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Periodikas saturs [1]

• Laikraksti – 1 861 000 lpp.
• Latvijas PSR reģionālā prese – 773 000 lpp.

• Katra rajona un republikas nozīmes pilsētas centrālais laikraksts par periodu: 1945.-1990. g.

• Mērķis: būtisks atbalsts novadpētniecībai

• Latvijā izdotie citvalodu laikraksti – 500 000 lpp.
• Laikraksti krievu, vācu, poļu un ebreju valodās

• Mērķis: Latvijas cittautu iedzīvotāju kultūras mantojums digitālā vidē

• «Baltie plankumi» līdz šim digitalizētajā presē – 588 000 lpp.
• Latvijas centrālie pirmskara laikraksti (Jaunākās ziņas, Baltijas vēstnesis, Brīvā zeme, u.c.)

• Profesionālā un nozaru periodika

• Mērķis: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku digitalizētās preses pārklājumu



Periodikas saturs [2]

• Tematiskās kolekcijas
• Juridiskā periodika: Latvijas Vēstnesis (līdz 2010. gadam)

• Literārā periodika: Daugava, Avots, Literatūra un Māksla

• Sporta periodika: Sports, Sports Latvijā un Pasaulē

• Dienas laikraksti: Diena, Neatkarīgā Cīņa, Neatkarīgā Rīta Avīze, Lauku ziņas (līdz 
~1997. gadam)

• Zinātniskā periodika: Rigasche Industrie-Zeitung (1875-1914)



Reģionu periodika



Rigasche Industrie-Zeitung

Pieejams publiski
~19 000 lpp.



Citu augstskolu saturs

• Rīgas Stradiņa Universitāte



Grāmatu saturs [1]

• Grāmatas – 609 000 lpp.
• Uzziņu literatūra – 186 000 lpp.

• Enciklopēdijas, vārdnīcas, bibliogrāfiskie rādītāji

• Vēsturiskās telefonu un adresu grāmatas

• Mērķis: līdz šim nedigitalizēts izdevumu veids

• Nozaru literatūra – 189 000 lpp.
• Juridisko, sociālo un dabas zinātņu izdevumi

• Mērķis: profesionālās literatūras pieejamība digitālā vidē

• Retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas – 234 000 lpp.
• LNB un LU «retumi», vienīgie eksemplāri, u.c.

• Mērķis: vēsturiski nozīmīgu un vērtīgu izdevumu saglabāšana



Satura atšifrējums [3]

• Notis – 200 000 lpp.
• Latvijas komponistu notis – 200 000 lpp.

• Orķestru partitūras un balsis

• Nošu krājumi

• Mērķis: nodrošināt Latvijas komponistu nošu oriģinālu saglabāšanu



Satura atšifrējums [4]

• VKPAI pieminekļu lietas – 400 000 lpp.
• Kultūras pieminekļu lietas – 400 000 lpp.

• Mērķis: racionalizēt pieminekļu lietu ikdienas izmantošanu



Satura atšifrējums [5]

• VKPAI uzmērījumi – 18 000



Satura atšifrējums [6]

• Kartes – 5 000 lpp.
• Latvijas topogrāfiskās kartes – 4900 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 atšifrējums [7]

• Attēli – 109 500 vienības
• Afišas – 2000 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



Satura atšifrējums [8]

• Attēli – 109 500 vienības (turpinājums)
• 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 atšifrējums [9]

• Skaņu ieraksti – 223 500 minūtes
• 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

• «Radio Brīvā Eiropa» raidījumi

• Politiski represēto atmiņu ieraksti



Satura atšifrējums [10]

• Video ieraksti – 245 100 minūtes
• 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 atšifrējums [11]

• Kino filmas – 81 000 minūtes
• 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
• «Telefilm-Riga» kino filmas

• 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 atšifrējums [12]

• 3D objekti – 10



Novadpētniecības saturs

• Latvijas PSR reģionālā prese – 773 000 lpp.

• Kultūras pieminekļu lietas – 400 000 lpp.

• Attēli
• Latinform fotohronika 20.gs. 70.-80.g.

• Laikraksta «Diena» foto arhīvs

• "Latgiprozem"" vēsturiski fotodokumenti - Latvijas rajonu aerofotogrāfiju negatīvi, 
kas uzņemti 20.gs. 60.gados.

• VKPAI fotonegatīvi un uzmērījumi

• Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku grupas ,,Etniskā un naratīvā
dažādība dzīvesstāsta konstrukcijās'' ieraksti

• Kino hronikas – 27 000 min.



Kultūras mantojuma satura 
digitalizācija (2. kārta)



Finansējums un plāni

• Kopējais finansējums: 3,9 milj. EUR

• Satura digitalizācijai: 50%

• Kino digitalizācijas iekārta Latvijas Nacionālajam arhīvam

• Vienotais kultūras resursu meklētājs



Saturs

Iestāde Tips Apraksts Vienības

Papīrs/attēli (1 126 000 lpp.)

LNB
Laikraksti, žurnāli

Periodika (starpkaru periodika, nozaru 

žurnāli, grāmatas, notis, Rīgas Viļņi, u.c.)
626 000

LNB Fotonegatīvi Dienas fotonegatīvu arhīvs 150 000

VKPAI Dokumenti Kultūras pieminekļu lietas 150 000

LNA Dokumenti Latvijas pilsētu arhīvi 200 000

Kopā 1 126 000

Audio/video (350 000 min.)

LNB
CD, DVD

Saglabāšana: Latvijas un Letikas izdevumi, 

20. un 21.gs.
30 000

LNB audiokasetes Saglabāšana:   Latvijas izdevumi, 20.gs. 58 000

LNB
Magnētiskās lentes

Privātkolekcionāru nodotās magnētiskās 

lentes
6 000

LNA

Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas 

skaņas un video ieraksti. Trimdas latviešu 

video kolekcija. Dokumentālās filmas. 

Radio "Amerikas balss" ieraksti.

156 000

LR/LTV
dažādi

Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas 

(iespējams, citu audiovizuālā krājumu 

turētāju saturs)

100 000

Kopā 350 000

Priekšmeti (40 000 vienības)

Muzeji priekšmeti 20 000

Uzņēmumi
foto/priekšmeti

Latvijas ražojošo uzņēmumu 

muzeju priekšmeti un foto
20 000

Kopā 40 000

Kino (130 000 EUR bez PVN)

LNA
filmas

Krievijā digitalizētās Latvijas 

kino filmas
X

Kopā 0

3D objekti/pieminekļi (30 par cenu 5 000 
EUR/gab. bez PVN)

VKPAI

3D kultūras 

pieminekļi
30

Jaunrade (170 000 EUR/bez PVN)

Digitāli dzimušais (30 000 EUR/bez PVN)

Uzņēmumi foto/priekšmeti
Latvijas ražojošo uzņēmumu 

muzeju priekšmeti un foto
20 000



Latvijas «industriālais mantojums»



Latvijas «industriālais mantojums». Mērķis

• Digitalizēt Latvijas ražojošo uzņēmumu kultūrvēsturisko mantojumu:
• Fotogrāfijas

• Dokumentus

• Rasējumus

• Priekšmetus

• Video un skaņas ierakstus (iespējams)

• Kopējais apjoms: 20 000 vienības



Latvijas «industriālais mantojums». Saturs

• Satura avoti:
• Paša uzņēmuma muzejs (arhīvs?)

• Vietējais novadpētniecības muzejs

• Uzņēmumu bijušo darbinieku privātās kolekcijas

• Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Latvijas Nacionālais arhīvs



Paldies par uzmanību!
Artūrs Žogla

arturs.zogla@lnb.lv

mailto:arturs.zogla@lnb.lv

