
Informatīvs seminārs: Bibliotēku nozares pārvaldes 

un konsultatīvo struktūru atbalsts metodiskajā darbā

2017. gada 29. augusts

Latvijas Nacionālā bibliotēka



Kultūras informācijas sistēmu centrs

Centra misija palīdzēt atmiņas institūcijām -

ARHĪVIEM           BIBLIOTĒKĀM         MUZEJIEM

saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām 
paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.



Kultūras nozares darbības nodrošināšana

Centra uzturētās sistēmas nodrošina ikdienas 
darbu vairāk kā 1000 Latvijas valsts un 
publiskajām pašvaldību institūcijām 

• 10+ informācijas sistēmas

• 30+ e-pakalpojumi

• 100+ virtuālie serveri

• 450TB – pieejamā vieta disku masīvos



KISC infrastruktūra



Visas Latvijas pašvaldību publiskās 
bibliotēkas vienotā tīklā

Aldis Liepa, 
VVBIS projekta vadītājs
e-pasts: aldis.liepa@kis.gov.lv
Tel. 67843087

mailto:aldis.liepa@kis.gov.lv


Vienotais datu pārraides tīkls un infrastruktūra

LIELĀKAIS INTRANETS LATVIJĀ 
visās Latvijas pagastu, novadu un pilsētu bibliotēkās 

7150 datori – 801 bibliotēkā

• piekļuve informācijas resursiem, 

tai skaitā, ar autortiesībām 

aizsargātam saturam

• tīkla drošība

• regulāra pieslēguma statusa 

monitorēšana katrā bibliotēkā

• vienotais palīdzības dienests (24/7)

(67788777 atbalsts@kis.gov.lv)



Valsts nozīmes bibliotēku
sistēma ALEPH

Imants Pujāts, 
Informācijas sistēmas administrators
e-pasts: imants.pujats@kis.gov.lv

ALEPH dalībnieki:
15 iestādes / 200 000 lasītāji / 500 bibliotēku darbinieki

1. Latvijas Nacionālā bibliotēka
2. Latvijas Universitāte
3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
4. Rīgas Stradiņa universitāte
5. Rīgas Tehniskā universitāte
6. Latvijas Kultūras  akadēmija

7. IZM Valsts izglītības satura centrs

8. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija

9. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

10. Latvijas Jūras akadēmija

11. RISEBA

12. Rīgas Juridiskā augstskola

13. Latvijas Kultūras koledža

14. RPIVA 

15. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

mailto:imants.pujats@kis.gov.lv


Valsts nozīmes bibliotēku 
sistēma ALEPH

kopkatalogs.lv - 40 bibliogrāfiskās datu bāzes

1.  Kopkatalogs - 830 000  (Z39.50)

grāmatas / turpinājumizdevumi / notis / attēli / autorreferāti /

disertācijas / kartes / videoieraksti / audio ieraksti / digitālie dokumenti / 

E-publikācijas / manuskripti / mikrofilmas / letika - grāmatas līdz 2012.g.

2. Nacionālās bibliogrāfijas analītika  - 3 840 000 (Z39.50)

raksti periodikā / letika - raksti periodikā

3. Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfijas un turpinājumizdevumi - 271 000 (Z39.50)

4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas autoritatīvā datubāze - 252 000 (Z39.50)

5. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas attēlu katalogs - 6000

Latvijas mūzikas vēstures liecības attēlos

6. UDC - 78 717 

Universālais decimālais klasifikators

7. MESH - 532 726

medicīnas termini

8. Lauksaimniecības tezaurs AGROVOC - 16739

9. VISC katalogs - 2363

Latvijas skolu mācību grāmatas



https://kisc-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISC_VU1&lang=lv_LV

Primo – jaunais informācijas meklētājs



Primo – jaunais informācijas meklētājs

www.kis.gov.lv 

Personalizēt rezultātus

http://www.kis.gov.lv/


Programma «Elektroniskās publikācijas
Latvijas bibliotēkām»piedāvā

 dažādu veidu un nozaru maksas un bezmaksas 
elektroniskos resursus

 datubāzu abonēšanas atlaides EIFL (Electronic information for 
Libraries) Licencēšanas programmas ietvaros 

 datubāzu apmācību seminārus

 jaunu resursu bezmaksas izmēģinājumus

 datubāzu izmantošanas statistikas pārskatus, kas ļauj 
izvērtēt resursu izmantošanas efektivitāti

Agrita Sagalajeva, 
Programmas koordinatore
e-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv
Tel. 67844896

mailto:agrita.sagalajeva@kis.gov.lv


Datubāzu resursi – uzticama un droša 
informācija

Ziņas, aktuālā 
informācija

Uzziņas 
(enciklopēdijas, 

vārdnīcas)

Analītiski pārskati, 
statistika

Pētījumi, 
publikācijas

Multivide (attēli, 
audio, video, kartes)

Daiļdarbu pilnteksti, 
egrāmatas, 
recenzijas



2017. gadā pieejamās datubāzes

N.p.k. Datubāzes nosaukums Valoda

1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV

2 Letonika LV

3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV

4 BiblioRossica RUS

5 Integrum RUS

6 ACM Digital Library ENG

7 Britannica Online ENG

8 Cambridge Journals Online ENG

9 Credo ENG

10 EBSCO A-to-Z Services, EDS ENG

11 EBSCO (nacionālā pakete) ENG

12 EBSCO eBooks ENG

13 EBSCO akadēmiskās datubāzes ENG

14 Emerald ENG

15 IMF eLibrary ENG

16 ProQuest ENG

17 SAGE ENG

18 Taylor & Francis eBooks ENG

19 Wiley Cochrane Library ENG

20 Wiley Online Journals ENG

21 HeinOnline (atsevišķu kolekciju brīvpieeja) ENG

22 ASTM Abstract (atsevišķu kolekciju brīvpieeja) ENG



EBSCO - daudznozaru publikāciju datubāze 
http://search.ebscohost.com

 EBSCO Nacionālā resursu pakete - 12 datubāzes 

Academic Search Complete - vairāk nekā 8500 pilnu    

tekstu periodiskie izdevumi, t.sk. 7300 recenzēti žurnāli

 Plašs publikāciju klāsts par kultūru, mākslu, vēsturi, 
literatūru, mūziku u.c. Pieejamas recenzijas, pētījumi, 
attēli, statistikas pārskati, esejas, apraksti, konferenču 
materiāli. Starpnozaru publikācijas - radošā  industrija, 
kultūras šoks, māksla un tehnoloģijas, migrācija un 
kultūra, nacionālā kultūra un globalizācija u.c.

 Informācijas atlase: culture management – 105 706 

 Resursu attālinātā pieeja!

http://search.ebscohost.com/


Letonika.lv http://www.letonika.lv -
ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, 

valodā, dabā un literatūrā

 Datubāze piedāvā - enciklopēdijas, vārdnīcas, attēlus, 
video un audio kolekcijas, latviešu literatūras bibliotēku, 
valodas krātuvi, kartes u.c.

 Kultūras kanons - literatūra, mūzika, tautas tradīcijas, 
vizuālā māksla, arhitektūra un dizains, skatuves māksla, 
kino 

 Saistītie resursi -

Daudzvalodu runājošās pasakas (pasakas.letonika.lv)   

Virtuālā Aspazija (aspazija.letonika.lv)

Virtuālais Aspazijas un Raiņa muzejs Lugāno (arlugano.lv)

http://www.letonika.lv/
http://pasakas.letonika.lv/
http://www.aspazija.letonika.lv/
http://www.arlugano.lv/


Lursoft «Laikrakstu bibliotēka»
www.news.lv

 Portāls News.lv piedāvā publikācijas no vairāk kā 100
dažādiem Latvijas centrālajiem un reģionu laikrakstiem. 

Arhīvs no 1993.g. Publikāciju skaits - 6138968

Atslēgvārdi - atrasti rezultāti

kultūras menedžments - 196
modernās dejas - 1365

radošā industrija - 108

starpkultūru sakari - 107

latviešu folklora - 270

kultūrvide - 4355

etnogrāfija - 2214 
Aizpildiet Laikrakstu aģenta kartiņu!

http://www.news.lv/


Britannica www.britannica.co.uk -
enciklopēdiju publikāciju datubāze ar 

apjomīgu attēlu un multimediju kolekciju

 Vairāk kā 100000 enciklopēdiju, vārdnīcu, e-grāmatu, 
žurnālu, avīžu publikācijas, sasaiste ar Merriam-Webster  
Dictionary

 Tematika - horeogrāfija, tās vēsture,balets, tautas dejas, 
modernās dejas, sociālās dejas u.c.; mūzika, tās vēsture, 
kordiriģēšana, blūzs, džezs, hip-hop, elektroniskā, tautas, 
opera, roks, mūzikas teorija u.c.; teātris, tā vēsture, žanri, 
performances, režija, kritika u.c.  

 Ziņu plūsmas no New York Times un BBC portāliem

 Viegla un ātra resursu pieeja, mobilā lietotne 

http://www.britannica.co.uk/


Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK)
www.nmkk.lv

5% no tiem apskatāmi izstādēs un ekspozīcijās.

Šobrīd NMKK ir informācija par gandrīz 17% (1 057 931) no kopējā skaita.

17%

5%

0

Nacionālais muzeju krājums ~ 6,3 miljoni muzeja priekšmetu

Una Balode, 
Projekta vadītāja
e-pasts: una.balode@kis.gov.lv
Tel. 66951109

mailto:una.balode@kis.gov.lv


Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK)
www.nmkk.lv

Meklēšanas 
iespējas visā NMKK 
datu bāzē.

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

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



Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK)
www.nmkk.lv

• iespēja veidot 
savas izlases 
(autorizēts lietotājs 
atrastos priekšmetus 
var saglabāt vēlākai 
apskatei);

• var aplūkot 
informāciju par 
muzeju veidotajām 
izstādēm, t.s. 
virtuālajām;

• Nosūtīt e-kartiņu no 
NMKK portāla;

• iespēja iegādāties 
muzeju priekšmetu 
attēlus 
nekomerciālai 
lietošanai.



Vienotā valsts arhīvu informācijas 
sistēma (VVAIS)

Funkciju izpildi atbalstoša 
iekšējā darba vide Latvijas 
Nacionālajam arhīvam:

• Aprakstīšana saskaņā ar 
vairāklīmeņu 
arhīvisko aprakstu

• Glabājamo vienību uzskaite, 
pieņemšana, 
saglabāšana, 
izmantošana

• Iestāžu uzraudzība
• E-pakalpojumu pārvaldība
• Dokumentu un uzdevumu 
pārvaldība

Artūrs Matulis, 
Datorsistēmu un datortīklu 
administrators
e-pasts: arturs.matulis@kis.gov.lv
Tel. 67844897



Vienotā valsts arhīvu informācijas 
sistēma (VVAIS)

Iestāžu portāls un elektronisko dokumentu nodošanas rīks –
darba vide 3’800 LNA uzraudzībā esošajām institūcijām

• Aprakstīšana saskaņā ar 
vairāklīmeņu arhīvisko 
aprakstu

• Elektronisko dokumentu 
nodošana

• Dokumentu iesniegšana
• Konsultāciju pieprasīšana un 

saņemšana
• Uzraudzības datu aplūkošana



Vienotā valsts arhīvu informācijas 
sistēma (VVAIS)

Piekļuve LNA resursiem un e-pakalpojumi iedzīvotājiem



www.diva.lv

Digitalizēto video un audio 
ierakstu portāls

Video materiālu digitalizācija 
(10% no LTV arhīviem, 4’200h, 
1963.-2012.gadu ieraksti)

Audio materiālu digitalizācija 
(15% no LR fonotēkas, 3’818h, 
1940.-2004.gadu ieraksti)



www.diva.lv

Kultūra / Mūzikas ieraksti / Mūzikas raidījumi / 
Informatīvi dokumentālie raidījumi / Sports / 
Bērnu un jauniešu raidījumi / Izklaide / Teātris un 
iestudējumi / Sabiedriski politiskie ieraksti / 
Pasākumu translāciju ieraksti / Izglītojošās 
programmas u.c.



Latvijas filmas
www.filmas.lv



Filmu katalogs
www.filmas.lv



Skatāmas visiem
www.filmas.lv



Skatāmas visiem
www.filmas.lv



Inovatīva meklēšana – filmu tīkls
www.filmas.lv



Latvija tulko ar hugo.lv
www.hugo.lv

Jānis Ziediņš, 
Projekta vadītājs
e-pasts: janis.ziedins@kis.gov.lv
Tel. 67844889

mailto:janis.ziedins@kis.gov.lv


Automātiskā tulkošana nevar 
līdzināties cilvēka radītam 
tulkojumam, tā nodrošina iespēju ātri 
iepazīties ar tulkojamā teksta saturu

Latvija tulko ar hugo.lv
www.hugo.lv



Mašīntulks, balstoties uz statistiku par 
paralēlo korpusu un vienvalodu 
korpusu (valodas modeļiem), 
automatizēti iztulko jaunās frāzes, no 
vairākiem variantiem izvēloties 
statistiski visticamāko

Latvija tulko ar hugo.lv
www.hugo.lv



• Latviešu – Angļu

• Angļu – Latviešu

• Latviešu – Krievu

vispārējie un normatīvo aktu 

valodu korpusi

Latvija tulko ar hugo.lv
www.hugo.lv



• Pielāgots valsts un publiskajam 
sektoram

• Datu drošība

• Augsta tulkošanas kvalitāte

• Integrācija e-pakalpojumos un 
valsts iestāžu mājas lapās

Latvija tulko ar hugo.lv
www.hugo.lv



Projekts «Mašīntulkošana»

Projekta kopējās izmaksas: 2 miljoni EUR 
(t.sk. ERAF finansējums 1,7 miljoni EUR, 
Valsts budžeta finansējums – 300 000 EUR).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 
februāris – 2019. gada 31. maijs.



Mašīntulkošanas attīstība

• Algoritmu pilnveidošana 
(tulkojuma kvalitāte)

• Tulkošanas asistenta izstrāde 
(alternatīva maksas 
risinājumiem)

• Vienotas publiskās pārvaldes 
tulkošanas atmiņas izveide un 
terminoloģijas ieviešana (netulko 
jau iztulkoto)

Koplietošanas pakalpojumi

Publiskās pārvaldes 
iestāžu mašīntulks

Pieeja publiskās 
pārvaldes korpusiem

• Pieejami korpusi pētniecībai, jaunu 
pakalpojumu radīšanai (piemēram, 
reģionālajām augstskolām)

• Specializētie korpusi (tiesībzinātņu 
un kultūras nozares)

• Tulkojumu iekļaušana valodas 
korpusos (sadarbība)

1 2

1 2

MT platformas dimensijas: 
koplietošanas pakalpojumi



Mašīntulkošanas attīstība

• Mērķa grupas –
dislektiķi, citas 
personas ar īpašām 
vajadzībām, 
personas, kuras 
apgūst latviešu 
valodu

• Izstrādāts latviešu 
valodas runas 
sintēzes risinājums

Publiskie pakalpojumi

Runas sintēze 
(latviešu valoda)

Publiskais 
mašīntulks

• Mērķa grupas –
Latvijas iedzīvotāji un 
viesi

• Uzlabota tulkošanas 
kvalitāte, 
terminoloģija, 
paplašinātas 
tulkošanas iespējas 
tiesībzinātņu un 
kultūras nozaru 
tekstiem

1 2

1 2 3

MT platformas dimensijas: 
publiskie pakalpojumi

Sapulču runas 
atpazinējs

• Runātāju atpazīšana 
un marķēšana 
audioierakstā

3



Pārrobežu E-arhīvs
www.earchive-estlatrus.eu



Pārrobežu E-arhīvs
www.earchive-estlatrus.eu

Saite uz informatīvu video You Tube:

https://youtu.be/IlufilKNnLA

https://youtu.be/IlufilKNnLA


PALDIES PAR UZMANĪBU!


