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Saturs
Arhīvu projekti
• VVAIS 
• Pārrobežu e-arhīvs 

Kultūras projektiKultūras projekti
• Latvijas kultūras kanons 
• Kultūras kartes mobilā aplikācija

Muzeju projekti
• NMKK
• Linked Heritage



ARHĪVU PROJEKTI
Kristīne Pabērza, KISC projektu vadītāja



Infrastruktūra
Programmatūra
Zināšanas
E-pakalpojumi

1.posms 2005-2008
2.posms 2009-2013

Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma



Pārrobežu e-arhīvs



Pārrobežu e-arhīvs



Pārrobežu e-arhīvs



KULTŪRAS PROJEKTI
Jānis Ziediņš, KISC projektu vadītājs



Latvijas kultūras kanons
Latvijas Kultūras kanonā ietverto septiņu nozaru vērtību 
pieejamība elektroniskā formātā pašvaldību publisko bibliotēku 
tīklā portālā letonika.lv

• arhitektūra un dizains, 
kino, • kino, 

• literatūra, 
• mūzika, 
• skatuves māksla, 
• tautas tradīcijas, 
• vizuālā māksla.



Latvijas kultūras kanons



Latvijas kultūras kanons



Latvijas kultūras kanons



Latvijas kultūras kanons



Kultūras kartes mobilā lietotne



Kultūras karte

Kultūras informācijas datu bāze, kurā 
apkopota valsts kultūras statistika, 
informācija par Latvijas kultūras 
procesu un institūciju daudzveidību, 
pārklājumu, aktivitātēm, kultūras 
infrastruktūras materiāltehnisko 
stāvokli.

• Sistēma satur informāciju 
par vairāk kā 10’000 objektu 
22 nozarēs

• Portālu gadā apmeklē 
230’000 lietotāji un veic 
500’000 lapu apskates



Kultūras kartes mobilā lietotne
• Mobilā pieeja kultūras objektu datiem
• Pamatinformācijas pieejamība
• Jaunu kultūras vietu un objektu atklāšana
• Objektu informācijas apskate

Meklēšana• Meklēšana
• Favorīti
• Populāri
• Attēlu un komentāru pievienošana



KK mobilās lietotnes iespējas

• Objektu informācijas apskate
• Meklēšana
• Favorīti
• Populāri• Populāri
• Attēlu un komentāru 

pievienošana



KK mobilās lietotnes pieejamība
«Latvijas lielāko mobilo sakaru operatoru dati liecina, jau 
tagad Latvijā ir vairāk nekā pusmiljons viedtālruņu lietotāju, 
kas apvienojumā ar pieejamu un ātru mobilo internetu rada 
situāciju, ka aizvien vairāk lietotāju izmanto portālu 
mobilās versijas.» 

/TvNnet, 2013. gada 22. martā//TvNnet, 2013. gada 22. martā/
Platformas:
• Apple iOS
• Microsoft Windows Phone
• Google Android
Bezmaksas lejupielāde:
• Meklēt lietojumprogrammu veikalos «Kultūras 
karte» vai http://app.kulturaskarte.lv 



MUZEJU PROJEKTI
Una Balode, KISC projektu vadītāja



Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
• Projektā iesaistīti visi Latvijas akreditētie muzeji: 

valsts, pašvaldību un privātie muzeji. 

• Kopumā visi Latvijas muzeji
glabā vairāk kā 5,3 miljonus
muzeja priekšmetus.

• 5% no tiem apskatāmi 
izstādēs un ekspozīcijās.

• NMKK informācija par 
Vairāk nekā 700 000 muzeju priekšmetiem (12% no kopējā 
skaita)



Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
NMKK
mājaslapas 
jaunais 
dizains



Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
Ieguvumi:
• Meklēšanas iespējas visā NMKK datu bāzē.

• vienk āršā meklēšana (ieraksta vārdu, kas tiek meklēts galvenajos 
atslēgas laukos);

• detaliz ētā meklēšana (precizē dažādus parametrus – datējumu, autoru, 
notikuma vietu, u.tml.).

• Veicinās muzeju potenciāla izmantošanu izglītības, kultūras un • Veicinās muzeju potenciāla izmantošanu izglītības, kultūras un 
tūrisma vajadzībām.

• Sekmēs novadpētniecības attīstību – interesenti varēs iepazīties 
ar materiāliem par savu novadu katrā Latvijas muzejā.

• Ļaus veidot savas virtuālas izstādes, izmantojot digitālos attēlus.
• No NMKK varēs nosūtīt elektronisku apsveikumu ar muzeja 

priekšmeta attēlu.
• Par maksu varēs iegādāties muzeja priekšmeta attēlus.
• Varēs iegūt informāciju par muzeju izstādēm.



Linked Heritage
• LINKED HERITAGE (Saistītais mantojums)  ir Eiropas 

valstu kopīgs projekts, kura mērķis ir sekmēt satura 
piegādi no muzejiem uz Eiropas digitālo bibliotēku -
EUROPEANA.

• Latvijas muzeju līdzdalība projektā LINKED HERITAGE • Latvijas muzeju līdzdalība projektā LINKED HERITAGE 
nodrošina tiešu datu eksportu no NMKK uz 
EUROPEANA. 

• Šobrīd EUROPEANA varam redzēt 9978 muzeju 
priekšmetu aprakstus no 10 Latvijas muzejiem.

• Šogad plānots nodot vēl 15 000 – 20 000 muzeja 
priekšmetu aprakstus.



Linked Heritage



PALDIES!

www.kis.gov.lv


