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Iepazīsimies!

• LNB Digitālā mantojuma centrs dibināts 2015. gada nogalē 

• Kopā 7 darbinieki, no kuriem 4 ikdienā veic krājumu digitalizāciju

• Kontaktinformācija:
• Jana Ķikāne, vadītāja (jana.kikane@lnb.lv)

• Artūrs Žogla, LNB digitālās bibliotēkas projekta vadītājs (arturs.zogla@lnb.lv)

• Jurģis Īvāns, projektu vadītājs un autortiesību speciālists (jurgis.ivans@lnb.lv)

• Marika Karlsone, Digitalizācijas sektora vadītāja (marika.karlsone@lnb.lv)
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Galvenie darba virzieni

• Ar kultūras mantojuma digitalziāciju saistītās politikas veidošana

• Starpnozaru sadarbības veicināšana (bibliotēkas, LNA, KISC, VKPAI, muzeji un citas AI)

• Vadlīniju izstrāde

• Konsultācijas (aparatūra, metodes, metadatu veidošana, autortiesības u.c.)

• Izglītojošā darbība (sadarbībā ar Kompetenču attīstības centru)

• Nacionālā kompetentā institūcija nenosakāmu autortiesību subjektu darbu (bāreņdarbu) jomā

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstība

• Krājumu digitalziācija

• Digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūras izveide

• ERAF projekta «Kultūras mantojuma satura digitalziācija (1. kārta)» realizācija



Galvenie politikas veidošanas dokumenti

• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

• Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam «Radošā Latvija»

• Digitālā kultūras mantojuma attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam

• Kultūras mantojuma digitalizācijas, ilglaicīgās saglabāšanas un pieejamības 
nodrošināšanas plāns 2016.-2020. gadam



Digitalizējamā materiāla atlases kritēriji

• Atlases kritēriji, pēc kuriem vadās institūciju eksperti, veicot satura atlasi krājumu izlases 
digitalizācijai
• Primārie kritēriji

• Atbilstība institūcijas krājuma profilam un attīstības prioritātēm

• Kultūrvēsturiskā nozīmība

• Sniedz labumu plašām sabiedrības grupām

• Unikāli un/vai reti darbi

• Augsts sabiedrības pieprasījums

• Fiziskā materiāla trauslums un/vai risks zaudēt saturu nolietojuma dēļ

• Materiāli vēl nav digitalizēti citā institūcijā

• Papildu kritēriji
• Autortiesību statuss materiāliem, kas tiek digitalizēti publiskai piekļuvei

• Atbilst institūcijas plānotajām saistītājām aktivitātēm, t.sk. izstādēm un citiem nozīmīgiem notikumiem

• Iespējami sarežģījumi materiālu digitalizācijā – nepieciešama īpaša sagatavošana digitalizācijai, piemērām, autortiesību 
līgumu slēgšana, materiālu apstrāde u.c.

• Izlases digitalizācija ir/nav piemērotākais digitalizācijas veids kolekcijai

• Jebkāda veida tehniski sarežģījumi saistībā ar digitalizācijas un lietotāju piekļuves aspektiem

• Digitalizācijas izmaksas, un to samērojamība ar iegūstamo rezultātu



Vadlīniju izstrāde ERAF projekta ietvarā

• 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

• Un vēl arī
• Digitalizācijas organizēšana

• Digitālo objektu pārvaldība, t.sk. ilglaicīgā saglabāšana un digitālo objektu izplatīšana



Bāreņdarbi

• LNB ir nacionālā kompetentā institūcija (National authority)
• citu institūciju “rūpīgās” meklēšanas rezultātus pārsūtam atbildīgajai Eiropas savienības 

institūcijai (caur Bāreņdarbu sistēmu)

• barendarbi@lnb.lv

• Konsultējam par bāreņdarbiem

• Rīkojam seminārus

• Izdodam vadlīnijas

• Iniciējam un piedalāmies diskusijās par tālāku regulējuma paplašināšanu
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Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

Digitālo objektu krājums
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Satura digitalizācija ERAF projekta ietvarā



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.
• Latvijas PSR reģionālā prese – 773 000 lpp.
• Latvijā izdotie citvalodu laikraksti – 500 000 lpp.
• «Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē – 588 000 lpp.

• Grāmatas – 609 000 lpp.
• Uzziņu literatūra – 186 000 lpp.
• Nozaru literatūra – 189 000 lpp.
• Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas – 234 000 lpp.

• Latvijas komponistu notis – 200 000 lpp.

• Kultūras pieminekļu lietas – 400 000 lpp.

• Kartes – 5 000 lpp.
• Latvijas topogrāfiskās kartes – 4 900 lpp.
• Latvijas retumu kartes – 100 lpp.



Attēli

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

• Foto negatīvi – 77 500 vien.

• Pergamentu kolekcija  (1220-1700tie) – 2 000 vien.

• Kultūras pieminekļu uzmērījumi – 18 000 vien.

• Dziesmu svētku dokumenti – 12 000 vien.



Audiovoizuālais saturs (1)

• Skaņu ieraksti – 223 500 minūtes (3 725 stundas)
• Latvijas Radio ieraksti – 120 000 min.
• Rakstniecības un mūzikas muzeja ieraksti – 41 000 min.
• Mutvārdu vēsture – 30 000 min.
• Liepājas ieraksti – 32 500 min.

• Video ieraksti – 245 100 minūtes (4 085 stundas)
• Latvijas Televīzijas ieraksti – 78 000 min.
• Latvijas dokumentālās filmas – 4 200 min.
• Valsts pārvaldes video ieraksti – 129 000 min.
• Citi video ieraksti, t.sk. trimdas latviešu ieraksti – 33 900 min.

• Kino filmas – 81 000 minūtes (1 350 stundas)
• Kino hronikas – 27 000 min.
• Latvijas dokumentālās filmas – 53 720 min.
• Animācijas filmas – 535 min.



Audiovizuālais saturs (2)

• 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



Muzeju priekšmeti 

• Prioritātes
• Esošo digitālo objektu pievienošana NMKK

• LV100 kolekciju tēmām atbilstošu priekšmetu digitalizācija
• Dziesmu svētki

• Rainis un Aspazija

• Citas sabiedrības izglītošanai svarīgas tēmas

• Svarīgi nodrošināt pilnu digitalizācijas procesu un 
apmācību
• Mobilās digitalizācijas brigādes



Jaunradītais saturs

• Profesionālie iestudējumi un pasākumi
• Operas un teātra izrādes

• Koncerti

• Kultūrizglītības jomas spilgtākie notikumi
• Jubileju un izcilību koncerti

• Nemateriālais kultūras mantojums
• Amatu meistaru prasmju fiksēšana

• Tautas tradīciju fiksēšana



Procesi un pakalpojumi

Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu 
platformas izveide 



Procesi un pakalpojumi



Pakalpojumi

Nr. Pakalpojuma
nosaukums

Apraksts Saistītie procesi

1 Latvijas kultūras 
mantojuma integrētā 
platforma

Koplietošanas funkcionalitāte digitālā kultūras mantojuma pārvaldībai un 
saglabāšanai, satura izplatīšanai citām sistēmām un platformām. Pakalpojums 
balstīts uz esošo kultūras jomas IS (LNDB, VVAIS, NMKK, filmas.lv, diva.lv) integrāciju 

Satura saņemšana no citām institūcijām un 
bagātināšana (7)

Digitālo objektu ilgtermiņa saglabāšana (8)

Satura izplatīšana citām sistēmām un 
platformām (9)

Autortiesību pārvaldība un licencēšana (10)
2 Latvijas kultūras 

mantojuma digitālā 
bibliotēka

Nodrošina jebkuram interesentam vienotu piekļuvi Latvijas digitālajam kultūras 
mantojumam tīmeklī.  Pakalpojums balstīts uz LNB un citu kultūras un atmiņas 
institūciju krājumā esošiem digitālajiem resursiem.  Piekļuve tiks nodrošināta 
atbilstoši autortiesību regulējumam. Pakalpojums nodrošina atvērto datu 
publicēšanu atkalizmantošanai.

Satura izplatīšana sabiedrībai (11)

Atvērto kultūras mantojuma datu izplatīšana 
atkalizmantošanai (12)

3 Kultūras pieminekļu 
informācijas 
pārvaldība

Pakalpojums nodrošina piekļuvi digitālo un publiski pieejamo valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu uzskaites informācijai (vēsturiskās fotogrāfijas, apraksti, ēku 
uzmērījumi, pētījumi, utt.) un objektu statusa pārvaldībai pieminekļu īpašniekiem, 
VKPAI darbiniekiem un ikvienam interesantam. Informācijas piekļuves līmenis tiks 
nodrošināts atšķirīgi dažādām mērķgrupām.  

Valsts kultūras pieminekļu pārvaldība (13)

4 Nemateriālā kultūras 
mantojuma 
informācijas 
pārvaldība

Pakalpojums nodrošina sabiedrībai piekļuvi nemateriālā kultūras mantojuma vērtību 
(tradicionālā amatniecība, tradīcijas, paražas, spēles mākslas, mutvārdu tradīcijas, 
u.c.) sarakstam, tā pārvaldību un informācijas uzkrāšanu.

Nemateriālā kultūras mantojuma pārvaldība 
(14)



•



Īpašs lūgums

• Ja apsverat iespēju digitalizēt kādu periodisko izdevumu krājumu, lūdzu 
sazinieties ar LNB DMC, lai pārliecinātos
• Ka to jau neesam ieplānojuši darīt

• Pārrunātu iespējas saturam nonākt Periodikas portālā

• Kontaktpersona – Artūrs Žogla



Paldies! Jautājumi? 


