespējama vispār. 

                                                 
7 The World Wide Web Consortium 
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Kā bezmaksas rasmotājprogrammu piemērus varētu minēt Web-Harvest, 
OAIHarvester, HTTrack Website Copier (ar versijām WinHTTrack un WebHTTrack) un 
Combine. 

Komerciālo rasmotājprogrammu virknē varētu uzskaitīt Internet Researcher, Offline 
Explorer and Mass Downloader, RafaBot, SuperBot un WebCopier. Protams, pastāv arī 
programmas, kuras saviem rasmošanas projektiem izmanto tikai viena organizācija, kas šīs 
programmas izstrādājusi. 

Reizē ar datu vākšanas un glabāšanas uzdevumu radās arī savākto datu publicēšanas 
uzdevums, izstrādājot veidu, kā arhīvdatnēs noglabāto informāciju parādīt lietotājiem. 
Sākotnēji tika izstrādāts „kalendārais” veids, kas informāciju, kura savākta no vienas 
interneta vietnes vairākas reizes dažādos datumos, lietotājam rāda tabulas formā. Pēc 
domena vārda ierakstīšanas programmas meklējuma lodziņā, informācija par pieprasīto vietni 
tiek rādīta kā datumu virkne, kad veikts rasmošanas process. Pēc tam lietotājs pats var 
izvēlēties to konkrēto vākumu, kurš atbilst lietotāja vajadzībām. 

Kalendāra formā informāciju par vietni rāda Interneta Arhīva Wayback Machine. 
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3. attēls: Wayback Machine informācijas tabula par meklēto vietni 
 

Šādā veidā dati ir labi sakārtoti un pārskatāmi, bet no lietotāja viedokļa tiem ir būtisks 
trūkums — tie nav meklējami. Lietotājam interesējošais domena vārds ir jāzina pašam, pie 
tam — jāzina precīzi, jo Wayback Machine neparedz priekšāteikšanu vai domena vārdu 
pārlūkošanu. To varētu pirmajā acu uzmetienā saukt par trūkumu, bet, rūpīgi pārdomājot, 
iemesls kļūst skaidri saskatāms — lai nodrošinātu meklēšanu lielos datu apjomos, ir jāveido 
indeksi. Pilns sakārtots vietnes vārdu indekss aizņem gandrīz divas reizes vairāk diska vietas 
kā paši dati, tātad informācijas apjoms, kas jau tā nav mazais, vienkāršoti rēķinot, trīskāršojas. 
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Radikāli citādu pieeju rasmoto datu publiskošanai demonstrē programmu komplekts 
NutchWAX un WERA. NutchWAX8 ir tīmekļa vietņu arhīva meklētājprogramma. Lielā mērā to 
var pielīdzināt atkārtotai datu vākšanai, tikai šoreiz arhīvdatnēs, nevis tīmeklī. Savāktos un 
sakārtotos datus, savukārt, lietotājam parāda WERA9. WERA saskarne ir vienkārša, tajā 
atrodams vien ievadlodziņš atslēgvarda ierakstīšanai. 

 

4. attēls: WERA saskarne 

Nav jāzina domena vārds — tiks parādītas visas arhīvā saglabātās vietnes, kurās 
sastopams norādītais atslēgvārds. Nākošajā solī iespējams precizēt interesējošo vietni, un vēl 
tālāk — vietnes versiju, kas norasmota konkrētā datumā. 

 

                                                 
8 Nutch + Web Archive eXtensions 
9 Web ARchive Access abreviatūra  
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5. attēls: WERA meklēšanas rezultātu logs 
 

Kad lietotājs uz datora ekrāna skata vienu konkrētā datumā arhivēto lapas versiju, 
pāreja uz šīs pašas lapas citā datumā rasmoto versiju iespējama, izmantojot laika lineālu, 
padarot konkrētas lapas dažādu kopiju salīdzināšanu ērtu un vienkāršu. 
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6. attēls: WERA arhivētās vietnes lapas versija 
 

Visu iepriekšminēto programmu priekšrocība ir to brīva un bezmaksas izmantošana. 
Pasaules līmeņa projektos izstrādātas, projekta grupas un brīvprātīgie interesenti tās turpina 
attīstīt, pielāgojot šodienas vajadzībām. Papildus tiek izstrādātas arī citas rasmošanas 
programmu sistēmas, jo interneta datu vākšanas mērķi var būt dažādi, piemēram, nearhivēt 
visas mājaslapas, bet gan tikai konkrētus datņu veidus, kas publicēti internetā, vai arī ļoti 
bieži vākt informāciju no ierobežota skaita vietnēm, nodrošinot operatīvu salīdzinājumu 
konkrētiem datiem. 

Ļoti labs vispasaules tīmekļa arhivēšanas programmatūras saraksts atrodams Hārvarda 
Universitātes Bibliotēkas Informācijas Sistēmu Ofisa interneta lapā Web Archiving Resources 
(1). 

„Latvijas elektroniskās kultūras arhīvs” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekts, 
kura galvenais mērķis ir saglabāt ātri izzūdošo un mainīgo Latvijā radīto elektronisko 
internetā publicēto informāciju, kā arī  to informāciju par Latviju un latviešiem, kas publicēta 
ārpus Latvijas valsts domena .lv. Kā jau nosaukums saka priekšā — uzsvars likts uz tām 
vietnēm, kuras satur kultūrvēsturisku informāciju. 

Kādēļ gan šāds projekts uzsākts? LNB ar „Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikuma” 
3.1. apakšpunktu „veido, papildina un uztur bibliotēkas krājumu un tā informatīvo sistēmu, 
arī nodrošina automatizētu internetā pieejamo tiešsaistes publikāciju vākšanu un arhivēšanu 
un elektronisko resursu (vai to pieejamības licenču) iegādi” (4). 
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Arī Latvijas Republikas „Obligāto eksemplāru likums” nosaka: 

4.pants. (3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt Latvijā 
radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju. 

5.pants. (5) Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas automatizēti vāc un arhivē 
(rasmo) Latvijas Nacionālā bibliotēka. (6) Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju 
izdevēji nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas piekļuvi tiešsaistes publikācijas kopijas 
iegūšanai (5). 

Rasmošana LNB uzsākta 2005.gadā, izmantojot Heritrix rasmotājprogrammu. Jau 
toreiz, vadoties pēc tehniskajām iespējām, tika pieņemts lēmums veikt nevis visa .lv domena, 
bet gan izlases veida rasmošanu, kuras nodrošināšanai Heritrix ir piemērota. Šāda pieeja 
prasa krietni lielāku priekšizpēti, vietnes iekļaušanu rasmojamo vietņu sarakstā motivējot ne 
tikai ar formālo piederību Latvijas valsts domenam, bet arī ar tās saturisko atbilstību LNB 
Latvijas elektronisko publikāciju krājuma attīstības vadlīnijām (3). Šāds, no vienas puses 
ierobežojošs, lēmums toties pieļāva tādu vietņu rasmošanu, kas reģistrētas zem citvalstu 
domeniem, vai arī zem vispārējā lietojuma .com, .net, .org, .biz, .edu u.c. domeniem. 

Sākotnējais adrešu saraksts ietvēra tikai 30 vietnes. Laika gaitā, paplašinoties 
tehniskajām iespējām un nomainot vairākas programmatūras versijas, tajā skaitā — pārejot 
no Heritrix uz Web Curator Tool, rasmojamo vietņu saraksts pieaudzis līdz 2500 adresēm un 
turpina augt. Visām vietnēm tiek izveidots WCT uzdevums un noteikts vākšanas 
periodiskums. Šobrīd vairums vietņu ir norasmotas vienu reizi, izņemot īpašajās kolekcijās 
iekļautās mājaslapas. 

Sarakstā tiek iekļautas vietnes, kas atspoguļo notikumus Latvijas kultūrā, izglītībā, 
zinātnē, sabiedriskajā dzīvē, medicīnā, sportā, politikā, kā arī valdības iestāžu, biedrību un 
asociāciju, politisko partiju u.tml. mājaslapas. Novārtā nepaliek arī ievērojamu latviešu 
personībām veltītās mājaslapas, mūzikas, mākslas, teātra un citādi festivāli. Tajā pašā laikā ir 
izlemts nerasmot portālus, vortālus un tamlīdzīgas vietnes. Tas pats attiecas uz interneta 
veikaliem un vispār uz komercdarbību internetā. Daudzo rasmošanas tehnisko problēmu dēļ 
netiek vākti forumi, emuāri un „čati”, lai gan attiecībā uz emuāriem, kas atbilst LNB Latvijas 
elektronisko publikāciju krājuma attīstības vadlīnijām un satur kultūrvēsturisku informāciju, 
tiek meklēts atbilstošs risinājums, lai arī šādu informāciju iekļautu kopējā arhīvā. 

Atsevišķos gadījumos regulārā rasmošanas procesa vietā tiek sastādīti interneta adrešu 
izlases saraksti, kas kopā veido tā saucamo „īpašo kolekciju”. Galvenā īpašās kolekcijas 
materiāla iezīme ir īslaicīgums un kopējais saturiskais aptvērums. Parasti tas ir kāds valsts 
mēroga notikums, informācija par kuru ir „izmētāta” pa daudzām vietnēm un, iespējams, 
tūlīt pēc notikuma vairs nav pieejama. 

LNB pašreiz ir izveidotas trīs īpašās kolekcijas: 

•    2007.gada pirmsvēlēšanu situācija partiju mājaslapās; 

•    Latvijas prezidenta kancelejas mājaslapa pirms un pēc 2007.gada prezidenta 
vēlēšanām;   

•    2008.gada Dziesmu un deju svētki. 
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2008.gada beigās iesākts darbs pie iepriekšējā vākuma (Heritrix) iepludināšanas 
pašreizējā arhīvu sistēmā, kas, mainoties programmatūras versijām, nav triviāls uzdevums. 
Tāpat jāveic arī 2005.–2007.gadā sastādīto rasmošanas uzdevumu reģistrēšana Web Curator 
Tool uzdevumu sarakstā, reizē veicot savākto datu kvalitātes pārbaudi, kas šajā laikposmā 
nebija iespējama. 

Līdz šim viss arhivēšanas darbs bija vērsts uz mājaslapu rasmošanu, praktiski nekādu 
uzmanību neveltot savākto datu publiskošanai. Paredzams, ka tuvāko trīs gadu laikā situācija 
mainīsies, un vismaz „Gaismas tīklā” un lielo zinātnisko bibliotēku interneta lapās būs 
pieejams vienots „Latvijas elektroniskās kultūras arhīva” portāls, kas lietotājam piedāvās gan 
arhivēto vietņu pārlūkošanu pēc tematiskās pakļautības, gan to meklēšanu pēc atslēgvārda. 
Katrai arhivētajai vietnei jau šobrīd tiek rakstīta īsa saturu atspoguļojoša anotācija un 
noteikta kopējā tēma, kā „medicīna”, „sports” u.tml., precizējot arī, vai runa ir par 
organizāciju vai personu. Vietnes, kuras atbilst vairākām vai apvienotām tēmām, kā „sporta 
medicīna”, varēs atrast zem jebkuras no tām. Lasītāja ērtībai pie katras vietnes paredzēts 
ievietot ne tikai hipersaiti uz sarasmoto arhīvu, bet arī uz „dzīvo” mājaslapu, ja tāda vēl 
pastāv, uz kādu no īpašajām kolekcijām, ja mājaslapa tādā iekļauta, un uz Interneta Arhīva 
konkrētās vietnes vākumu, ja tāds ir. 

Pasaules pieredze kopš 1996.gada liecina, ka šajā jomā ir iespējams sasniegt 
ievērojamus rezultātus, reizē apzinoties daudz un dažādas problēmas, kas saistītas ar 
mājaslapu datu automatizēto savākšanu un saglabāšanu specializētā arhīvformā. Kā labākais 
piemērs minams bezpeļņas organizācijas Interneta Arhīvs sarasmoto datu krātuve. Tas ir pats 
plašākais internetā brīvi pieejamais vietņu arhīvs, kas tiek veidots un uzturēts pilnīgi 
automatizēti, ietverot informāciju no visas pasaules. 

Apzinoties interneta vidē publicētās informācijas svarīgumu, nacionālās bibliotēkas 
ļoti daudzās pasaules valstīs rūpējas, lai to uzglabātu un padarītu pieejamu lietotājiem arī 
tad, kad „dzīvā” vietne ir mainījusies vai jau izzudusi. No Interneta Arhīva lietotā veida 
atšķirīgu arhīvu kārtojumu un pieejamību lietotājiem demonstrē Lielbritānijas Tīmekļa 
Arhivēšanas Konsorcija un Austrālijas Tīmekļa Arhīva PANDORA projekti, kā arī Čehijas 
Tīmekļa Arhīvs, Ziemeļvalstu Tīmekļa Arhīvs un Katalonijas Digitālā Mantojuma projekts. Šie 
projekti vērsti uz noteiktas valsts vai kopienas interešu apmierināšanu, apkopojot gan 
rasmošanas rezultātā iegūtos interneta arhīvus, gan arī atsevišķus digitālos resursus. Atšķirībā 
no Wayback Machine ļoti plašā, bet pēc satura nemeklējamā krājuma, šie arhīvi ir indeksēti, 
un lietotājiem ir pieejama meklēšana pēc atslēgvārdiem. Kā vēl citāda veida paraugs minams 
ASV Kongresa bibliotēkas piemērs interneta arhivēšanā, par kuru vairāk informācijas 
iegūstams adresē www.loc.gov/webcapture/.  Šie arhīvi ir tematiski un atspoguļo kādu 
konkrētu notikumu valsts dzīvē. 

Daudzo atsevišķo organizāciju centieni veikt pēc būtības vienādu darbu mūsdienu 
pasaulē neizbēgami ir noveduši pie sadarbības idejas. Uzkrātās pieredzes un izstrādņu, kas ir 
vērtīgas visai ieinteresētajai sabiedrībai, tās individuālo zināšanu apvienošana — tāds bija 
mērķis starptautiskajai organizācijai, kurā 2003.gadā apvienojās Austrālijas, Kanādas, Dānijas, 
Somijas, Francijas, Īslandes, Itālijas, Norvēģijas, Zviedrijas nacionālās bibliotēkas, kā arī Britu 
bibliotēka, ASV Kongresa bibliotēka un Interneta Arhīvs. Organizācijas nosaukums ir The 
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International Internet Preservation Consortium (IIPC), un tās biedru skaits 2009.gadā jau ir 
sasniedzis 38. Šobrīd visi pasaules lielākie interneta arhivēšanas projekti noris ar IIPC atbalstu, 
tāpat kā programmatūras izstrādes koordinēšana un versiju testēšana. 

Latvijas elektroniskās kultūras arhīva projekts izmanto un turpinās izmantot pasaules 
pieredzi un atziņas interneta arhivēšanā, kā galveno vadmotīvu paturot informācijas 
bezmaksas pieejamību lasītājiem. Datiem, kas reiz tikuši publicēti internetā, publiskā vidē, ir 
jāpaliek pieejamiem pat tad, kad tie no šīs vides jau izzuduši — tieši tāpat kā iespiestai 
grāmatai jānonāk bibliotēkā, kur tā paliek pieejama lasītājiem arī tad, kad nekur vairs nav 
nopērkama. 

Šāds, salīdzināms, krājums var kļūt par izpētes avotu daudzu zinātņu pārstāvjiem — ne 
tikai vēsturniekiem, politologiem un citiem senāku notikumu pētniekiem, bet arī mākslas un 
dizaina speciālistiem, un, galu galā — jebkuram lasītājam, kuram nepieciešamā informācija 
„dzīvajā” vietnē vairs nav pieejama. 

Lielāko pasaules projektu interneta adreses: 

The International Internet Preservation Consortium (IIPC) 

netpreserve.org 

Interneta Arhīvs (Internet Archive Wayback) 

www.archive.org 

Lielbritānijas Tīmekļa Arhivēšanas Konsorcijs (UK Web Archiving Consortium) 

www.webarchive.org.uk 

Austrālijas Tīmekļa Arhīvs, PANDORA projekts (Pandora Australia’s Web Archive) 

pandora.nla.gov.au 

Čehijas Tīmekļa Arhīvs (WebArchiv Archive of the Czech Web) 

en.webarchiv.cz 

Ziemeļvalstu Tīmekļa Arhīvs (Nordic Web Archive demo version) 

nwa.nb.no 

Katalonijas Digitālā Mantojuma projekts (PADICAT Patrimoni Digital de Catalunya) 

www.padicat.cat 

ASV Kongresa bibliotēkas kolekcijas (The Library of Congress Web Capture) 

www.loc.gov/webcapture/ 

 ASV Kongresa bibliotēkas Minerva projekts (The Library of Congress Web Archives    
(LCWA) Minerva project) 

lcweb2.loc.gov/diglib/lcwa/html/lcwa-home.html 
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Tekstā minētā programmatūra: 

Heritrix     http://crawler.archive.org/ 

Web Curator Tool   http://webcurator.sourceforge.net/ 

Wayback Machine   http://archive-access.sourceforge.net/projects/wayback/ 

NutchWAX     http://archive-access.sourceforge.net/projects/nutch/ 

WERA     http://archive-access.sourceforge.net/projects/wera/ 

Web-Harvest     http://web-harvest.sourceforge.net/ 

OAIHarvester     http://www.oclc.org/research/software/oai/harvester2.htm 

HTTrack Website Copier  http://www.httrack.com/ 

Combine     http://combine.it.lth.se/ 

Internet Researcher   http://www.zylox.com/ 

Offline Explorer and Mass Downloader 

     http://www.metaproducts.com/mp/mpProducts_List.asp 

RafaBot     http://www.spadixbd.com/rafabot/ 

SuperBot     http://www.sparkleware.com/superbot/index.html 

WebCopier     http://www.maximumsoft.com/index.html 
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