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Anotācija 

Koncepcijā, balstoties uz datu standartiem un formātiem, kas atbilst visu Latvijas atmiņas 

institūciju datu semantiskās sadarbības iespējām konkrētajā situācijā un semantiskā tīmekļa 

principiem, ir izstrādāts jauns datu modelis ontoloģijai, piedāvātas vārdnīcas un dažādi 

klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai nosaukto entīšu vienveidīgai un kontrolētai 

lietošanai vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības 

platformā. Koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis ir aprakstīt esošo lietu un zināšanu 

reprezentācijas sistēmu, kas nebūtu piesaistīta konkrētām institūcijām un informācijas 

sistēmām. Šī platforma būtu jāsasaista ar citām pasaules kultūras mantojuma sistēmām, 

līdzdarbojoties vienota zināšanu tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. 

Annotation 

A new data model of ontology, an analysis of dictionaries and various classifiers, and data 

mapping for uniform and controlled use of cultural heritage named entities in a united 

platform for dissemination and management of digital cultural heritage objects, have been 

developed in the conception based on general semantic web principles, as well as data 

standards and formats that correspond to the semantic cooperation capabilities of all Latvian 

memory institutions in the current situation. The purpose of the conception and the 

conceptual model is to describe a system of object and knowledge representation, which 

would not be tied to any specific institution or information system. This platform should be 

linked to other, global cultural heritage systems, contributing to the development and 

enrichment of a single, common network of knowledge. 
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Ilustrāciju saraksts 

1. ilustrācija. Vienkāršs RDF izteikums 

2. ilustrācija. Datuma pieraksta forma 

3. ilustrācija. WEMI entītes 

Shēmu saraksts 

1. shēma. Uz notikumiem orientēts modelis 

2. shēma. Datuma piešķiršana entītēm 

3. shēma. Entītes vārdformas 

4. shēma. Piezīmes un citi atkārtoti izmantojamie elementi 

5. shēma. ATS kodolu veidojošās entīšu klases 

6. shēma. Persona 

7. shēma. Grupa 

8. shēma. Institūcija 

9. shēma. Dzimta/Ģimene 

10. shēma. Vieta 

11. shēma. Notikums 

12. shēma. Darbs 

13. shēma. Temata un Formas/žanra vārdnīcas 

14. shēma. Sociālās attiecības starp aģentu entītēm 

Tabulu saraksts 

1. tabula. Uz notikumiem orientēts modelis 

2. tabula. Datuma piešķiršana entītēm 

3. tabula. ATS datuma klasifikators 

4. tabula. EDTF datuma pieraksts 

5. tabula. Entītes vārdformas 

6. tabula. Piezīmes un citi atkārtoti izmantojamie elementi 

7. tabula. ATS kodolu veidojošās entīšu klases 

8. tabula. Persona 

9. tabula. Grupa 

10. tabula. Institūcija 

11. tabula. Dzimta/Ģimene 

12. tabula. Vieta 

13. tabula. Notikums 
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14. tabula. Darbs 

15. tabula. Sociālās attiecības starp aģentu entītēm 

16. tabula. Kvalitātes līmeņi 
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Shēmās un tabulās lietotie apzīmējumi 

 

Aģenta klase un apakšklases (E39 Actor) 

 

Pastāvīga vienība (E77 Persistent Item) un visas tās apakšklases 

 

Vietas entīte (E53 Place) 

 

Tips (E55 Type). Šī klase tiek izmantota, lai datu modelim varētu 
piesaistīt dažādas ārējas vārdnīcas vai klasifikatorus, piemēram, valodu 
klasifikators, nodarbošanās klasifikators, tematu saraksts (no Nacionālā 
tēzaura) utt. 

 

 

Temporāla entīte (E2 Temporal Entity) un visas tās apakšklases 

 

Laikposma entīte (E52 Time-Span), ko izmanto, lai temporālām entītēm 
varētu piesaistīt datumu 

 

Visu entīšu virsklase E1 CRM Entity 

 

Norāda uz īsceļiem, kas paredzēti lietošanai relāciju datubāzē 

 
P1 is identified 
by (identifies) 

Norāda uz īpašību (vai attiecību), kas sasaista divas klases. Bulta norāda 
attiecību virzību. Uz katras bultas atrodas teksts, kas definē īpašību 
starp abām klasēm. Iekavās norādīta inversā saistība. 

 Norāda uz klases un apakšklases attiecībām starp klasēm. Bulta virzīta 
uz virsklasi (rdfs:subClassOf vai isA) 

 
Netieša apakšklase 
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Ārējās vārdnīcas vai klasifikatori 

E.. / P.. Entīšu un īpašību (property) apzīmējums CIDOC CRM 

D.. / L.. Entīšu un īpašību (property) apzīmējums CRMdig (Model for provenance 
metadata) 

F.. / R.. Entīšu un īpašību (property) apzīmējums FRBRoo un LRMoo 

socE.. / socP.. Entīšu un īpašību (property) apzīmējums CRMsoc (Model for Social 
Phenomena) 

C.. / P.. Entīšu un īpašību (property) apzīmējums SDHSS (Semantic Data for 
Humanities and Social Sciences) 
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Ievads 

Priekšvārds un mērķis 

2017. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu 

centru (KISC), kura mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem 

informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tie varētu saglabāt kultūras vērtības un nodrošināt 

kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai, Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA) un Nacionālo kultūras 

mantojuma pārvaldi (NKMP) uzsāka īstenot ERAF projektu „Kultūras mantojuma satura 

digitalizācija (1. kārta)”, savukārt 2019. gadā tika uzsākta projekta 2. kārtas īstenošana ar 

mērķi izstrādāt vienotu atvērtu informācijas sistēmu platformu un tās komponentes, izveidot 

kultūras mantojuma digitalizācijas kompetenču centru u.c. Projektu ietvaros tiek risināti arī 

autortiesību, digitālā kultūras mantojuma ilgstošas saglabāšanas un kultūras nozares atvērto 

datu veidošanas un atkalizmantošanas jautājumi. 

Tāpat Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros 

2020.-2022. gadā LNB un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte īsteno projektu 

„Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (Nr. lzp-

2019/1-0365). Projekta mērķis ir izpētīt un aprakstīt Latvijas atmiņas institūciju semantiskās 

sadarbspējas potenciālu kultūras mantojuma jomā, un viens no projekta uzdevumiem ir 

izstrādāt koncepciju Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modeļa 

praktiskajam risinājumam (2021). Projekts ir vērsts uz neatrisināto starpnozaru kultūras 

mantojuma resursu savietojamības problēmu risināšanu, izmantojot LNB pieredzi datu un 

zināšanu organizēšanā, balstoties uz atvērto saistīto datu principiem un vērtību vārdnīcām. 

Koncepcijas veidošanā izmantoti projekta „Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: 

vienojot kultūras mantojumu” ietvaros veiktie datu modeļu, standartu un citu valstu 

pieredzes pētījumi, kā arī izstrādātās „Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās 

sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām”1 (turpmāk: 

Rekomendācijas). Klasifikatori un datu kartējums ir izstrādāti, piedaloties ERAF projekta 

„Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 2. kārtas projekta sanāksmēs, kurās tika sagatavota 

Atsauču datu risinājuma specifikācija. 

 

                                            
1 Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma 
institūcijām = Recommendations for promoting the semantic interoperability of Reference Data between Latvian 
cultural heritage institutions / izstrādes darba grupa: Mārīte Apenīte, Uldis Bojārs, Anita Goldberga, Maira 
Kreislere, Anita Rašmane, Jogita Sauka ; LNB Bibliogrāfijas institūts. Rīga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2021. 1 
tiešsaistes resurss (72 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB ISBN 9789934610004 (PDF); DOI: 
https://doi.org/10.52197/IBIV6839 

https://doi.org/10.52197/IBIV6839
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Mērķis 

Šajā dokumentā ir aprakstīts Latvijas vienotās kultūras mantojuma digitālo objektu 

izplatīšanas un pārvaldības platformas (turpmāk – Platforma) Atsauču datu risinājuma (ATS) 

Kultūras mantojuma entīšu reģistra (KMER) datu modelis un izmantojamās vārdnīcas un 

klasifikatori, datu savietošanas un publicēšanas iespējas, kas nodrošinātu kultūras mantojuma 

institūciju veidoto datu sadarbspēju digitālā vidē. Tomēr šīs koncepcijas un konceptuālā 

modeļa mērķis kopumā ir plašāks – aprakstīt vienotu kultūras mantojuma institūciju glabāto 

zināšanu un datu sistēmu, kas nebūtu piesaistīta konkrētām institūcijām un informācijas 

sistēmām, radot potenciāli neierobežotu esošo lietu un zināšanu reprezentatīvu sistēmu, ko 

veidotu Latvijā glabātais un radītais kultūras mantojums. Šī sistēma tiktu sasaistīta ar citām 

pasaules kultūras mantojuma sistēmām, līdzdarbojoties vienota tīklojuma veidošanā un 

bagātināšanā. 

 

Dokuments ir paredzēts šādām mērķgrupām, īstenojot konkrētus uzdevumus: 

• arhīvu, bibliotēku, muzeju nozaru vadībai – ieteikumi semantisko sadarbspēju 

nodrošinoša datu modeļa ieviešanai Latvijas atmiņas institūcijām; 

• starpnozaru datu speciālistiem – izpētē balstīts praktisko ieteikumu apkopojums 

kultūras mantojuma datu un zināšanu organizācijai digitālā vidē, ietverot vienošanos 

par kopīgām entītēm, vārdnīcām un klasifikatoriem, datu kartēšanas iespējām, lai 

semantiskā sadarbība kļūtu iespējama; 

• IT speciālistiem – Latvijas vienotās kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas 

un pārvaldības platformas specifiska moduļa – Atsauču datu risinājuma izstrādei un 

tālākai attīstībai, balstoties uz koncepcijā aprakstīto datu modeli (shēmas), 

piedāvātajiem klasifikatoriem un datu kartējumu (tabulas). 

Koncepcija attiecas tikai uz kultūras mantojuma atveidei nepieciešamajām kontrolētajām 

vērtībām, ko nodrošina autoritatīvie dati un citas kontrolētas vārdnīcas un klasifikatori, un 

norobežojas no kultūras mantojuma objektus aprakstošajiem metadatiem, kas nav šo 

rekomendāciju tvērumā. 
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Abreviatūras un saīsinājumi 

ATS Atsauču datu risinājums, ko veido Kultūras mantojuma entīšu reģistrs 
(KMER) un vārdnīcas un klasifikatori, kas nodrošina vienotu DO 
aprakstīšanu un atrādīšanu, iekļaujot tos kopīgā zināšanu organizēšanas 
sistēmā 

CIDOC ICOM International Committee for Documentation (ICOM starptautiskā 
dokumentācijas komiteja) 

CIDOC CRM International Council of Museums Conceptual Reference Model (CIDOC 
Konceptuālais atsauču modelis) 

DO Digitāls objekts 

DOM Digitālo objektu pārvaldības sistēma 

EAC-CPF Encoded Archival Context – Corporate Body, Persons and Families. 
Universāls standarts, kas ļauj dažādi izmantot arhīvu autoritatīvos 
ierakstus  

EDM Europeana Data Model (Europeana datu modelis) 

EDTF The Extended Date/Time Format (EDTF) created by the Library of Congress 
(Datējuma pieraksta formāts, ko veidojusi ASV Kongresa bibliotēka) 

ER modelis Entity-relationship model (Entīšu – attiecību modelis) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESCO The multilingual classification of European Skills, Competences, 
Qualifications and Occupations (Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju 
un profesiju daudzvalodu klasifikācija) 

FAST Faceted Application of Subject Terminology (Priekšmetu terminu 
fasetlietošanas shēma). Tīmekļa tehnoloģijām atbilstoša un tiešsaistes vidē 
lietojama zināšanu organizācijas sistēma (ZOS), kura ir atvasināta no LCSH 
(lielākā un mūsdienās visplašāk lietotā kontrolētā vārdnīca angļu valodā, 
kas ir universāla ZOS). FAST ir kontrolētā vārdnīca, kas nodrošina visu 
priekšmetu terminu autoritatīvo kontroli; katram ierakstam tiek piešķirts 
identifikators. FAST vairāk piemērota digitālo resursu satura un formas 
atklāšanai 

FOAF Friend of a Friend (ontology) 

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records (Funkcionālās prasības 
bibliogrāfiskajiem ierakstiem) 

FRBRoo A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented 
Formalism (Objektorientētas bibliogrāfiskās informācijas konceptuālais 
modelis) 
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GeoNames  User editable Geographical database (Lietotāju rediģējamā ģeogrāfiskā 
datubāze) 

HISCO Historical International Classification of Occupations (Vēsturiskā 
starptautiskā profesiju klasifikācija) 

ICOM International Council of Museums (Starptautiskā muzeju padome) 

ID Identifier (identifikators) 

IFLA International Federation of Library Associations (Starptautiskā bibliotēku 
asociāciju un institūciju federācija) 

IFLA LRM IFLA Library Reference Model (Bibliotēku norāžu modelis) 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IS Information Systems (Informācijas sistēmas) 

ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families 

ISCO-08 International Standard Classification of Occupations, 2008 (Starptautiskā 
standarta profesiju klasifikācija) 

ISNI International Standard Name Identifier. Lieto publisko entīšu (personu, 
organizāciju) identifikācijai dažādās datubāzēs un informācijas apmaiņas 
veicināšanai starp bibliotēkām, izdevējiem un autortiesību īpašniekiem 

ISO The International Organization for Standardization 

JSON-LD Java Script Object Notation (saistīto datu formāts)  

KFFDA Kinofotofonodokumentu arhīva informācijas sistēma 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs  

KMER  Kultūras mantojuma entīšu reģistrs. Koncepcijas ietvaros KMER ir kultūras 
mantojuma atslēgentīšu informācijas kopums  

LCGFT Library of Congress Genre/Form Terms (ASV Kongresa bibliotēkas 
Žanra/formas termini) 

LCSH Library of Congress Subject Headings (ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu 
saraksts). Kontrolētā vārdnīca ar bagātu un universāla lietojuma leksiku, 
kurā ir ne vien labi kontrolētas lietoto terminu pamatattiecības, bet arī 
sinonīmi, kvazisinonīmi, homogrāfi un daudzās mijnorādes (sk. arī norādes) 

LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (https://www.lgia.gov.lv) 

LNA Latvijas Nacionālais arhīvs  

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNC10 LNB veidoto autoritatīvo ierakstu datubāze 

https://www.lgia.gov.lv/
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LRMoo Library Reference Model Object Oriented model (Objektorientēts 
Bibliotēku norāžu modelis) 

LU LFMI LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts  

LVVA Latvijas Valsts vēstures arhīvs 

MARC Machine Readable Cataloging – Mašīnlasāmās kataloģizācijas standarts 

NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  

NMKK Nacionālais muzeju kopkatalogs 

N-TRIPLES Formāts datu glabāšanai un pārraidei. Tas ir vienkārša teksta serializācijas 
formāts RDF (Resursu apraksta ietvara) grafiem un Turtle (Terse RDF Triple 
Language) formāta apakškopa 

OO Object Oriented (objektorientēts) 

ORCID Open Researcher and Contributor ID (Atvērtais pētnieku un atbalstītāju ID) 

PRESSoo Formāla ontoloģija, kas paredzēta, lai ietvertu un atklātu bibliogrāfiskās 
informācijas semantiku par turpinājumizdevumiem un īpaši par 
periodiskajiem izdevumiem (zinātniskajiem un populārajiem žurnāliem, 
laikrakstiem u.c.) 

RDA Resource Description and Access (Resursu apraksts un piekļuve). RDA 
standartā visi datu elementi (īpašības un attiecības) ir organizēti ap entīti 

RDF Resource Description Framework (Resursu apraksta ietvars), saistīto datu 
standarts. RDF attēlo informāciju, izmantojot semantiskos trijniekus, kas 
ietver „subjekts – īpašība – vērtība” (subject – predicate – object)  

RiC CM Records in Context Conceptual Model (Ieraksti kontekstā konceptuālais 
modelis – arhīvi) 

SDHSS Semantic Data for Humanities and Social Sciences (Semantiskie dati 
humanitārajām un sociālajām zinātnēm) 

SKOS Simple Knowledge Organization System (Vienkārša zināšanu organizācijas 
sistēma) 

SPARQL RDF vaicājumu valoda 

Turtle Terse RDF Triple Language (Turtle) ir sintakse un faila formāts datu 
izteikšanai Resursu apraksta ietvara (RDF) datu modelī. Turtle sintakse ir 
līdzīga SPARQL, RDF vaicājuma valodai. Tas ir vienots datu formāts, lai 
glabātu RDF datus kopā ar N-Triples, JSON-LD un RDF/XML  

URI Uniform Resource Identifier (Vienotais resursu identifikators) 

VIAF Virtual International Authority File (Starptautiskais autoritatīvo datu 
serviss)  
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VVAIS Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma (https://vvais.arhivi.gov.lv) 

ZOS Zināšanu organizācijas sistēmas 

WEMI Saīsinājums no FRBR Darbs (W-work), Izteiksme (E-expression), 
Manifestācija (M-manifestation), Vienība (I-item)  

 

 

  

https://vvais.arhivi.gov.lv/
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Termini 

Apakšklase Citas klases, t.i., virsklases, specializācija 

Aģents (Agent) Entīte, kas spēj īstenot atbildības attiecības saistībā ar WEMI vai saistību 
ar citiem Aģentiem (IFLA LRM) 

Atribūts / 
Īpašība 

Noteicošs raksturlielums, kas palīdz definēt specifiskas attiecības starp 
divām klasēm 

Atslēgentīte Pētniecības mērķim atbilstoša būtiska entīte šajā koncepcijā 

Autoritatīvie 
dati 

Standartizētas, strukturētas, pārbaudītas un uzticamas ziņas par 
personām, institūcijām, vietām, notikumiem, pasākumiem, darbiem, 
priekšmetiem un citiem kontrolētu klasifikatoru vārdiskiem 
apzīmējumiem (Grozījumi likumā „Par Nacionālo bibliotēku”) 

Collective Agent 
(Grupa) 

Personu kopums vai organizācija, kas izmanto īpašu nosaukumu un 
darbojas kā viena vienība 

Darbs Atšķirīgs intelektuālas vai mākslinieciskas jaunrades veikums (FRBR) 

Datu modelis  Strukturē datu elementus, pamatojoties uz noteikumiem, kas atvieglo 
glabāšanu un izguvi 

Kartēšana Vienā formātā kodētu datu pārveidošana citā formātā kodētos datos 
(termini.gov.lv) 

Domēns Klase, kurai ir formāli definētas pazīmes 

Entifikācija 
(entification) 

Datu semantiskā strukturēšana, pārejot no ierakstiem uz entītēm 

Entīte Entīte (objekts), kuram ir savs nosaukums un kuru ir iespējams 
viennozīmīgi (pēc nosaukuma vai nosaukuma kopā ar citām entītes 
īpašībām) atšķirt no citām entītēm / Lieta, būtne, parādība vai koncepts, 
ko var nosaukt un identificēt 

Fasete Apakšklašu kopums, ko iegūst, klasificējot dokumentus pēc vienām un 
tām pašām pazīmju kopām (tezaurs.lv) 

Grafu datubāze 
(Graph 
database) 

Grafu datubāze izmanto grafu struktūras semantiskiem vaicājumiem ar 
mezgliem (nodes), šķautnēm (edges) un īpašībām (properties), lai 
reprezentētu un glabātu datus 

Instance Elements, kam piemīt pazīmes, kas atbilst attiecīgās klases ieceres 
kritērijiem 

Institūcija Organizācija vai indivīdu grupa un/vai vairākas organizācijas, kas 
darbojas kā vienība 
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Izteiksme Konkrēta intelektuāla vai mākslinieciska forma, ko darbs iegūst katru 
reizi, kad tiek „realizēts” (FRBR) 

Jēdziens Abstrakts priekšstats vai ideja 

Klase Kategorija, kam kopīgas viena vai vairākas pazīmes/īpašības 

Klasifikators Noteiktā veidā sakārtotu, grupētu uzziņu rādītājs (tezaurs.lv) 

Kontrolēta 
vārdnīca 

Konsekventi lietotu un rūpīgi definētu noteiktu terminu kopums 
(termini.gov.lv) 

Laikposms Laika apjoms, kuram ir sākums, beigas un ilgums (RDA)  

Manifestācija Darba izteiksmes fiziskais iemiesojums (FRBR) 

Metadati Metadati ir dati par datiem un atklājas standartizētā formātā. Piemēram, 
bibliogrāfiskie dati par bibliotēkas krājumā esošiem izdevumiem. Datu 
pārvaldības kontekstā tas veido vienu no datu dokumentēšanas 
līmeņiem/slāņiem, kas skaidro mērķi, izcelsmi, laika periodu, ģeogrāfisko 
atrašanās vietu, veidotāju, datu kolekcijas piekļuves un izmantošanas 
nosacījumus. (https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne/petniecibas-datu-
parvaldiba/datu-dokumentesana-un-metadati/metadati/) 

Nosaukta entīte 
(named entity) 

Pazīstama ar vārdu/nosaukumu, kas to skaidri identificē un atšķir no 
entīšu kopas ar līdzīgiem atribūtiem 

Notikums Darbība vai gadījums 

Objekts Trīsdimensiju artefakts (vai tā kopija) vai dabā sastopams objekts  

Ontoloģija Datorzinātņu izpratnē precīzi formulētu un netieši izteiktu savstarpēji 
saistītu jēdzienu un to attiecību apraksts formālā valodā / noteiktas 
jomas jēdzienu un to attiecību precīzs, formāls apraksts. 
Šīs koncepcijas kontekstā ontoloģija ir semantisks informācijas tīkls, kurā 
aprakstīti kultūras mantojuma jomā svarīgi jēdzieni un entītes, ietverot 
saites uz saistīto informāciju citos semantiskā tīmekļa un institūciju datu 
avotos  

Paplašinājums Visu īstenības instanču kopa, kas pieder klasei un atbilst tās ieceres 
kritērijiem 

Persona Cilvēks, kurš dzīvo vai tiek pieņemts, ka viņš ir dzīvojis 

Relāciju 
datubāze  

Datubāze, kurā viena tipa ierakstos ir norādes uz cita tipa ierakstiem. 
Relāciju datubāze dod iespēju lietotājam saistīt informāciju, kas tiek 
glabāta dažādās datnēs, kā arī veidot noteiktas attiecības starp dažāda 
tipa ierakstiem. Relāciju datubāzes veido savstarpēji saistītas tabulas. 
Relāciju datubāzes pamatvienība ir tabula  

Res (lieta) Ikviena entīte visuma diskursā (IFLA LRM) 

https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne/petniecibas-datu-parvaldiba/datu-dokumentesana-un-metadati/metadati/
https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne/petniecibas-datu-parvaldiba/datu-dokumentesana-un-metadati/metadati/
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Saistītie dati Veids, kā tīmeklī publicēt strukturētu, datoram saprotamu informāciju 
par lietām, to īpašībām un savstarpējām saitēm 

Semantiskā 
sadarbspēja 

Saistīta ar kopīgu izpratni par nozīmi, un tā var būt saistīta ar dažādiem 
jautājumiem, piemēram, modelēšanu, standartiem, shēmām, vērtību 
vārdnīcām utt. Vienošanās ne tikai par datu elementiem, bet arī par datu 
vērtībām, visbiežāk izmantojot tās no vērtību vārdnīcām vai 
klasifikatoriem ar perspektīvu padarīt tās mašīninterpretējamas; katru 
vērtību identificē vismaz viens unikāls ID  

Semantiskais 
tīmeklis 

Semantiskais tīmeklis ir projekts ar mērķi piešķirt tīmeklī esošajiem 
dokumentiem mašīnām saprotamu nozīmi. Semantiskā tīmekļa pamatā 
ir Resursu aprakstīšanas satvars (RDF – Resource Description 
Framework), dažādi datu apmaiņas formāti (RDF/XML, N3, Turtle, N-
Triples) un notācijas (RDF Schema, OWL), kas domāti, lai formāli 
aprakstītu noteiktas zināšanu sfēras konceptus, terminus un attiecības  

Vienība Manifestācijas atsevišķs eksemplārs vai instance (FRBR)  

Vieta Ģeogrāfisks apgabals vai telpa (space), aktuāla vai vēsturiska, bet ne 
izdomāta  

Virsklase Vienas vai vairāku klašu, t.i., apakšklašu vispārinājums 

Vortāls Tīmekļa vietne, kas nodrošina informāciju par konkrētas nozares, 
piemēram, tūrisma, kultūras, medicīnas, resursiem un pakalpojumiem. 
Vortāli nodrošina klientus ar attiecīgās nozares jaunumiem, pētījumiem 
un statistiku, diskusijām, tiešsaistes līdzekļiem, kā arī ar dažādiem 
pakalpojumiem, kas sniedz klientiem ziņas par konkrēto nozari 
(termini.gov.lv) 

 

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Resursu_aprakst%C4%AB%C5%A1anas_satvars
https://lv.wikipedia.org/wiki/Resursu_aprakst%C4%AB%C5%A1anas_satvars
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=RDF/XML&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=N3&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=N3&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Turtle&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Turtle&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Triples&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Triples&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Triples&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=RDF_Schema&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=OWL&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=OWL&action=edit&redlink=1
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Kopsavilkums 

Dokuments sastāv no šādām nodaļām: 

 

1. nodaļā „Ievads” ir sniegta informācija par ar koncepciju saistītajiem ERAF projektiem, to 

mērķiem un uzdevumiem, aprakstīts koncepcijas mērķis un adresējums, izskaidrotas 

izmantotās abreviatūras, saīsinājumi un termini, kā arī sniegts pārskats par koncepcijas kopējo 

struktūru un katrā nodaļā ietverto informāciju. Balstoties uz Rekomendācijām, pamatota 

jauna semantisko sadarbspēju veicinoša datu modeļa nepieciešamība ATS risinājumā. 

Nosauktas būtiskākās kultūras mantojuma entītes, minētas galvenās rekomendācijas saistībā 

ar jauna datu modeļa ieviešanu kultūras mantojuma datu koprades vidē. Uzsvērtas galvenās 

izmaiņas, kas tiks panāktas koncepcijas ieviešanas rezultātā kultūras mantojuma ATS. 

 

2. nodaļā „Datu modelis” aprakstīts potenciālais vienotā kultūras mantojuma Platformas ATS 

datu modelis, tā būtiskas sastāvdaļas un tvērums, kā arī tā potenciāls paplašināšanai ar 

lokālām un starptautiskām tīmekļa ontoloģijām, vārdnīcām un klasifikācijas sistēmām. 

Nodaļas apakšnodaļās ir aprakstīti kultūras institūciju datu modelēšanas pamatprincipi, kas 

balstās uz entīšu augstas abstrakcijas hierarhisku klašu un attiecību sistēmu. Tiek salīdzināts 

ER (entīšu attiecību) un objektorientēts datu modelis, nosakot katra priekšrocības un arī 

iespējas tos realizēt praksē un nonākot pie konkrēta risinājuma Latvijas situācijai. Aprakstīti 

datu modeļa atkārtoti izmantojamie elementi un pamatelementi, sniedzot detalizētu entīšu 

un to attiecību raksturojumu, kā arī to iekļaušanos kopējā modeļa struktūrā. Nosauktas 

vārdnīcas, kas nodrošina sasaisti starp dažādām entīšu veidu klasēm un to virsklasēm, kā arī 

klasifikatori, kuru prioritārā funkcionalitāte saistās ar entītes identificēšanas nodrošināšanu. 

 

3. nodaļā „Kultūras mantojuma institūciju datu savietošana” ir aprakstīti Latvijas kultūras 

mantojuma institūciju (LNB, LNA, muzeju (NMKK), Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

(NKMP)) veidotie autoritatīvie u.c. dati, kā arī citi potenciālie datu avoti Latvijā. Nodaļā 

definēti arī datu kvalitātes līmeņi kā datu kvalitātes kontroles mehānisms, lai jau ieviešanas 

brīdī kultūras mantojuma institūciju ATS varētu uzskatīt par autoritatīvu avotu, uz kuru 

atsaukties, aprakstot digitālos objektus. 

 

4. nodaļā „Kopsavilkums (secinājumi)” apkopoti secinājumi par ATS un KMER izveidi, 

balstoties uz CIDOC CRM objektorientētā datu modeļa piemērotību kultūras mantojuma 

institūciju datu modelēšanai; par atbilstoši Latvijas situācijai izvēlētā relāciju datubāzes 

modeļa realizēšanu praksē (salīdzinājumā ar grafu datubāzes modeļa iespējām), par 

aprakstīto vārdnīcu un klasifikatoru potenciālu ATS datu bagātināšanā un savstarpējā sasaistē. 
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Sniegti ieteikumi kultūras mantojuma institūciju datu saattiecināšanai, datu kvalitātes 

nodrošināšanai un savstarpējai sasaistīšanai ATS izstrādātājiem. Vēlreiz akcentēti ar 

Koncepcijas ieviešanu saistītie ieguvumi. 

 

„Literatūra” satur atsauces uz dokumentiem un interneta resursiem, kas tika izmantoti 

koncepcijas izstrādē. 
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Ievads: Jauna sadarbspēju veicinoša kultūras mantojuma datu 

modeļa nepieciešamība Latvijā 

Koncepcijā, vienojoties par datu standartiem un formātiem, kas atbilst visu Latvijas atmiņas 

institūciju datu semantiskajai sadarbspējai un semantiskā tīmekļa principiem, ir izstrādāts 

jauns datu modelis, piedāvātas vārdnīcas un klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai 

nosaukto entīšu vienveidīgai un kontrolētai lietošanai vienotajā kultūras mantojuma digitālo 

objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā. 

Ņemot vērā projekta rekomendācijās2 iekļauto esošās situācijas analīzi Latvijas atmiņas 

institūcijās un datu konceptuālo modeļu atslēgentīšu salīdzinājuma rezultātus, KMER pamatu 

jāveido LNB un LNA autoritatīvajiem datiem, jo tie ietver informāciju par būtiskajām kultūras 

mantojuma entītēm. Pakāpeniski jāpāriet uz galveno nosaukto entīšu: personu, institūciju, 

dzimtu, vietu, notikumu, darbu, tematu, formas/žanra kontrolētu lietojumu arī citu atmiņas 

institūciju datos. 

Saistībā ar jaunu datu modeli, koncepcijā ir izstrādātas rekomendācijas: 

• kuras datu elementu vērtības iekļaut KMER datu modelī, kuras ņemt no vērtību 

vārdnīcām; 

• par kopīgiem noteikumiem, kas novērstu pieraksta atšķirības (tas attiecas uz 

Aģentiem, Datējumiem u.c. entītēm un vērtībām); 

• par datu granularitāti (piemēram, vārds, uzvārds; institūcija, tās apakšstruktūra 

u.tml.); 

• par datu kvalitātes/uzticamības līmeņiem, kas ļautu datu veidotājiem atšķirt uzticamas 

un pārbaudītas datu vērtības no mazāk uzticamām; 

• par datu oriģinālās izcelsmes informācijas (provenance) saglabāšanu, t.sk. ID. 

Izcelsmes informācija kalpo kvalitātes un atbilstības izvērtēšanai; 

• par starpnozaru datu (kas attiecas uz KMER) kartēšanas principiem, pārejot uz entīšu 

pārvaldību; 

• par datu modeļa paplašināšanas iespējām; 

• par iespējām attīstīt un ieviest praksē saistīto datu formātus (norādīts, ka neviena no 

esošajām atmiņas institūciju sistēmām tiešā veidā nenodrošina autoritatīvo datu 

                                            
2 Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma 
institūcijām = Recommendations for promoting the semantic interoperability of Reference Data between Latvian 
cultural heritage institutions / izstrādes darba grupa: Mārīte Apenīte, Uldis Bojārs, Anita Goldberga, Maira 
Kreislere, Anita Rašmane, Jogita Sauka ; LNB Bibliogrāfijas institūts. Rīga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2021. 1 
tiešsaistes resurss (72 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB ISBN 9789934610004 (PDF); DOI: 
https://doi.org/10.52197/IBIV6839 

https://doi.org/10.52197/IBIV6839
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izguvi saistīto datu formātos, lai tos varētu atvērt plašai izmantošanai gan savstarpēji, 

gan ārpus kultūras nozares). 

Būtiskākās izmaiņas, ko nodrošinās koncepcijas ieviešana kultūras mantojuma ATS risinājumā: 

• metadatu entifikācija; 

• metadatu izcelšana no slēgtām sistēmām un to atvēršana globālai publiskai piekļuvei, 

izmantojot atvērto saistīto datu standartus; 

• dažādu ārēju vērtību vārdnīcu/ontoloģiju piesaiste atsauču datiem; 

• vienota entīšu reģistra kvalitātes līmeņu kontrole ar iespēju entītes informāciju mainīt, 

papildināt, nezaudējot saikni ar pašiem kultūras mantojuma objektiem, kas var būt 

aprakstīti atmiņas institūciju pamatsistēmās. 
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Datu modelis 

ATS plānots kā viens no kultūras mantojuma platformas centrālajiem funkcionālajiem 

blokiem, kas tiek veidots, lai nodrošinātu visu platformas darbībai nepieciešamo atsauču datu 

pieejamību vienotai DO aprakstīšanai un atrādīšanai. Šī modeļa būtiska sastāvdaļa ir kultūras 

mantojuma entīšu reģistrs – KMER, kas sākotnēji tiek veidots, savienojot un saattiecinot 

vairāku atmiņas institūciju autoritatīvos datus vai atbilstošos DO metadatus ar dažādu 

uzticamības un kvalitātes līmeni – tie var būt vai nu autoritatīvie dati (LNB, atsevišķas LNA 

uzturētas sistēmas) vai arī atsevišķi objektu metadati (NMKK), kas atbilst iepriekš darba grupā 

nolemtām septiņām ATS lietoto entīšu klasēm – persona, grupa, institūcija, dzimta/ģimene, 

notikums, vieta un darbs. KMER tvērumā ir ERAF projekta dalībinstitūciju metadatu kopums, 

kas izmantots, lai aprakstītu un semantiski papildinātu institūcijā glabātos informācijas 

resursus vai digitālos objektus. Koncepcija paredz iespēju dalībinstitūciju sarakstu vienkāršā 

veidā papildināt. ATS mērķis ir strukturēt un organizēt šos datus vienotā sistēmā, tos 

savstarpēji sakartējot un saattiecinot, savukārt, šīs koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis 

ir plašāks – izveidot vienotu kultūras mantojuma institūciju glabāto zināšanu un datu sistēmu, 

kas nebūtu piesaistīta ne konkrētām institūcijām, ne konkrētām informācijas sistēmām, radot 

potenciāli neierobežotu esošo lietu un zināšanu reprezentatīvu sistēmu, ko veidotu Latvijā 

glabātais un radītais kultūras mantojums. Šī sistēma tiktu sasaistīta ar citām pasaules kultūras 

mantojuma sistēmām, līdzdarbojoties vienota tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. 

Mūsdienās pastāv neskaitāmi konceptuāli un loģiski datu modeļi, kas aptver dažādas kultūras 

mantojuma jomas un piedāvā savu skatījumu vai risinājumu reālās pasaules un vēsturisko 

faktu reprezentācijai globālajā tīmeklī. Tomēr daļa modeļu joprojām ir orientēti uz institūciju 

iekšējās informācijas sistēmas sakārtošanu vai datu strukturēšanu, neizvēršot problēmu ārpus 

pašas institūcijas ietvariem un orientējoties uz vienkāršiem risinājumiem tabulu veidā (relāciju 

datubāzēs). Daudz mazāk ir tādu datu modeļu, kas ir atvērti un ar tendenci uz universālu kādas 

konkrētas jomas (bibliotēka, muzejs vai arhīvs) aptvērumu. Tādi ir, piemēram, IFLA 

izstrādātais Library Reference Model (LRM), bibliotēkās plaši adaptētais satura standarts RDA, 

kas jau ir salāgots ar LRM konceptuālo datu modeli, vai arhīvu konceptuālais datu modelis RiC 

CM un plaši lietotais EAC-CPF standarts.3 Arī Latvijā jau notiek LRM praktiskā realizācija, 

ieviešot Latvijas bibliotēku datu veidošanā RDA standartu, kura pamatā ir LRM konceptuālajā 

modelī definētās klases un to hierarhija. Tomēr šis modelis ir radīts tieši bibliotēku videi, 

balstoties uz bibliotēku esošo datu analīzi un izmantotajām informācijas sistēmām, kas šos 

datus glabā, un fokusējoties uz informācijas resursiem. Tādēļ tas ne visos gadījumos ir 

                                            
3 Plašāk par konceptuālo datu modeļiem bibliotēku, arhīvu un muzeju jomās un to savstarpējo salīdzinājumu 

skat. Rekomendācijas. 
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piemērojams citām kultūras mantojuma institūciju prasībām, kuru interesējošais tvērums ir 

plašāks par informācijas resursiem. 

Arvien biežāk novērojami mēģinājumi savienot un savietot dažādu jomu un institūciju datus 

vienkopus, veidojot vienotu un milzīgu zināšanu bāzi (EDM, Wikidata u.c.), ar potenciālu 

aptvert visas pasaules radītās zināšanas.4 Šiem mēģinājumiem par pamatu izmantota 

semantiskā tīmekļa ideja un saistīto datu principi, kas šo potenciālu vismaz teorētiski pieļauj 

realizēt. Tomēr, vai nu šie modeļi neveido pietiekami augstu abstrakcijas līmeni, lai varētu 

aptvert jebkuru vēsturisku diskursu (visplašākajā nozīmē) un orientējas tikai uz specifisku 

diskursa apgabalu (EDM; daļēji arī LRM), vai arī ir ar pietiekami augstu abstrakcijas līmeni, bet 

ir ierobežoti ar savu specifisku programmatūras komplektāciju, kas neļauj tos izmantot pašu 

kultūras mantojuma institūciju datubāzēs (Wikidata). 

Viens datu modelis izceļas starp pārējiem un, pateicoties savai pielāgojamībai, kļūst par vienu 

no populārākajiem atvērtajiem datu modeļiem kultūras mantojuma jomā. Tas ir pazīstams ar 

nosaukumu CIDOC CRM5, ko sākotnēji izstrādāja muzeju vajadzībām, bet šobrīd tas ir 

pāraudzis muzeju robežas un potenciāli aptver visas kultūras mantojuma jomas, nodrošinot 

informācijas apmaiņu starp tām. Datu modelis jau 2006. gadā kļuva par ISO 21127 standartu 

(ar atjauninājumu 2014. gadā).6 CIDOC CRM lielākā priekšrocība ir tā, ka modelis piedāvā 

augstu loģisku abstrakcijas līmeni (ontoloģiju), ko ir iespējams papildināt ar citām ontolo-

ģijām, vārdnīcām, klasifikācijām utt., sniedzot praktiski neierobežotas sasaistes iespējas starp 

dažādiem esošajiem datu modeļiem. Pateicoties LRM tikpat augstajam abstrakcijas līmenim, 

kā tas ir CIDOC CRM, un ņemot vērā LRM modeļa salīdzinoši šauro tvērumu (t.i., esošie 

bibliotēku dati), LRM modelis ļoti veiksmīgi papildina CIDOC CRM modeli kā paplašinājums, 

kur daļa klašu (entītes) tiek arī sakartētas ar CRM klasēm, bet daļa tiek izmantotas kā 

paplašinājums, ietverot tās CRM ekosistēmā.7 Līdz ar to Latvijas kultūras mantojuma 

institūciju datu modeļa pamatā ir izvēlēts tieši CIDOC CRM datu modelis, kas ir viselastīgākais 

un kultūras mantojuma jomai piemērotākais datu modelis, kas nepieciešamības gadījumā tiks 

papildināts ar CRM paplašinājumiem vai kontrolētām vārdnīcām (RDA, FRBRoo/LRMoo, FOAF, 

                                            
4 Skat. Rekomendācijas 
5 http://www.cidoc-crm.org/ 
6 Plašāk par CIDOC CRM skat. Rekomendācijas 
7 Aizvien notiek darbs pie LRM sagatavošanas, lai tas pilnībā varētu funkcionēt kā CIDOC CRM paplašinājums, 

kartējot klases un īpašības, ko devē par LRMoo un izstrādā International Working Group on LRM, FRBR and 

CIDOC CRM Harmonisation. Pēdējā versija pieejama: 

http://www.cidoc-crm.org/frbroo/ModelVersion/lrmoo-f.k.a.-frbroo-v.0.6 

Skat. arī Pat R., & Žumer M. (2018) http://library.ifla.org/id/eprint/2130 2021. gadā paredzēts nodot LRMoo 

publiskai apspriešanai. 

http://www.cidoc-crm.org/
http://www.cidoc-crm.org/frbroo/ModelVersion/lrmoo-f.k.a.-frbroo-v.0.6
http://library.ifla.org/id/eprint/2130
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SDHSS, PRESSoo u.c.), ietverot visus datus un informāciju no dažādajām kultūras mantojuma 

institūcijām un apvienojot tos vienā zināšanu bāzē, kas Latvijā līdz šim nav izveidota. 

Modelēšanas principi 

Datu modelim, kas apkalpotu dažādas kultūras mantojuma institūcijas (bibliotēkas, muzejus, 

arhīvus u.c.) Latvijā, jābūt orientētam uz vēsturiskā diskursa faktu un objektu reprezentāciju 

iespējami formālā un abstraktā veidā. Modelim jāatbalsta faktos balstīts un analītisks diskurss, 

kas vēsta par notikušo un radīto pagātnē. Tāpat tam jābūt vienlaikus gan cilvēkiem uztveramā 

un saprotamā formā, gan arī mašīnlasāmā un analizējamā formā. To var panākt, izmantojot 

RDF ietvaru, kuru veidotu formalizētas klases (clases) jeb pamatelementi un īpašības jeb 

attiecības (properties; relations). Modeļa ietvaros dažādas klases ir savstarpēji savienotas 

vienkāršos izteikumos (statements), izmantojot iepriekš definētas un formalizētas īpašības. 

Tādējādi tiek iegūta formāla kādas klases definīcija vai tās daļa, kas izsakāma vienkāršā 

izteikumu (jeb predikātu) loģikas formā. Šie izteikumi ļauj veidot dažādu attiecību aprakstus 

starp reālām pasaules lietām vai fenomeniem, kas tiktu klasificēti zem kādas noteiktas 

ontoloģiskas klases datu modeļa ietvaros. Piemēram, ja vēlamies reprezentēt konkrētu 

notikumu, pasakot, ka tas ir noticis kādā noteiktā vietā, ir jāizmanto datu modelis, kurā jau ir 

reprezentētas abstraktas klases, kuras pārstāv attiecīgās reālās pasaules entītes (jeb klašu 

instances), modelējot potenciālās attiecības starp tām. To var izteikt sekojoši: 

E5 Event – P7 took place at (witnessed) – E53 Place 

vienkāršojot: notikums – notika – vietā 

Šo formālo izteikumu, kas ir datu modeļa pamatā, var „piepildīt” ar reālās pasaules faktiem, 

kurus vēlamies reprezentēt: 

 „1941. gada 14. jūnija deportācija” – P7 took place at (witnessed) – Latvija 

„1941. gada 14. jūnija deportācija” ir notikums, bet „Latvija” ir vieta, ko saista modelī balstīta 

attiecība starp abām (P7). Šāda izteikumu tipu standartizēta vēsturisko faktu vai lietu 

reprezentācija nodrošina iespēju glabāt un analizēt lielu daudzumu datu, veidojot specifiskus 

vaicājumus un datu izguves. 

Datu modeļa pamatā ir augstas abstrakcijas hierarhiska klašu un attiecību sistēma, kas 

nodrošina ontoloģiskus nošķīrumus starp klasēm vai to attiecībām, lai varētu reprezentēt 

jebkuru vēsturisku diskursu. 

Objektorientēts modelis (OO) un entīšu attiecību modelis (ER) 

Entīšu attiecību modelis (ER) informācijas zinātnē un tehnoloģiju izstrādē tiek plaši lietots un 

tam ir sena izmantojuma vēsture, izstrādājot konceptuālos modeļus. ER modeļa pamata 
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uzbūve tiek veidota no entītēm (entities), atribūtiem (attributes) un attiecībām (jeb saistībām; 

relationships). 20. gs. beigās un 21. gs. ER modeļa stabilo pozīciju apdraud jauns modeļa 

piedāvājums – objektorientēts datu modelis (OO).8 Objektorientēta pieeja kā ER alternatīva ir 

strauji izplatījusies dažādās informācijas zinātnes jomās, kas ietver ne tikai konceptuālo mode-

ļu veidošanu un programmēšanu, bet arī sistēmu analīzi un dizainu, datubāzu pārvaldību u.c. 

Papildus statiskām (strukturālām) datu konstrukcijām, kur abiem modeļu veidiem ir līdzīga 

datu struktūras reprezentācija (objektu klases OO modelī ir ekvivalentas ar entīšu un attiecību 

tipiem ER modelī), OO pieeja modelē pašu sistēmas uzvedību, kur objektu klases var 

pārmantot attiecību modeļus un savstarpējās saistības no hierarhiski augstākas klases.9 

Piemēram, ja uz dzīviem organismiem attiecas iznīkšanas fakts, t.i., dzīvi organismi kaut kad 

beidz pastāvēt, un dzīvu organismu apakšklase ir cilvēks, tad OO modelis jau paredz, ka arī uz 

cilvēku (kā dzīvas būtnes apakšklasi) attiecas iznīkšana. Šāda pieeja atspoguļo pirmās loģikas 

patiesības, kas izsakāmas vienkāršos deduktīvos slēdzienos, ko postulēja jau Aristotelis10: 

M – P Dzīvas būtnes (M) ir mirstīgas (P) 

S – M Visi cilvēki (S) ir dzīvas būtnes (M) 

S – P Visi cilvēki (S) ir mirstīgi (P) 

 

Līdz ar to OO pieeja piedāvā kaut ko vairāk kā tikai datu struktūras modeli, tā reprezentē reālo 

lietu attiecības, kas izsakāmas ar loģiskām patiesībām. Papildus tam OO modelim ir arī citas 

priekšrocības, salīdzinot to ar ER modeli: 

• datu granularitāte – dati ir sadalīti mazos semantiskos elementos, kas ļauj labi definēt 

katra elementa tipu / klasi un iederību kopējā modelī. Tas nodrošina datu fleksibilitāti. 

ER ir tikai nodefinētas klases un attiecības starp tām, kas ir neelastīgas; 

• datu pārmantojamība (inheritance) – hierarhiskās elementu struktūras atbalsta un 

pieprasa atribūtu un īpašību pārmantošanu starp dažādām klasēm. ER pastāv tikai 

stingri nodefinētas attiecības, nepieļaujot datu (entīšu vai to attiecību) funkcionēšanu 

un interpretāciju ārpus pašas tabulas, kurā dati tiek turēti un strukturēti; 

• datu atkārtots izmantojums – elementi ir modelēti tā, ka tos datubāzē var izmantot 

vairākās lokācijās vienlaikus. ER modelī viens un tas pats atribūts, kam ir attiecības ar 

dažādām entītēm, ir jāatkārto, radot datu dublēšanu. Kā piemēru var minēt RDA 

entīšu-attiecību modeli; 

                                            
8 Shoval, P., Shiran, S. (1997) Entity-relationship and object-oriented data modeling – An experiment 

comparison of design quality. Data & Knowledge Engineering 21(3), p.297-315. 
9 Urban S.D., Dietrich S.W. (2009) Object Data Models. In: LIU L., ÖZSU M.T. (eds) Encyclopedia of Database 

Systems. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_249 
10 Par deduktīvo loģiku un siloģismiem skat. Vedins, I. (2000) Loģika. Rīga: Avots, 323.-369. lpp. 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_249
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• modeļa paplašināšana – OO modeli ir iespējams paplašināt ar papildus ontoloģijām, 

tēzauriem, taksonomijām u.c. vārdnīcām, un tas ir savietojams arī ar citiem modeļiem. 

ER ir noslēgta sistēma, kuru ir grūti papildināt un tā nav pietiekami elastīga 

savietojumā ar citiem modeļiem vai ontoloģijām; 

• elementu polimorfisms – OO modeļa elementi vienlaikus var pildīt dažādas funkcijas 

modelī, atkarībā no to lietojuma; 

Tāpat OO modelis ir daudz labāk piemērots dažādu kultūras mantojuma institūciju datu 

sagatavošanai, lai tos varētu bagātināt, strukturēt un publicēt, izmantojot dažādas semantiskā 

tīmekļa tehnoloģijas. 

ATS kontekstā saistītie dati (linked data), kā viens no semantiskā tīmekļa būtiskākajiem princi-

piem, palīdz saistīt mašīnlasāmās reprezentācijas ārpus kultūras mantojuma institūciju slēgtās 

katalogu vides un izmantot tās arī citās jomās vai citā vidē. Realizējot OO modeli, saistītos 

datus var izmantot, lai pievienotu kontekstuālu informāciju un izveidotu savienojumu tīkloju-

mu starp vēsturiskiem faktiem, objektiem, liecībām utt., kas labāk un pareizāk atspoguļo 

zināšanas reālajā pasaulē. Konteksts un savienojumi var palīdzēt pētniekiem gūt pilnīgāku 

izpratni par informācijas resursiem, aicinot sabiedrības grupas vairāk iesaistīties un izmantot 

šos materiālus. Saistītie dati ir jaudīgi arī daļēji tāpēc, ka tie nav saistīti ne ar vienu sistēmu, 

bet gan integrē starpkolekciju saturu, tādējādi vadot lietotāju ne tikai starp kolekcijām, bet 

arī, kas vēl svarīgāk, starp dažādām krātuvēm. Lai Latvijas kultūras mantojumu atklātu vieno-

tajā digitālajā Platformā un palīdzētu veidot digitālā kultūras mantojuma zināšanu tīmekli, 

vispirms tieši autoritatīvie dati ir „jāpārtulko” mašīninterpretējamā valodā (informācijā par 

entītēm) un ATS jāveido, izmantojot semantiskā tīmekļa un atvērto saistīto datu principus, 

standartus un formātus.11 Un pirmais solis, lai to izdarītu, būtu atbilstoša OO konceptuāla datu 

modeļa izveide. 

OO pieeja sasaistē ar semantiskā tīmekļa tehnoloģijām ir daudz piemērotāka dažādu jomu 

kultūras mantojuma institūciju vienotai datu reprezentēšanai, aptverot ne tikai DO metadatus 

vai kādu to apakšsistēmu, kas būtu ierobežoti vienas IS ietvaros, bet piedāvājot pilnīgu Latvijas 

kultūras mantojuma zināšanu organizēšanas sistēmu. Tomēr tam ir arī būtisks trūkums: OO 

modeli ir daudz grūtāk ieviest esošajās (relāciju) datubāzu sistēmās, jo tas ir pārāk teorētisks 

un sarežģīts.12 Savukārt, neskatoties uz dažādiem trūkumiem, ER modelis piedāvā skaidras 

prasības datiem, to ir viegli konvertēt relāciju datubāzēs un to ir ļoti viegli saprast, jo tas 

                                            
11 Par semantiskā tīmekļa tehnoloģijām skat. Rekomendācijas 
12 https://www.tutorialspoint.com/Comparison-between-E-R-Model-and-Object-Oriented-Model 

 

 

 

  

https://www.tutorialspoint.com/Comparison-between-E-R-Model-and-Object-Oriented-Model
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darbojas ar skaidri nodefinētām entītēm un attiecībām starp tām, nepārkāpjot iepriekš 

noteiktas robežas. 

Lai arī vienotam kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim, kas darbotos un 

apstrādātu heterogēnus datus ar nereti pat pretrunīgu apgalvojumu/izteikumu blakus esamī-

bu, vispiemērotākais būtu grafu datubāzes modelis (graph database model), kas būtu auglīga 

vide datiem, kas modelēti izmantojot OO pieeju, tā ieviešanai būtu nepieciešama būtiska 

esošās Latvijas kultūras mantojuma institūciju IKT pārveide un reorganizācija, kas šobrīd nav 

iespējama. Tādēļ koncepcija tiek veidota atbilstoši relāciju datubāzes modelim, kas aizvien ir 

pamata izvēle visur pasaulē, lai darbotos ar liela apjoma datiem, iepretim citiem datubāzu 

modeļiem. Lai arī relāciju datubāzes modelim ir zināmas priekšrocības attiecībā uz datu ap-

strādes ātrumu un jau esošo IKT infrastruktūru, tam ir neskaitāmi trūkumi, kas saistīti ar strik-

tu datu normalizāciju, iepriekš definētām un grūti maināmām datu shēmām, nespēju izteikt 

sarežģītas attiecības starp uzglabātajiem datiem (entītēm) utt.13 Neskatoties uz to, koncepci-

jas izstrādes laikā un arī tās realizācijā ATS, tiek ņemts vērā datu nākotnes potenciāls un 

perspektīva, t.i., neatkarīgi no izvēlētā datubāzes modeļa, kultūras mantojuma institūciju at-

sauču datu modelī tiek veidots tilts starp ierasto un tradicionālo tabulāro skatījumu uz datiem, 

kur pastāv noteikts un definēts savstarpēji saistītu tabulu skaits, un semantisko tīmekli un 

saistīto datu principiem, kur dati ir savstarpēji saistīti, strukturēti, un atkal-izmantojami 

neatkarīgi no informācijas sistēmas, kurā tie tiek glabāti. Līdzšinējā pieeja glabātajiem datiem 

un to savstarpējai mijiedarbībai, kas raksturīga relāciju datubāzēm, ar jauno datu modeli tiek 

pacelta augstākā konceptuālā līmenī, kur jau tiek risināts jautājums par entītēm un to 

savstarpējām attiecībām, veidojot un attīstot Latvijas kultūras mantojuma institūciju datiem 

piemērotu ontoloģiju, kas varētu integrēt neviendabīgos datu avotus un platformas, veidojot 

vienotu un atkal-izmantojamu organizētu zināšanu vidi. 

Tā kā plānotā kultūras mantojuma Platforma un ATS tiks veidots, izmantojot relāciju 

datubāzes modeli, kas labi saskan ar ER datu modelēšanas pieeju, ir nepieciešams paredzēt 

datu modeļa un datubāzes integritāti, vienlaikus to savienojot ar dažādu kultūras mantojuma 

institūciju datu saskaņošanu, saattiecināšanu un potenciālo izmantošanu. Ņemot vērā, ka ER 

pieeja nodrošina labāku un skaidrāku datu struktūras modelēšanu, ATS datu modelis būtu 

jāveido kā hibrīds starp abām pieejām, kur konceptuālā datu modelēšanā un reālās pasaules 

lietu reprezentācijā tiktu izmantota OO pieeja, bet paralēli dati tiktu strukturēti atbilstoši ER 

pieejai, nosakot stingras robežas un attiecības starp entītēm. Akadēmiskajā literatūrā par 

pamatu jauna modeļa izveidē iesaka ņemt ER modeli, kas pēc tam jākartē ar OO pieejā balstītu 

                                            
13 Open Conceptual Data Models: 

https://virtuoso.openlinksw.com/whitepapers/open%20conceptual%20data%20models.html 

https://virtuoso.openlinksw.com/whitepapers/open%20conceptual%20data%20models.html
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modeli,14 piešķirot ER modelim reālajām lietām pietuvinātu reprezentācijas ietvaru. Tas arī 

tiks darīts šīs koncepcijas ietvaros. 

Modeļa valoda 

Programmēšanā, programmatūru izstrādē un dizainā, datu modelēšanā un tamlīdzīgās aktivi-

tātes formās angļu valoda ir neapšaubāmi nostiprinājusies kā lingua franca, kas paredz ne 

tikai plašu angļu valodas izmantojumu tehnisko specifikāciju, dokumentāciju, definīciju, pie-

zīmju jomā, bet tā papildina arī pašu programmu, sistēmu, datubāzu un modeļu iekšējo 

funkcionalitāti, t.i., angļu valodu izmanto par pamatu, lai apzīmētu elementus, funkcijas, 

izteiksmes, dažādas abstrakcijas un algoritmus, kur tā apvienota ar simboliem un kodiem. 

Angļu valoda ir kļuvusi par neapstrīdamu līderi datorzinātnē, aptverot programmēšanu, datu 

modelēšanu, datubāzu sistēmu veidošanu, standartus un arvien vairāk dominē arī informā-

cijas zinātnē, nosakot ne tikai dokumentācijas vai elementu apzīmējumus, bet arī domāšanu 

un sintaksi, ko pārcelt citā valodā ir sarežģīti vai nereti pat neiespējami. 

Izpratne par valodas funkcionalitāti un domāšanas paradigma, ko neizbēgami ietekmē 

ikdienas valodas lietojums, nereti nosaka, kā ir veidota un konstruēta kāda konkrēta 

programmēšanas valoda, tipu sistēmas uzbūve, datu modelis vai standarts. Uzskatāmākais 

piemērs, kas to ilustrē, ir dabiskās valodas vārdu kārtības imitācija datu modeļos. Viena no 

lingvistikas tipoloģiju apakšnozarēm, kas liek uzsvaru uz vārdu kārtības tipoloģiju, sadala 

valodas vairākās grupās atbilstoši tipiskai vārdu kārtībai teikumos.15 Primārais vārdu kārtības 

iedalījums balstās valodas (teikuma) pamatelementu – teikuma priekšmets (subject; S), 

papildinātājs (object; O) un izteicējs jeb predikāts (verb; V) – savstarpējā kārtībā.16 

Visizplatītākā elementu kārtība ir SOV: teikuma priekšmets (S) – papildinātājs (O) – izteicējs 

(V), kuru izmanto aptuveni puse no visām pasaules valodām, piemēram, indo-āriešu valodas 

(hindi valodas, bengāļu u.c.), turku, japāņu, korejiešu, vācu, latīņu utt. Otrs populārākais vārdu 

kārtības tips ir SVO, pie kura pieder angļu, latviešu, lielākā daļa ķīniešu valodas, franču, somu, 

spāņu u.c. Abas grupas veido ap 75% no visām pasaules valodām.17 Atbilstoši vārdu kārtības 

                                            
14 Kornatzky, Y., Shoval, P. (1994) Conceptual design of object-oriented schemas using the binary-relationship 

model. Data & Knowledge Engineering, Vol. 14, p.265-288 ; Nachouki, L., Chastand, M., Briand, H. (1992) From 

entity-relationship diagram to an object-oriented database. International Conference on Entity-Relationship 

Approach, p. 459-481 ; Narasimhan, B., Navathe, S., Jayaraman, S. (1993) On mapping ER and relational models 

onto OO schemas. International Conference on ER Approach, p. 402-413 u.c. 
15 Tomlin, Russel S. (1986) Basic Word Order: Functional Principles. London: Croom Helm. 
16 Rijkhoff, J. (2007) Word Classes. Language and Linguistics Compass 1 (6), p.709–726.doi:10.1111/j.1749-

818X.2007.00030.x 
17 Crystal, D. (1997) The Cambridge Encyclopedia of Language (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University 

Press. 
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tipam SVO, pie kura pieskaitāma arī angļu valoda, tiek veidota arī RDF ietvara sintakse, kas 

paredzēta, lai vispasaules tīmeklī (World Wide Web) reprezentētu informāciju vai zināšanas 

par dažādiem objektiem. Katra RDF izteikuma pamatā ir trijnieks, ko veido subjekts (= teikuma 

priekšmets; Subject), predikāts (=izteicējs; Predicate vai Property) un objekts (=papildinātājs; 

Object), ko var ilustrēt ar diviem mezgliem (nodes), kas ir savienoti ar virziena loku (directed-

arc), kas vienmēr ir virzīts no subjekta uz objektu: 

 

1. ilustrācija. Vienkāršs RDF izteikums18 

SVO tipam nepiederošo valodu lietotājiem šāda shēma varētu šķist neintuitīva un sākotnēji 

mazāk saprotama, kā tā varētu šķist SVO valodu (piemēram, angļu vai latviešu) lietotājiem, 

sevišķi, ja shēma tiek paplašināta ar papildus saistībām un attiecībām. Tas skaidrojams ar 

valodas un domāšanas savstarpējo neizbēgamo saistību, par ko rakstījuši neskaitāmi valodas 

filozofijas tradīcijas pārstāvji, piemēram, Gotlībs Frēge (Gottlob Frege), Bērtrands Rasels 

(Bertrand Russell), Ludvigs Vitgenšteins (Ludwig Wittgenstein) u.c. 

Dabisko valodu vārdu kārtības tipa (SVO) imitācija datu modeļos, programmēšanas valodās 

u.c. ir tikai viena no neskaitāmām dabiskās valodas imitācijām, kas vērojamas tehnoloģiju un 

informācijas jomā. Jāatzīmē, ka visas šīs imitācijas balstās tieši angļu valodā un tās sintaksē, 

kas nereti nav tik pašsaprotamas citu valodu lietotājiem, veicinot interpretācijas kļūdas, radot 

pārpratumus un nevajadzīgas variācijas. Vēl viena būtiska iezīme ir tā, ka standarti un datu 

modeļi ir ļoti nepastāvīgi, tie strauji attīstās, tiek pārveidoti, savienoti vai arī izzūd. Līdz ar to 

aktualizējas jautājums par datu modeļu, standartu tulkošanu citās valodās, kas nav angļu 

valoda (programmēšanas valodas, protams, netiek tulkotas dabiskajās valodās, un to bāze ir 

angļu valoda). Vai ir vērts ieguldīt milzu darbu un resursus, cenšoties pārcelt datu modeli citā 

dabiskajā valodā, sevišķi mazajās valodās? 

Ņemot vērā, ka datu modeli neizmanto gala lietotāji, bet tikai datu modelētāji vai sistēmu 

ieviesēji, datu modeļa, tā fragmenta vai atsevišķu elementu tulkošana latviešu valodā nav 

lietderīga. Elementi, kas pārņemti no citiem datu modeļiem, funkcionē kā procesuāli termini 

paša datu modeļa ietvaros, kas, realizējot datu modeli konkrētā informācijas sistēmā vai 

datubāzē, tiks atbilstoši iztulkoti latviešu valodā un sagatavoti gala lietotāja vajadzībām. 

                                            
18 https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-simple-data-model 

https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-simple-data-model
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Uz notikumiem orientēts modelis 

Lai modelis spētu atbalstīt vēsturiskā diskursa reprezentāciju, tam ir jāspēj aprakstīt entītes, kas pašas par sevi ir laikā ierobežoti procesi vai 

attīstība noteiktā laika periodā. CIDOC CRM modelis ir uz notikumiem orientēts modelis un šis aspekts ar nelielām izmaiņām un atkāpēm paliek 

spēkā arī Latvijas kultūras mantojuma datu modeļa pamatos. CIDOC CRM notikumus modelē izmantojot E2 Temporal Entity (Temporāla entīte) 

un tās apakšklases. To galvenā funkcija ir notvert to, ka kaut kas ir noticis laika gaitā. Papildus tam, ka E2 entīte ļauj aprakstīt jebkādu laika ilgumu, 

E2 apakšklases tiek lietotas, lai varētu aprakstīt un dokumentēt vēsturiskās attiecības starp objektiem (līdzīgi kā darbības vārdi dabiskajā valodā). 

Jau specifiskas E2 apakšklases ļauj dokumentēt notikumus, kas ir piederīgi individuāli saistītam/skartam materiālam, sociāliem vai mentāliem 

objektiem, kas var tikt aprakstīti izmantojot klasi E77 Persistent Item (Pastāvīga vienība). Šo precīzo dokumentāciju nodrošina speciālas attiecības 

starp Temporālu entīti un Pastāvīgu entīti, kas formalizē noteikto attiecību veidu. Piemēram, viena no E2 Temporary Entity apakšklasēm ir E65 

Creation (Radīšana), kas ļauj reprezentēt notikumus, kuru rezultātā aģents (E39 Actor) ir radījis E28 Conceptual Object (Konceptuāls objekts, 

t.sk., darbs). Cita apakšklase ir E5 Event (Notikums), kas ļauj dokumentēt ģeoloģiskus notikumus un liela mēroga sociālus notikumus kā, 

piemēram, karš. Katrai no E2 Temporal Entity apakšklasēm ir piesaistītas noteiktas īpašības, kas ļauj tām reprezentēt noteiktas, reālās pasaules 

saistības starp E77 Persistent Item klases instancēm, piemēram, attiecības starp objektu un laiku, kad tas tika radīts, tiek izteiktas ar attiecību 

P108 was produced by, kur objekts tiek savienots ar savu radīšanas notikumu, kuram ir savs laiks, kas tiek izteikts ar E52 Time-Span (Laikposms). 

Tāpat ir iespējams sasaistīt ģeoloģisku notikumu ar vietu, kur tas noticis, izmantojot attiecību P7 took place at. 

Pateicoties tam, ka OO modelī visas īpašības un attiecības tiek pārmantotas (no virsklases uz apakšklasi), jebkuram notikumam ir iespējams 

definēt gan laiku, kad tas notika (E2 Temporal Entity – P4 has time-span – E52 Time-Span), gan vietu, kur tas notika (E4 Period – P7 took place at 

(witnessed) – E53 Place). Tas palīdz modelēt reālajai pasaulei pietuvinātu shēmu, kas reprezentē uztvērēja un jebkura fenomena (parādības, kas 

tiek uztverta) savstarpējo saistību, t.i., telpa un laiks ir nepieciešami jebkurai cilvēka pieredzes uztverei, tie ir tikai prāta daļas un veids kā mēs 

uztveram pasauli. Mūsu uztvere neizbēgami ir strukturēta atbilstoši laikam un telpai, t.i., tā ir laik-telpiska. No tā izriet, ka reālo pasauli un jebkuru 

kustību vai izmaiņu mēs uztveram vispirms kā notikumu, kas notiek noteiktā laikā un vietā (telpā) un kurā kaut kādā veidā var piedalīties aģenti 

(tie, kuri veic darbību) un objekti. Piemēram, pašam cilvēkam (E21 Person klases instance, kas ir E77 Persistent Item apakšklase) nevar piemist 

dzimšanas datums, lai gan, pateicoties relāciju datubāzēm un priekšstatam, ko tās ir radījušas, mēs esam paraduši tieši šādā veidā kārtot datus 

(piemēram, Jāņa Bērziņa dzimšanas datums ir 21.08.1990). Konkrētais cilvēks piedalās savas dzimšanas notikumā, izmantojot attiecību P98 was 

born (bioloģiskā māte šajā pašā notikumā piedalās, izmantojot attiecību P96i gave birth), savukārt pašam dzimšanas notikumam var būt gan 
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notikuma vieta (ko mēs uztveram kā personas dzimšanas vietu), gan notikuma laiks (ko mēs uztveram kā personas dzimšanas datumu), kas tā ir 

pateicoties tam, ka notikums ir E2 Temporal Entity un E4 Period apakšklases un tam, ka visas virsklases īpašības tiek pārmantotas apakšklasēs. 

No piemēram var redzēt, ka notikums ir tas, caur kuru modelī tiek sasaistītas dažādas klases un entītes, kas savukārt nodrošina to, ka saistības 

starp entītēm ir definētas gan laikā, gan telpā. 
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1. shēma. Uz notikumiem orientēts modelis 
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1. tabula. Uz notikumiem orientēts modelis 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

 E2 Temporal Entity P4 has time-span E52 Time-Span skat. nodaļu „Datumi”. 

 E4 Period rdfs:subClassOf 
(isA) 

E2 Temporal Entity  

 E4 Period P7 took place at 
(witnessed) 

E53 Place  

 E5 Event rdfs:subClassOf 
(isA) 

E4 Period  

 

E5 Event 
P12 occurred in the 
presence of (was 
present at) 

E77 Persistent Item 

ATS datu modelī E77 Persistent Item klase ietver lielāko daļu 
izmantotās entīšu klases (Persona, Grupa, Institūcija, 
Dzimta/Ģimene, Darbs). P12 īpašību ir iespējams specializēt, 
atbilstoši klasei, ar ko notikums tiek sasaistīts, vai detalizētāk 
sadalītām notikuma apakšklasēm. 

nav definēts ATS E63 Beginning of 
Existence 
E64 End of 
Existence 
E7 Activity 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

E5 Event 

 

 E12 Production 
E65 Creation 
E66 Formation 
E67 Birth 
E81 Transformation 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

E63 Beginning of 
Existence 

 

 E6 Destruction 
E68 Dissolution 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

 
E64 End of Existence 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

E69 Death 
E81 Transformation 

Sākuma datums E77 Persistent Item P92i was brought 
into existence by 
(brought into 
existence) 

E63 Beginning of 
Existence 

Virsklase, kas nodrošina sasaistes iespēju starp Pastāvīgām 
vienībām (E77) un Temporālām entītēm (E2), ļaujot E77 
sasaistīt ar laika un telpas dimensijām. 

 E24 Physical Man-
Made Thing 

P108i was 
produced by (has 
produced) 

E12 Production Izteikums sasaista fizisku lietu ar tās radīšanas notikumu. 
Šobrīd ATS tvērumā nav sasaistes ar DO vai citu saišu 
veidošana ārpus definēto (9) entīšu savstarpējām saitēm. 
Atsauču datu modelis paredz veidot saites arī ar fiziskām 
lietām vai DO. 

Radīšana E28 Conceptual 
Object 

P94i was created 
by (has created) 

E65 Creation Šajā klasē ietilpst entītes Darbs/Izteiksme. 

 E74 Group P95i was formed 
by (has formed) 

E66 Formation Šajā klasē ietilpst sekojošas entītes: Grupa, Institūcija, 
Dzimta/Ģimene. Izteikums (statement) sasaista grupas 
izveidošanas notikumu ar pašu grupu. 

Dzimšana E21 Person P98i was born 
(brought into life) 

E67 Birth 

Izteikums sasaista personu ar tās dzimšanas notikumu. 

E21 Person P97i was father for 
(from father) 

Izteikums sasaista personas dzimšanas notikumu ar 
piedzimušās personas bioloģisko tēvu (dzimšanas notikumā 
var arī nepiedalīties). 

E21 Person P96i gave birth (by 
mother) 

Izteikums sasaista personas dzimšanas notikumu ar 
piedzimušās personas māti. 

 E77 Persistent Item P123i resulted 
from (resulted in) 

E81 Transformation Sasaista lietu/-as (E77), kas radušās pārveides rezultātā, ar 
pārveides notikumu (E81). 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Beigu datums E77 Persistent Item P93i was taken out 
of existence by 
(took out of 
existence) 

E64 End of Existence Virsklase, kas nodrošina sasaistes iespēju starp Pastāvīgām 
vienībām (E77) un Temporālām entītēm (E2), ļaujot E77 
sasaistīt ar laika un telpas dimensijām. 

 E18 Physical Thing P13i was destroyed 
by (destroyed) 

E6 Destruction Izteikums sasaista fiziskas lietas (E18), kas ir iznīcinātas, ar to 
iznīcināšanas notikumu. Šobrīd nav ATS tvērumā. 

 E74 Group P99i was dissolved 
by (dissolved) 

E68 Dissolution Izteikums sasaista grupas izformēšanos, izjukšanu u.tml. ar 
pašu grupu. 

 E21 Person P100i died in (was 
death of) 

E69 Death Izteikums sasaista mirušo personu ar tās nāves notikumu. 

 E77 Persistent Item P124i was 
transformed by 
(transformed) 

E81 Transformation Sasaista lietu/-as (E77), kas pārstājušas pastāvēt pārveides 
rezultātā, ar pārveides notikumu (E81). 
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Atkārtoti izmantojamie elementi 

Datuma pieraksts 

 

 

2. shēma. Datuma piešķiršana entītēm 

 

2. tabula. Datuma piešķiršana entītēm 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

 E2 Temporal Entity P4 has time-span E52 Time-Span Jebkurai temporālai entītei (E2 Temporal Entity) ir piemītoša 
īpašība P4 has time-span, kas to sasaista ar noteiktu 
Laikposmu.  

 E52 Time-Span P82 at some time 
within 
-P82a begin of the 
begin 

E61 Time Primitive Nošķirot E52 no E61, tiek iegūta iespēja pierakstīt vienas 
instances datējuma dažādas versijas, formātus. E61 
izmantojamais datuma pieraksta standarts var tikt izvēlēts 
pēc brīvas izvēles. Atsauču datu modelī tas ir EDTF un 
paplašinātais xsd:date. 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

-P82b end of the 
end19 

(EDTF20, ISO 860121 
un xsd:dateTime22) 

Datums: 
īsceļš 

E2 Temporal Entity 
[vai E77 Persistent 
Item, kas sasaistīta 
ar E2] 

P82 at some time 
within 
-P82a begin of the 
begin 
-P82b end of the 
end23 

E61 Time Primitive 
(EDTF, ISO 8601 un 
xsd:dateTime) 

ATS tiek izlaisti notikumi kā atsevišķas entītes, kas ļauj 
sasaistīt pastāvīgas vienības (E77 Persistent Item) ar laika un 
telpas dimensiju. ATS sasaiste starp laika dimensiju un entīti 
notiek tiešā veidā, kur datums ir jebkuras entītes atribūts. Tas 
neatbilst modeļa principiem, bet nav arī pretrunā ar tiem. 

ATS datuma klasifikators 

Šis klasifikators, kas sakartēts ar EDTF datuma standartu, izveidots, lai iekšējā IS būtu iespējams datumus attēlot uz laika skalas. Klasifikators un 

papildus pazīme „m.ē./p.m.ē.”, kas var tikt lietota kopā ar jebkuru no klasifikatora elementiem, ļauj izmantot datuma pieraksta formu, kas tiks 

izmantota arī jaunajā Zudusī Latvija platformā, bagātinot to ar risinājuma iespējām specifiskiem un neraksturīgiem gadījumiem. 

 

2. ilustrācija. Datuma pieraksta forma 

                                            
19 P82a un P82b ir CIDOC CRM paplašinājumi. Skat. https://github.com/chin-rcip/CRITERIA 
20 https://www.loc.gov/standards/datetime/ 
21 https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html 
22 Plaši lietots datuma un laika datu tips, ko lieto, lai reprezentētu datumu un laiku xml dokumentos https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime un 

https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp 
23 P82a un P82b ir CIDOC CRM paplašinājumi. Skat. https://github.com/chin-rcip/CRITERIA 

https://github.com/chin-rcip/CRITERIA
https://www.loc.gov/standards/datetime/
https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp
https://github.com/chin-rcip/CRITERIA
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3. tabula. ATS datuma klasifikators 

EDTF EDTF 
apzīmējums 

ATS datuma 
klasifikators 

Vārdiskā 
izteiksme 

Piemērs 
(EDTF) 

Piemērs 
(ATS) 

Piezīmes 

intervāls / starp starp XXXX 
un XXXX 

1980/1985 
1801/1850 

1) starp 
1980 
2) starp 
1985 

Nepieciešami divi datuma lauki; automātisks kārtojums 
hronoloģiski. 
Šis klasifikatora elements jālieto arī gadījumos, kad vēlamies 
reprezentēt, piemēram, 19. gs. pirmā puse. 

neskaidrs ? neskaidrs XXXX 
(datējums 
neskaidrs) 

1980? neskaidrs 
1980 

 

aptuvens ~ ap ap XXXX 1980~ ap 1980  

viens no 
kopas 

[] vai XXXX vai 
XXXX 

[1980,1985] 1) vai 1980 
2) vai 1985 

Nepieciešami divi datuma lauki; automātisks kārtojums 
hronoloģiski. 

pirms [..XXXX] pirms pirms XXXX [..1980] pirms 1980  

pēc [XXXX..] pēc pēc XXXX [1980..] pēc 1980  

negatīvs 
datums 

"-" p.m.ē. XXXX p.m.ē. "-0479" p.m.ē. -480 Šeit būs nedaudz sarežģītāk, jo EDTF kā 1. gadu p.m.ē. apzīmē -
0000. Tas nozīmē, ka būs automātiski „jāpieskaita” viens gads. 

nenoteikts u "- | u" ??? 198u 198- – - | 
198u u u 

 

 

Informācijas sistēmās, kurās nebūs iespējams lietot ATS klasifikatoru (piemēram, Aleph), ieteicams lietot EDTF datuma pieraksta veidu24, ar kura 

palīdzību ir iespējams izteikt jebkuru iedomājamo datumu vairākos sarežģītības līmeņos. Tad EDTF pieraksts, atbilstoši kartējumam, tiktu 

                                            
24 http://www.loc.gov/standards/datetime/ ; datuma pieraksta formāta īstenošana: https://www.loc.gov/standards/datetime/implementations.html 

http://www.loc.gov/standards/datetime/
https://www.loc.gov/standards/datetime/implementations.html
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pārveidots par ATS datējumu. Savukārt, ja datējums ir dokumentēts ATS sistēmā, informācijas sistēmas, kas importēs datus no ATS un kuras 

nelietos ATS datuma pieraksta veidu (ar klasifikatoru), saņems datumus, kas noformēti EDTF datuma pieraksta veidam. 

4. tabula. EDTF datuma pieraksts 

  EDTF 
Level 

EDTF (ISO 8601) 
[MARC 046 $f/$s un $g/$t] 

Datums 0 2001-02-03 
2008-12 
2011 
0065 (65 gads m.ē.) 
12 (13. gs.) 
00 (1. gs.) 

Negatīvs datums (p.m.ē) 0 -00 (1. gs. p.m.ē) 
-06 (7. gs. p.m.ē.) 
-0000 (1. gads p.m.ē.) 
-0479 (480. gads p.m.ē.) 

Papildināts gads 
(pagaidām nelietojam) 

1 (gadījumos, kad gadskaitlis pārsniedz 4 ciparus) 
Y170002 (170002. gads) 
Y-170002 (170003. gads p.m.ē.) 

Intervāls 
(intervāls attiecas vai nu uz 
sākuma datējumu, vai arī beigu 
datējumu) 

0 1988/2011 
2005/2008-12 
2004-06/2006-08 
2003-04-03/2005-06 
2011-11-08/2020-06-11 
2015-12-06/2017 
12/13 (starp 13. un 14. gs.) 
1801/1850 (19. gs. pirmā puse) 
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  EDTF 
Level 

EDTF (ISO 8601) 
[MARC 046 $f/$s un $g/$t] 

Neskaidrs / Aptuvens 1 1984? (nav skaidrs) 
2004-11? 
1984~ (aptuveni) 
1984?~ (neskaidrs un aptuvens) 

Nenoteikts 1 199u vai 199X 
19uu vai 19XX 
1999-uu vai 1999-XX 
1999-03-uu vai 1999-03-XX 
1999-uu-uu vai 1999-XX-XX 

Daļēji neskaidrs / aptuvens 2 2004?-06-11 (neskaidrs tikai gads) 
2004-06~-11 (aptuvens gads un mēnesis) 
2004-(06)~-11 (aptuvens tikai mēnesis) 
2004-06-(11)? (neskaidrs tikai datums) 
2004-(06-11)? (neskaidrs tikai mēnesis un diena) 
2004?-06-(11)~ (neskaidrs gads, zināms mēnesis, aptuvens datums) 

Daļēji nenoteikts 2 159u-12-25 
1594-uu-20 

Viens no kopas 2 [1675,1695,1697] (viens no 1675, 1695 vai 1697) 

Visi no kopas 2 {1674, 1676, 1678} (visi minētie gadi) 

Pirms vai pēc (kopa) 2 [1760-12..] (1760. gada decembrī vai kādā mēnesī vēlāk) 
[1760..] (1760. gadā vai kādā gadā vēlāk) 
[..1760-12] (1760. gada decembrī vai kādā mēnesī pirms tam) 
[..1760] (1760. gadā vai kādā gadā pirms tam) 
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Vārdformas 

 

3. shēma. Entītes vārdformas 

Katrai entītei tiek norādīta vismaz viena vārdforma, bet vārdformu skaits katrai entītei ir neierobežots. Vārdformas tiek iedalītas pamatformās 

un papildformās, kur katrai entītes vārdformai var būt tikai viena pamatforma katrā no valodām (viena pamatforma latviešu valodā, viena 

pamatforma angļu valodā, viena pamatforma vācu valodā utt.) un neierobežots skaits papildformu, kas izteiktas neierobežotā skaitā valodu. 

Datu modelī tas tiek panākts, izmantojot īpašību P2 has type, kur tiek sasaistīta vārdforma ar noteiktu tipu (pamatforma vai papildforma). Datu 

modelī vārdforma tiek uztverta visplašākajā nozīmē – kā E41 Appellation, kurai var būt vairākas apakšklases, piemēram, D21 Person name. 
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Jebkurš nosaukums ir kaut kad radīts un tā lietojumam var pienākt beigas, pateicoties tam, E41 Appellation ir E28 Conceptual Object apakšklase, 

kas savukārt ir E77 Persistent Item apakšklase. Pastāvīga vienība tiek sasaistīta ar laiku un telpu, izmantojot notikuma klasi (skat. nodaļu „Uz 

notikumiem orientēts modelis”). Līdz ar to katrai vārdformai ir iespējams piesaistīt rašanās datumu vai lietojuma beigu datumu. 

Savukārt tas, ka E41 Appellation apakšklases D21 Person name (personas vārds) un E35 Title (nosaukums) ir vienlaikus arī E33 Linguistic object 

apakšklases, nodrošina to, ka katru vārdformu ir iespējams sasaistīt ar valodu, kurā šī vārdforma ir izteikta (piesaistot valodu klasifikatoru). Tāpat 

ir iespējams norādīt vārdformas avotu, izmantojot RDA attiecību rdan:P80139 has reference source un vārdformai piesaistot rakstu zīmju virkni, 

kurā norādīts avots, vai arī F3 Manifestation klases instanci (pagaidām tas ir ārpus ATS tvēruma). 

Personas vārdu atveide un modelējums detalizēti izklāstīts nodaļā par personas entīti. 

 

5. tabula. Entītes vārdformas 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Vārdforma E1 CRM Entity P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation 
- D21 Person name 
- E35 Title 

Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. 

Vārdformas valoda E33 Linguistic 
Object 
- D21 Person name 
- E35 Title 

P72 has language 
(in language of) 

E56 Language Valodas kods, kurā norādīta vārdforma, tiek paņemts no 
valodu klasifikatora. 

Vārdformas sākuma 
datums 

E41 Appellation P94i was created by 
(has created) 

E65 Creation Konkrētās vārdformas dzīves cikla sākuma datums. Par 
datējuma pierakstu un piesaisti vārdformām vai entītēm skat. 
Datuma pieraksts. 

E65 Creation skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Vārdformas (lietojuma) 
beigu datums 

E41 Appellation P93i was taken out 
of existence by 
(took out of 
existence) 

E64 End of Existence Konkrētās vārdformas dzīves cikla beigu datums. Par 
datējuma pierakstu un piesaisti vārdformām vai entītēm skat. 
Datuma pieraksts. 
Nemateriālu lietu gadījumā (piemēram, vārdforma) instance 
E64 stājas spēkā līdz ar šīs lietas pēdējā fiziskā nesēja 
pastāvēšanas beigām. 

E64 End of 
Existence 

skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Pamatforma / 
papildforma 

E41 Appellation 
skos:prefLabel 

P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Iekšējs sistēmas klasifikators, kurā nošķirta pamatforma no 
papildformas (preferredLabel / alternativeLabel).  

Vārdformas avots E41 Appellation rdan:P80139 has 
reference source 

F3 Manifestation 
E62 String 

Avots, kurā atrodama liecība par konkrēto vārdformu. Lauks 
var saturēt vairākas vērtības (vairākus avotus) brīvā tekstā; 
vēlams noformēt atbilstoši bibliogrāfiskā pieraksta 
standartam. 
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Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti 

 

4. shēma. Piezīmes un citi atkārtoti izmantojamie elementi 

Visiem entīšu tipiem jeb klasēm, kas tiks izmantotas ATS (persona, grupa, dzimta/ģimene, institūcija, notikums, vieta, darbs), pateicoties OO 

modeļa īpašību pārmantojamībai, ir piemītošas vairākas īpašības, kas ir attiecināmas uz katru no šīm klasēm. Visi ATS entīšu tipi ir pastarpinātas 

E1 CRM Entity apakšklases, kas nodrošina uz E1 CRM Entity attiecināmo īpašību pārmantojamību E1 entītes apakšklasēs. Piemēram ar visām 

klasēm, kas ir E1 CRM Entity apakšklases, tiek veidota saistība starp konkrēto entīti (E1) un tās identifikatoru (E42 identifier), izmantojot P1 is 

identified by attiecību. Savukārt identifikatoram ir iespējams piešķirt tipu, piemēram, Wikidata ID, Aleph ID utt., izmantojot P2 has type attiecību. 

Tāpat ir iespējams veidot saistības starp entīti un dažādu tipu piezīmēm. Piezīmju tipi tiek noteikti izmantojot speciāli veidotu piezīmju tipu 

klasifikatoru. 



46 
 

6. tabula. Piezīmes un citi atkārtoti izmantojamie elementi 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entīte E21 Person 
E74 Group 
F11 Corporate Body 
F39 Family 
E53 Place 
E5 Event 
F1 Work 
F2 Expression 
F3 Manifestation 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity Visi entīšu tipi ir pastarpināta E1 CRM Entity apakšklase. Tiek 
izvēlēts viens no 7 entīšu tipiem, kas tiks izmantots ATS. 

Ārējās sistēmas URI vai 
ID 

E1 CRM Entity P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Pilns URI vai sistēmas ID numurs. 

Sistēmas nosaukums E42 Identifier P2 has type (is 
type of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādu ārējo sistēmu nosaukumi (piemēram, 
Wikidata, ORCID, VIAF utt.). E55 neapzīmē pašu sistēmu, bet gan 
tikai ID vai URI tipu, piemēram, Aleph ID, Wikidata URI u.tml. 

Piezīme / Komentārs E1 CRM Entity P3 has note E62 String  

Piezīmes tips E62 String 
(pati piezīme) 

P3.1 has type E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādi piezīmju tipi. 

Piezīmes valoda E62 String 
(pati piezīme) 

P72 has language 
(in language of) 

E56 Language Valodas kods, kurā norādīta vārdforma no valodu klasifikatora. 

Piezīmes avots E62 String 
(pati piezīme) 

rdan:P80139 has 
reference source 

F3 Manifestation 
E62 String 

Avots, kurā atrodama informācija, kas parādās piezīmē. Lauks var 
saturēt vairākas vērtības (vairākus avotus) brīvā tekstā; vēlams 
noformēt atbilstoši bibliogrāfiskā pieraksta standartam. 

Piezīmes statuss E62 String 
(pati piezīme) 

P3.1 has type E55 Type Tiek norādīts, vai piezīme ir publiski pieejama. Tiek piedāvāta 
izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, kurā izdalītas 
vērtības publisks/nav publisks. 
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Datu modeļa pamatelementi 

ATS tiek izšķirti vairāki datu objektu veidi – entītes, vārdnīcas un klasifikatori, kuri primāri funkcionēs relāciju datubāzē, bet sekundāri saglabās 

semantiskā tīmekļa izmantojuma potenciālu, kur katram datu objektam ir piešķirts savs URI un tie ir izsakāmi RDF formātā. Līdz ar to, katrs 

elements vienlaikus funkcionēs kā atsevišķs datu objekts relāciju datubāzē un kā elements (klase vai īpašība) Latvijas kultūras mantojuma 

institūciju datiem piemērotā ontoloģijā. Lai gan abi datu objektu grupējumi nav pretrunīgi, formāts, kādā tie būtu aprakstāmi, būtiski atšķiras. 

Turpmākajā nodaļā katram no datu objektu pamatelementiem tiks modelēta īpašību un attiecību shēma, kas tiks izvērsta shēmai sekojošajā 

tabulā. 

Entītes 

Entīte ir jebkurš patstāvīgs datu objekts, kas funkcionē kā noteiktas zināšanu organizēšanas sistēmas daļa. Atbilstoši zināšanu organizēšanas 

sistēmas funkcionalitātei entīte tiek izmantota, lai bagātinātu DO aprakstu, bibliogrāfiskos ierakstus, digitālās enciklopēdijas utt. Entīte 

visplašākajā nozīmē (kā E1 CRM Entity) datu modelī ir uzskatāma par virsklasi, kas sadalīta vairākās apakšklasēs jeb tipos, kas vienkāršības labad 

saukti par „entīšu veidi” – persona, institūcija, dzimta/ģimene, grupa, vieta, notikums, darbs. Katrs no entīšu veidiem tiek aprakstīts un 

papildināts, izmantojot dažādas to apakšklases un atribūtus, kas funkcionē kā atsevišķi objektu veidi. Datu modelī ir gan visiem entīšu veidiem 

kopīgas apakšklases: Datējums, Vārdformas, dažādi Klasifikatori un kontrolētas vārdnīcas, Identifikatori (URI, kas norāda uz identisku entīti citā 

informācijas sistēmā vai datu avotā), gan arī apakšklases, kas lietojamas tikai saistībā ar kādu noteiktu entīšu veidu. Šīs apakšklases jeb atribūti 

ir katram entītes veidam specifiskas īpašības, kas palīdz to nošķirt no citām entītēm un padarīt to atrodamu lietotājam. 

Katra entīšu veida apakšklase veido attiecības ar atbilstošo hierarhiski augstāk stāvošo entīšu veida klasi, kas izsakāma un reprezentējama gan 

ar primāro atslēgu tabulu gadījumā, nodrošinot to vienlaidu funkcionēšanu relāciju datubāzē, gan arī kā RDF trijnieks, izmantojot Latvijas kultūras 

mantojuma institūcijai piemērotu ontoloģiju, kas nodrošinātu datu izmantojumu ārpus vienas sistēmas ietvariem. 

Katra entīte kā instance, kas reprezentē kādu lietu pasaulē (objekts, kas tiek aprakstīts), vienmēr pieder hierarhiski augstākajai modeļa klasei 

(CIDOC CRM datu modelī: E1 CRM Entity; LRM datu modelī: E1 Res), kas nodrošina to, ka katra aprakstāmā lieta ir entīte (jeb objekts), kurai 

ontoloģijas ietvaros ir iespējams veidot potenciāli bezgalīgi daudzas saites ar citām klasēm, īpašībām vai entītēm. Savukārt virsklase E1 CRM 

Entity (= LRM-E1 Res) ir sadalīta vairākās apakšklasēs (subclass; rdfs:subclassOf; isA), modelējot iespējami precīzas reālās pasaules lietas vai 
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fenomenus un to attiecības.25 Katras klases atribūti, īpašības un saistības ir vienlaikus piemērojami un attiecas uz šīs klases apakšklasi (skat. 

nodaļu: Modelēšanas principi), līdz ar to modeļa ietvaros notiek atribūtu un īpašību pārmantošana starp klasēm un apakšklasēm. Piemēram, ja 

temporālai entītei (E2 Temporal Entity) ir attiecības (P4 has time-span) ar laikposmu (E52 Time-Span) un Notikums (E5 Event) ir temporālas 

entītes (E2 Temporal Entity) apakšklase, tad arī Notikuma klasei ir tādas pašas attiecības ar laikposmu (E52 Time-Span). 

Kultūras mantojuma institūciju datu modeļa ietvaros tiek atlasīti un izmantoti septiņi entīšu tipi, kas arī veido ATS kodolu, kura līdzradīšanā 

piedalās visas iesaistītās kultūras mantojuma institūcijas, aprakstot un bagātinot DO un iesaistot tos kopējā zināšanu organizēšanas sistēmā. 

                                            
25 Pilnu CIDOC CRM konceptuālo datu modeli un ontoloģiju skat. http://www.cidoc-crm.org/version/version-7.1.1  

http://www.cidoc-crm.org/version/version-7.1.1
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5. shēma. ATS kodolu veidojošās entīšu klases 
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7. tabula. ATS kodolu veidojošās entīšu klases 

ATS entīte 
(klase) 

CIDOC CRM 
LRMoo 
SDHSS26 

RDA EDM class Paskaidrojumi 

Persona E21 Person Person 
rdac:C10004 

edm:Agent Šī klase ietver reālas personas un personas, kas ir pieminētas reliģiskos 
darbos, izdomātas un leģendāras personas. Personas, kurām ir vairākas 
literārās identitātes, vēlams izteikt kā atšķirīgas entītes (instances), 
savstarpēji šīs entītes sasaistot. 

Grupa E74 Group Collective Agent 
rdac:C10011 

edm:Agent Funkcionē gan kā Institūcijas un Dzimtas/Ģimenes virsklase, gan arī ietver 
sevī instances, kas tiešā veidā neatbilst nevienai no abām apakšklasēm. 
Piemēram, grupas ar kolektīvu pseidonīmu. 

Institūcija F11 Corporate 
Body 

Corporate Body 
rdac:C10005 

edm:Agent Organizācija vai indivīdu grupa un/vai vairākas organizācijas, kas darbojas 
kā vienība. 

Dzimta/ģimene F39 Family Family 
rdac:C10008 

edm:Agent Šajā klasē tiek ietverti vairāki radniecības apakštipi: Dzimta – 
asinsradniecīgu ģimeņu kopa; tādu paaudžu kopa, kuras cēlušas no viena 
senča; Ģimene – cilvēku sabiedrības vienība, kurā cilvēkus saista laulība un 
asinsradniecība; Dinastija – monarhu dzimta; virkne vienas dzimtas 
valdnieku, kuri nomaina cits citu troņa mantošanas kārtībā; Klans – ķeltu 
tautām (gk. īriem, skotiem, velsiešiem) – dzimta, radinieku grupa. 

Vieta E53 Place Place 
rdac:C10009 

edm:Place Vietas entīte tiek lietota, lai reprezentētu ģeogrāfisku izvietojumu fiziskā 
telpā, kurā atrodas aktuāls vai potenciāls objektu vai notikumu 
novietojums. 

                                            
26 Semantic Data for Humanities and Social Sciences (SDHSS) CIDOC CRM Top-Level Extension: https://ontome.dataforhistory.org/project/8 

 

 

 

  

https://ontome.dataforhistory.org/project/8
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ATS entīte 
(klase) 

CIDOC CRM 
LRMoo 
SDHSS26 

RDA EDM class Paskaidrojumi 

Notikums E5 Event - edm:Event Modelī notikuma klase aptver jebkuru kustību un izmaiņu, t.sk., arī tādus 
notikumus, kuriem nav tieša nosaukuma, piemēram, dzimšana vai miršana, 
pārcelšanās, nodarbošanās, attiecības utt. Tomēr, lai gan modelī ir paturēts 
viss notikuma klases izmantojuma potenciāls, ATS ietvaros paredzēts 
turpināt jau aizsākto LNB praksi un dokumentēt tikai noteikta tipa, skaidri 
definētas un identificējamas notikuma entītes, kurām ir savi nosaukumi.  

Darbs F1 Work 
F2 Expression 
F3 Manifestation 

Work 
rdac:C10001 
Expression 
rdac:C10006 
Manifestation 
rdac:C10007 

edm:Informati
onResource (?) 

Darbs ir noteikts intelektuālās vai mākslinieciskās jaunrades veikums (IFLA 
LRM27). Kā abstrakta entīte tas ļauj ap sevi sagrupēt izteiksmes, kuras var 
uzskatīt par ekvivalentām vai gandrīz ekvivalentām tajā, ka tās izsaka darbu. 
Izteiksme rodas (tiek radīta) reizē ar darbu un manifestāciju (tā nevar 
pastāvēt, ja to neiemieso manifestācija). ATS ietvaros Darbs un Izteiksme 
tiek apvienoti vienā entītē – darbs, t.i., Darba entīte pārņem īpašības un 
attiecības, kas attiecas uz izteiksmes entīti. 

 

                                            
27 https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
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Persona 

 

6. shēma. Persona 
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8. tabula. Persona 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips E21 Person rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity E21 Person ir netieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. nodaļa 
„Entītes”). 

Vārdforma E21 Person P1 is identified by 
(identifies) 

D21 Person name Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz klasi 
D21 attiecas visas attiecības un atribūti, kas attiecas uz E41 (skat. 
nodaļā Vārdformas). 

Pilns Vārds E21 Person P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Personas entītei (E21) – pilns vārds un uzvārds kopā ar citiem 
apzīmējumiem vai pseidonīms, vai arī nosaukums visiem 
pārējiem entīšu tipiem. Tiek paredzēta iespēja pilnu vārdu veidot 
automātiski, savietojot tā sastādošos elementus – vārdu, 
uzvārdu, citus apzīmējumus un tēva vārdu (izmantojot P106 is 
composed of īpašību). 

D21 Person name rdfs:subClassOf 
(isA) 

E41 Appellation 
E33 Linguistic 
Object 

 

Vārds D21 Person name L51 has first name 
P106 is composed of 

foaf:givenName 
(E62 String) 

 

Uzvārds D21 Person name L52 has last name 
P106 is composed of 

foaf:familyName 
(E62 String) 

Tikai personu entītēm (E21). 

Cits apzīmējums D21 Person name P106 is composed of foaf:title 
(E62 String) 

Citi vārdformas apzīmējumi, kas nav iekļaujami pie vārda vai 
uzvārda, piemēram, Viņa ekselence Rīgas metropolijas 
arhibīskaps metropolīts, Svētais, Princis, III Juniors / seniors 
u.tml. 

Tēva vārds D21 Person name P106 is composed of E62 String Tēva vārds tiek aizpildīts kā rakstu zīmju virkne. 

Dzimums E21 Person sdhso: P23 has 
gender (is gender 
of) 

C11 Gender 
foaf:gender 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

C11 Gender 
foaf:gender 

P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādi dzimumi. 

Nodarbošanās: 
īsceļš 

E21 Person sdhso:P4i has 
occupation (is 
occupation of) 

E55 [Occupation] 
Type 

Nodarbošanās tips tiek iegūts no nodarbošanās klasifikatora. 

Nodarbošanās E21 Person sdhso:P4i has 
occupation (is 
occupation of) 
 

C8 Occupation 
(Temporal entity) 

 

C8 Occupation 
(Temporal entity) 

skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

C8 Occupation 
(Temporal entity) 

sdhso:P5 is about (is 
occupation of) 

C7 Occupation  

C7 Occupation P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādi nodarbošanās veidi. 

C8 Occupation 
(Temporal entity) 

P7 took place at 
(witnessed) 

E53 Place  

Saistītā valoda: 
īsceļš 

E21 Person R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language  

Saistītā valoda E21 Person P11i participated in 
(had participant) 

F51 Pursuit  

F51 Pursuit R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language Nepieciešamības gadījumā ir iespējams definēt arī valodas 
lietojuma tipu (piemēram, saziņas valoda, valoda, no kuras tulko 
u.tml.), izmantojot R60.1 has type of use īpašību. 

F51 Pursuit skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Valsts 
 
 

E21 Person P74 has current or 
former residence (is 
current or former 
residence of) 

E53 Place  

E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

 

Dzimšanas datums E21 Person P98i was born 
(brought into life) 

E67 Birth  

E67 Birth skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Miršanas datums E21 Person P100i died in (was 
death of) 

E69 Death  

E69 Death skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Darbojies (no/līdz)  E21 Person P14i performed 
(carried out by) 

E7 Activity  

E7 Activity skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Piezīmes  E21 Person P3 has note E62 String skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori E21 Person P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Grupa 

  

7. shēma. Grupa 
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9. tabula. Grupa 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips E74 Group rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity E74 Group ir netieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. nodaļu 
„Entītes”). 

Vārdforma E74 Group P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz klasi 
E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas attiecas 
uz E41 (skat. nodaļā „Vārdformas”). 

Grupas veids E74 Group P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādi grupu veidi. 

Valsts E74 Group P74 has current or 
former residence (is 
current or former 
residence of) 

E53 Place  

E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

 

Saistītā valoda: īsceļš E74 Group R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language  

Saistītā valoda E74 Group P11i participated in 
(had participant) 

F51 Pursuit  

F51 Pursuit R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language Nepieciešamības gadījumā ir iespējams definēt arī valodas 
lietojuma tipu (piemēram, saziņas valoda, oficiālā valoda 
u.tml.), izmantojot R60.1 has type of use īpašību. 

F51 Pursuit skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Rašanās datums E74 Group P95i was formed by 
(has formed) 

E66 Formation  

E66 Formation skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Beigu datums  E74 Group P99i was dissolved 
by (dissolved) 

E68 Dissolution  

E68 Dissolution skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Piezīmes  E74 Group P3 has note E62 String skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori E74 Group P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Institūcija 

 

8. shēma. Institūcija 
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10. tabula. Institūcija 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips F11 Corporate Body rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity F11 Corporate Body ir netieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. 
nodaļu „Entītes”). 

Vārdforma F11 Corporate Body P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz klasi 
E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas attiecas 
uz E41 (skat. nodaļā Vārdformas). 

Institūcijas veids F11 Corporate Body P2 has type (is 
type of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas klasifikatoru, 
kurā izdalīti dažādi institūciju veidi. 

Valsts F11 Corporate Body P74 has current or 
former residence 
(is current or 
former residence 
of) 

E53 Place  

E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is 
type of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

 

Saistītā valoda: īsceļš F11 Corporate Body R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language  

Saistītā valoda F11 Corporate Body P11i participated 
in (had 
participant) 

F51 Pursuit  

F51 Pursuit R60 used to use 
language (was 
language used by) 

E56 Language Nepieciešamības gadījumā ir iespējams definēt arī valodas 
lietojuma tipu (piemēram, saziņas valoda, oficiālā valoda 
u.tml.), izmantojot R60.1 has type of use īpašību. 

F51 Pursuit skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Izveidošanas datums F11 Corporate Body P95i was formed 
by (has formed) 

E66 Formation  

E66 Formation skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Likvidēšanas vai 
reorganizācijas datums  

F11 Corporate Body P99i was dissolved 
by (dissolved) 

E68 Dissolution  

E68 Dissolution skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Piezīmes  F11 Corporate Body P3 has note E62 String skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori F11 Corporate Body P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Dzimta/ģimene 

 

9. shēma. Dzimta/Ģimene 
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11. tabula. Dzimta/Ģimene 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips F39 Family rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity F39 Family ir netieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. nodaļu 
„Entītes”). 

Vārdforma F39 Family P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz 
klasi E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas 
attiecas uz E41 (skat. nodaļu Vārdformas). 

Rašanās datums F39 Family P95i was formed by 
(has formed) 

E66 Formation Šeit var iekļaut arī rašanās vietu. 

E66 Formation skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Beigu datums  F39 Family P99i was dissolved 
by (dissolved) 

E68 Dissolution  

E68 Dissolution skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Valsts F39 Family P74 has current or 
former residence (is 
current or former 
residence of) 

E53 Place  

E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

 

Piezīmes  F39 Family P3 has note E62 String skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori F39 Family P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Vieta 

 

10. shēma. Vieta 
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Vietas entīte tiek lietota, lai reprezentētu ģeogrāfisku izvietojumu fiziskā telpā, kurā atrodas aktuāls vai potenciāls objektu vai notikumu 

novietojums. Augstākā līmeņa CIDOC CRM atribūti un klases ļauj noteikt attiecības starp dažādām vietām, izsekot fizisku objektu novietojumu 

vēsturi, identificēt vietu, kur atradies aģents u.tml. 

Atsevišķs gadījums ir ģeopolitiskas vienības, kas eksistē noteiktā laikā un kurām laika gaitā var atšķirties ģeogrāfiskais izvietojums, piemēram, 

valstis, administratīvas valstu teritorijas (rajoni, novadi) u.tml. CIDOC CRM modelī ģeopolitiskas vienības tiek uzskatītas par specifisku E4 Period 

gadījumu, kas ir aktivitāšu un fenomenu (reālā pasaule, kāda tā parādās) kopums, kas saistīts ar prasību pēc varas, piederību kādam juridiskam 

reģionam vai administratīvu sistēmu, kas izveidojusi ģeopolitisku vienību. Ģeopolitisku vienību robežas nereti nosaka līgumi un vienošanās, bet 

tās var atšķirties no reālās prakses. Tā kā E4 Period ir E92 Spacetime volume apakšklase, ģeopolitiskām vienībām ir iespējams modelēt laiktelpas 

īpašības, kas tiek pārmantotas no E92. 

Latvijas kultūras mantojuma institūciju datos, kas dokumentē vietas, ne vienmēr tiek iezīmēta atšķirība starp fizisku (fenomenālu) vietu, kura ir 

ārpuslaiciska, un administratīvu teritoriju, kurai ir sākuma un beigu datējumi, tādēļ datu modelis ir jāpaplašina tā, lai ģeopolitisko vienību 

instances un vietas instances spētu līdzdarboties savā starpā. ATS modelī par vietas entīti tiek uzskatītas gan E53 Place instances, gan arī 

atsevišķas E4 Period instances, kas reprezentē ģeopolitiskas vienības. 
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12. tabula. Vieta 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips E53 Place rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity E53 Place ir tieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. nodaļu 
„Entītes”). 

Vārdforma E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz 
klasi E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas 
attiecas uz E41 (skat. nodaļā Vārdformas). 

Koordinātas E53 Place P168 place is 
defined by (defines 
place) 
P171 at some place 
within 
P172 contains 

E94 Space Primitive Izteikums ļauj vietas entītei pievienot koordinātas, kas paralēli 
var tikt pierakstītas atbilstoši dažādiem standartiem, 
neizslēdzot vienai otru. Ir iespējams izteikt 3 veidu attiecības 
starp vietas entīti un E94, kas precīzi norāda kā konkrētā 
ģeometriskā vietas izteiksme (E94) saistīta ar konkrēto vietu. 

Vietas veids E53 Place P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas divu līmeņu 
klasifikatoru, kurā izdalīti dažādi vietu veidi. 

Valsts E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

Norāda koda tipu. 

Sākuma datums / 
Beigu datums 

E53 Place P7i witnessed (took 
place at) 

E4 Period  

E4 Period P4 has time-span E52 Time-Span Tā kā E4 Period ir temporāla entīte (skat. nodaļu „Uz 
notikumiem orientēts modelis”), tai ir iespējams pievienot 
noteiktu laikposmu. 

E52 Time-Span P82a begin of the 
begin 

E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 

E52 Time-Span P82b end of the end E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Sākuma datums: 
īsceļš 

E4 Period / E53 
Place 

P82a begin of the 
begin 

E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 

Beigu datums: 
īsceļš 

E4 Period / E53 
Place 

P82b end of the end E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 

Piezīmes  E4 Place P3 has note E62 String skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori E4 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Notikums 

  

11. shēma. Notikums 

Bibliotēku praksē entīte notikums tiek atspoguļots kā tematiskais priekšmets (piemēram, LNB Nacionālajā tēzaurā) vai arī konkrētais notikums 

tiek pakārtots ģeogrāfiskajam nosaukumam un pēc lietojuma funkcionē tikai kā aprakstāmā informācijas resursa temats. FAST tiek lietota 

atsevišķa fasete – Notikums. 
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ATS modeļa ietvaros notikums tiek skatīts plašāk. Sekojot CIDOC CRM modelim, notikums ir viena no centrālajām klasēm, ap kuru tiek modelētas 

jebkuras izmaiņas laikā un telpā.28 Tas nozīmē, ka konceptuālā datu modeļa ietvaros notikuma klases izpratne un interpretācija pārkāpj līdzšinējo 

bibliotēku praksi, kur par notikumu uzskatīts vai nu speciāli organizēts pasākums (festivāls, forums, konference, izstāde u.tml.), veidojot 

autoritatīvos ierakstus MARC21 110 un 111 laukā, vai arī nozīmīgi notikumi, kuriem ir savs nosaukums (Otrais pasaules karš; Vezuva izvirdums 

u.tml.) – šiem notikumiem paredzēts MARC21 147 lauks, bet LNB tas pagaidām netiek izmantots. Modelī notikuma klase aptver jebkuru kustību 

un izmaiņu, t.sk., arī tādus notikumus, kuriem nav tieša nosaukuma, piemēram, dzimšana vai miršana, pārcelšanās, nodarbošanās, attiecības utt. 

Tomēr, lai gan modelī ir paturēts viss notikuma klases izmantojuma potenciāls, ATS ietvaros paredzēts turpināt jau aizsākto LNB praksi un 

dokumentēt tikai noteikta tipa, skaidri definētas un identificējamas notikuma entītes, kurām ir savi nosaukumi. Tas nozīmē, ka, lai arī personas 

dzimšana modeļa ietvaros ir uzskatāma par notikuma klases instanci, šim notikumam netiks veidota atsevišķa entīte. Dzimšana tiks uzskatīta par 

personas entītes atribūtu, kuru reprezentē atbilstošs datuma pieraksts (E61 Time Primitive), kas modeļa ietvaros funkcionē kā īsceļš.29 

  

                                            
28 Par to detalizētāk skat. nodaļu „Uz notikumiem orientēts modelis”. 
29 Skat. Persona shēmu. 
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13. tabula. Notikums 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips E5 Event rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity E5 Event ir netieša E1 CRM Entity apakšklase (skat. nodaļu 
„Entītes”). 

Vārdforma E5 Event P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz 
klasi E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas 
attiecas uz E41 (skat. nodaļā Vārdformas). 

Notikuma veids E5 Event P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Tiek piedāvāta izvēle, izmantojot iekšēju sistēmas divu līmeņu 
klasifikatoru, kurā izdalīti dažādi notikumu veidi, ko veido 
LNB. 

Saistītā valoda E5 Event P1 involves E56 Language Identificē pasākuma norises valodu. Izteiksme reprezentē 
tikai vispārēju E77 Persistent Item (E56 Language ir 
pastarpināta E77 apakšklase) piedalīšanos kādā E2 Temporal 
Entity, t.i., E77 piedalās E2 vai ir no tā ietekmēts. Šī ir augsta 
līmeņa izteiksme, kas tiešā veidā funkcionē tikai formāli – kā 
iespēja piesaistīt valodu jebkuram pasākumam. 
Precīzāk un modelim atbilstošāk būtu noteikt konkrēto 
notikumu (E5 Event) un tā dalībniekus (E39 Actor), katra 
dalībnieka dalības veidu (E7 Activity apakšklases) un 
konkrētās piedalīšanās valodu (E56 Language), ja tāda ir 
nosakāma. 

Kopieraksts E5 Event P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
Kopieraksts 

Iekšējs sistēmas klasifikators, kurā nošķirti divi varianti: 
kopieraksts / nav kopieraksts. „Kopieraksts” lieto gadījumos, 
kad pastāv vairāki secīgi pasākumi ar vienotu nosaukumu, 
konceptu, ideju, organizētājiem u.tml., lai tos apkopotu zem 
viena ieraksta (instances). Kopieraksts nereprezentē konkrētu 
notikumu, bet gan tikai notikumu grupu.  

Kopieraksta daļa E5 Event P9 consists of 
(forms part of) 

E5 Event Sasaista konkrēto notikumu ar kopierakstu. 
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Kārtas numurs E5 Event P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Tiek lietots tikai kārtas numurs, kas pierakstīts ar arābu 
cipariem. Notikuma nosaukums šeit netiek rakstīts. 

E41 Appellation P2 has type (is type 
of) 

E55 Type Apzīmējuma tips šajā gadījumā ir notikuma kārtas numurs. 

Valsts E5 Event P7 took place at 
(witnessed) 

E53 Place Šī ir pārmantota īpašība no E5 Event virsklases E4 Period, kas 
ļauj piesaistīt notikumu norises vietai. 

E53 Place P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier ISO 639-2/B standarta valstu saīsinājumi. 

E42 Identifier P2 has type (is type 
of) 

E55 Type 
„ISO 639-2/B” 

 

Sākuma datums / 
Beigu datums 

E5 Event P4 has time-span E52 Time-Span Šī ir pārmantota īpašība no E5 Event virsklases E2 Temporal 
Entity, kas ļauj dokumentēt notikuma norises laiku. 

Sākuma datums: 
īsceļš 

E5 Event P82a begin of the 
begin 

E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 

Beigu datums: 
īsceļš 

E5 Event P82b end of the end E61 Time Primitive Skat. nodaļu „Datumi”. 

Piezīmes  E5 Event P3 has note E62 String Skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori E5 Event P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Darbs 

 

12. shēma. Darbs 

Darbs ir viena no entītēm WEMI entīšu kopā, kas ir bibliotēku konceptuālo datu modeļu – FRBR (1998) un tā pārstrādātā un salāgotā jaunākā 

versija LRM (2017) – pamatā. LRM modelē viena resursa četrus slāņus: W (Work) – radoši intelektuālo darbu, E (Expression) – izteiksmes 

(mutācijas un atvasinājumi: tulkojumi, aranžējumi, adaptācijas, parodijas, saīsinātas versijas u.c., kas intelektuālā ieguldījuma ziņā ir 

pielīdzināmas tam pašam darbam), M (Manifestation) – fiziskās realizācijas (konkrēta informācijas vide, piemēram, drukāts vai elektronisks 

teksts) un I (Item) – eksemplaritāti. 
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3. ilustrācija. WEMI entītes30 

Darbs ir abstrakta entīte, jo nav viena materiāla objekta, uz ko var norādīt, apgalvojot, ka tieši tas ir darbs. Šī entīte ietver skaidras intelektuālas 

idejas, kas nodotas caur māksliniecisku vai intelektuālu jaunradi. Darbs ir intelektuāla procesa rezultāts, kuru veicis aģents vai aģentu grupa. 

Darbam neizbēgami piemītoša īpašība ir tā, ka tam nepieciešama atpazīstama un uztverama realizācija, kas LRM modelī ir izteiksme (Expression). 

Līdz ar to darbs var būt realizēts dažādās izteiksmēs – dažādās zīmju sistēmās un fiziskās formās. Izteiksme sevī ietver darba realizāciju 

identificējamā nemateriāla objekta formā, piemēram, teksts, attēls, notācijas u.tml. Tāpat kā darbs arī izteiksme ir intelektuāla vai radoša procesa 

rezultāts. Darbu ir iespējams realizēt vairākās izteiksmēs vienlaicīgi. Lai gan izteiksme nav atkarīga no noteikta fiziska nesēja veida un pieļauj 

iespēju, ka tā pastāv vairākos nesējos vienlaicīgi, izteiksme nevar pastāvēt bez neviena nesēja. 

 

 

                                            
30 IFLA Pētniecības grupa par funkcionālajām prasībām bibliogrāfiskajiem ierakstiem (2005) 
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14. tabula. Darbs 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Entītes tips F1 Work 
F2 Expression 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

E1 CRM Entity F1 Work un F2 Expression ir netiešas E1 CRM Entity 
apakšklases (skat. nodaļu „Entītes”). 

Vārdforma F1 Work 
F2 Expression 

P1 is identified by 
(identifies) 

E41 Appellation Katrai entītei ir vismaz viena vārdforma jebkurā valodā. Uz 
klasi E41 Appellation attiecas visas attiecības un atribūti, kas 
attiecas uz E41 (skat. nodaļā Vārdformas). 

Darba oriģinālvaloda Darba/izteiksmes 
instance 

instance of E41 Linguistic Object Izteiksme vienlaikus var būt arī lingvistisks objekts (E41), t.i., 
lingvistiska objekta instance. Šī klase aptver izteiksmes 
dabiskajā valodā vai valodās dažādās formās – rakstīts teksts, 
ierakstīta runa u.tml. E41 Linguistic 

Object 
P72 has language 
(in language of) 

E56 Language 

E56 Language P2 has type (is 
type of) 

E55 Type 
Original language 

Lai nošķirtu vienu izteiksmes valodu kā oriģinālvalodu, 
izteiksmes valodas instancei tiek pievienots tips 
„Oriģinālvaloda” 

Radīšanas datums F1 Work 
F2 Expression 

P94i was created 
by (has created) 

E65 Creation  

E65 Creation skat. nodaļas „Uz notikumiem orientēts modelis” un „Datumi” 

Piezīmes  F1 Work 
F2 Expression 

P3 has note E62 String Skat. nodaļu „Piezīmes”. 

Identifikatori F1 Work 
F2 Expression 

P1 is identified by 
(identifies) 

E42 Identifier Identifikatori no dažādām ārējām sistēmām. Skat. nodaļu 
„Piezīmes, ārējie identifikatori un citi atribūti”. 
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Vārdnīcas un klasifikatori 

Vārdnīcas un klasifikatori ir otrs datu objekts datu modelī un ATS, kura prioritārā 

funkcionalitāte saistās ar entītes skaidras identificēšanas nodrošināšanu, nošķirot to no citām 

entītēm. Papildus tam, klasifikatori nodrošina sasaisti starp dažādām entīšu veidu klasēm un 

to virsklasēm, kas tiešā veidā ATS nefunkcionē vai nepastāv kā klases. Klasifikatori ir izvēlēti 

no atsevišķās dalībinstitūcijās izmantotām un starptautiski plaši lietotām vārdnīcām vai 

standartiem. Klasifikatori parasti ir noslēgti un nemainīgi, aptverot noteiktu zināšanu lauku, 

piemēram, MARC Code list for Countries31 ir saraksts ar valstu nosaukumiem un to 

apzīmējošajiem kodiem. Savukārt kontrolētas vārdnīcas ir konsekventi lietotu un rūpīgi 

definētu noteiktu terminu kopums, kas var tikt papildināts vai mainīts. Katram elementam 

vārdnīcā tiek nodrošināti savi patstāvīgi URI, kas ļauj reprezentēt tā attiecības ar citiem datu 

modeļa elementiem (klasēm, tipiem u.c.) RDF formātā. Tāpat kā klasifikatori, arī kontrolētas 

vārdnīcas tiecas aptvert noteiktu zināšanu lauku, piemēram, The Getty Research Institute 

izstrādātā vārdnīca Art & Architecture Thesaurus32. Pateicoties tam, ka konceptuālais modelis 

ir veidots atbilstoši OO pieejai, izmantojot CIDOC CRM modeli par bāzi, modelī iekļauto 

klasifikatoru vai vārdnīcu saraksts ir viegli papildināms. Jebkuru klasifikatoru vai ārēju 

vārdnīcu modelim un ATS ir iespējams piesaistīt, izmantojot P2 has type: E55 Type shēmu. Tā 

kā tiek izmantoti ārēji avoti, ATS sistēmā klasifikatori ir patstāvīgi un lēni mainīgi vai nemainīgi, 

tieši tāpat kā kontrolētās vārdnīcas. Paši klasifikatori vai vārdnīcas netiek papildinātas ATS 

ietvaros. Lai gan visu klasifikatoru un vārdnīcu pamata funkcionalitāte ir vienāda – nodrošināt 

datubāzē esošo entīšu vai DO klasifikāciju un savstarpēju sasaisti, tie ir iedalāmi vairākās 

grupās: 

• Ārējās vārdnīcas un klasifikatori – dažādas tematiskas u.c. vārdnīcas vai klasifikatori, 

kurus iespējams lietot, lai bagātinātu entīšu vai DO datus, iesaistot tos plašākā zināša-

nu organizēšanas sistēmā. Piemēram, valodu vai valstu klasifikators, nodarbošanās, 

LNB uzturētie Temata un Formas/žanra saraksti, vietu veidu klasifikators u.c. 

• Iekšējā lietojuma klasifikatori – salīdzinoši neliela apjoma klasifikatori, kas palīdz 

sakārtot esošos datus un kas paredzēti vienkāršākai un ērtākai datu atlasei konkrētas 

informācijas sistēmas ietvaros, piemēram, ārējo resursu, piezīmju tipu, DO tipu u.c. 

klasifikatori; 

• Attiecību veidi starp entītēm – lai relāciju datubāzē paralēli spētu nodrošināt RDF datu 

modeļa satvaru atbilstoši OO pieejai, nepieciešams izmantot atsevišķu klasifikatoru 

jeb vārdnīcu, kas pildītu predikāta funkcijas trijniekā, „subjekts – predikāts – objekts” 

                                            
31 MARC Code List for Countries: https://www.loc.gov/marc/countries/cou_home.html 
32 Art & Architecture Thesaurus® Online: http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html 

https://www.loc.gov/marc/countries/cou_home.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html
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modeļa attiecībās. Attiecības starp entīšu klasēm nosaka gan pats atsauču datu 

modelis, gan tā pamatā esošais CIDOC CRM modelis, gan arī ārējas vārdnīcas, kas 

modelē noteikta tipa attiecības starp noteiktām entītēm (piemēram, RDA). Atšķirībā 

no iepriekšējās grupas, kas izmanto jau gatavas ārējas vārdnīcas, šajā grupā tiek 

izmantoti un kombinēti dažādi elementi no dažādiem avotiem, tos pielāgojot paša 

modeļa nepieciešamībai un funkcionalitātei. 

Ārējās vārdnīcas un klasifikatori 

Temats un Forma/žanrs 

Tematu un formas/žanru saraksts ir Nacionālā tēzaura daļa, ko izstrādā un uztur LNB 

Bibliogrāfijas institūts. 

Temats. LNB tiek identificēti dažādu informācijas resursu priekšmeti jeb tēmas, kuru kontrolei 

izmanto kontrolēto vārdnīcu – Nacionālo tēzauru, kas tiek veidots no Priekšmetu saraksta, 

kura pamatā ir ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu saraksts LCSH. Šobrīd Nacionālo tēzauru 

veido ap 45 000 priekšmetu un lielākajai daļai no tiem tiek nodrošināta bilingvāla piekļuve 

latviešu un angļu valodā. 

Forma/žanrs. LNB tiek veidoti vispārīgie formas/žanra priekšmeti (piemēram, Uzziņu līdzekļi; 

Mācību līdzekļi; Vārdnīcas; Terminu vārdnīcas; Krājumi; Elektroniskās grāmatas; Kopoti darbi 

u.c.) un speciālie formas/žanra priekšmeti dažādās nozarēs (piemēram, tiesības; literatūra; 

mūzika; māksla u.c.) atbilstoši FAST un LCGFT. Atsevišķu literatūras formas/žanra priekšmetu 

veidošanai tiek izmantoti arī Čehijas Nacionālās bibliotēkas formas/žanra priekšmetu 

autoritatīvie ieraksti, ja nepieciešamie priekšmeti nav atrodami FAST un LCGFT. Tiek veidoti 

arī lokālie formas/žanra priekšmeti, kas nepieciešami bibliotēku dažādo krājumu satura 

formas vai žanra atspoguļošanai. Šobrīd LNC10 datubāzē ir ap 2000 formas/žanra priekšmeti. 

Bibliotēku jomā Temats un Forma/žanrs atspoguļo to, par ko ir informācijas resurss (temats), 

vai nosaka tā formu un/vai žanru. Abi tiek veidoti kā hierarhiski sakārtoti priekšmetu saraksti, 

balstoties uz vispārēju pasaules bibliotēku praksi. Lai gan to uzbūve, hierarhiskais kārtojums, 

veidošanas principi un izmantojums ir stingri noteikts un prasa specializēšanos šajā jomā, LNB 

Bibliogrāfijas institūts tos ir publicējis kā kontrolētas vārdnīcas saistīto datu formā.33 Tas abas 

šīs vārdnīcas padara pieejamas atkārtotai izmantošanai ārpus bibliotēkas informācijas 

sistēmas kā ārējas kontrolētas vārdnīcas. Tās var būt nozīmīgas un ar plašu lietojuma spektru 

arī citām institūcijām, aprakstot dažādus dokumentus, objektus, fotogrāfijas, mūzikas un 

mākslas darbus u.tml. resursus. 

                                            
33 Skat. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ontoloģiju serviss: https://dati.lnb.lv/onto/lv/ 

https://dati.lnb.lv/onto/lv/
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ATS modeļa ietvaros vārdnīcas ir iespējams izmantot, piesaistot tās jebkurai klasei (vai 

potenciāli arī jebkuram DO). Tādas kontrolētās vārdnīcas kā tematu vai formas/žanra 

hierarhiski sakārtotu sarakstu CRM modelis savā ekosistēmā ļauj iekļaut kā atsevišķu E55 Type 

instanci, kuru ir iespējams reprezentēt kā atsevišķas apakšklases (piemēram, Valoda 

(klasifikators) CRM modelī tiek definēta kā E55 Type apakšklase) un veidot savstarpēju 

hierarhisku kārtojumu. E55 Type elementi (vārdnīcas vērtības) tiek savstarpēji sasaistītas ar 

P127 has broader term (plašāks termins) vai P127i has narrower term (šaurāks termins) 

īpašību. E55 Type klases instance (jebkurš termins no vārdnīcas) tiek piesaistīta entītei vai DO, 

izmantojot P2 has type (is type of) īpašību (predikātu). 

Savukārt abu vārdnīcu (sarakstu) izmantojums, definējot citas entītes vai DO tematu vai 

formu/žanru, ir tāds pats kā citām entītēm, t.i., entīti P89 Propositional Object (to var uztvert 

kā jebkuru entīti, kas var būt par kaut ko (about)) var sasaistīt ar jebkuru citu entīti (E1 CRM 

Entity, t.sk. E55 Type), izmantojot īpašību P129 is about (is subject of). 

 

 

13. shēma. Temata un Formas/žanra vārdnīcas 
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Citi klasifikatori34 

Valodu klasifikators – ATS pamatā tiks izmantots ISO 639-2/B35 valodu klasifikators, kas 

nepieciešamības gadījumā tiks papildināts ar vērtībām no citiem klasifikatoriem, piemēram, 

liv un ltg (līvu un latgaliešu valodu kodi) ņemti no ISO 639-3 standarta. Tā kā ATS datu 

veidošanā piedalās vairākas institūcijas ar dažādu valodu klasifikatoru izmantojuma tradīciju, 

ir izveidots kartējums starp tiem. Tabulā atrodams ISO 639-2/B (=MARC Code List for 

Languages), ISO 639-2/T, ISO 639-1 (2 burtu kods), DOM ID, VVAIS ID un CODE, NMKK (=ISO 

639-1) savstarpējs kartējums. Pievienoti arī kodu atšifrējumi angļu un franču valodā; latviešu 

valodā tikai daļēji (tie, kas ir no DOM, VVAIS vai NMKK), bet vajadzēs iztulkot visus. 

Valstu klasifikators – ATS pamatā tiks izmantots ISO 316636 valstu klasifikators, kas tiks 

papildināts un kartēts starp ISO 3166 (alpha-2 code; alpha-3 code; numeric); ISO 3166-2; ISO 

3166-3; MARC; NMKK lietoto valstu klasifikatoru. 

Vietu klasifikators – ATS vietu veidu klasifikators ir hierarhiski sakārtots un sadalīts divos 

līmeņos, kas uzrādīti pirmajās divās tabulas kolonās (ATS_1. līmenis; ATS_2. līmenis)37, kura 

pamatā ņemts LĢIA klasifikators38 (ko jau šobrīd izmanto LNB) un VVAIS vietu klasifikators, 

kas daļēji aizgūts no LĢIA klasifikatora ar vairākiem būtiskiem papildinājumiem, ņemot vērā 

Latvijas kultūras vēsturi. Tabulā iekļauts ATS klasifikators (1. un 2. līmenis); LĢIA objektu veidu 

klasifikators (I-III līmenis) un VVAIS klasifikators, kuri ir savstarpēji sakartēti. Atsevišķiem vietu 

veidiem norādīts datējums no/līdz, norādot, kurā periodā konkrētais vietas veids ir bijis 

lietots. Tāpat pievienotas arī piezīmes, kuras atrodamas vai nu LĢIA, vai arī VVAIS klasifikatorā. 

Nodarbošanās klasifikators – lai izveidotu iespējami pilnīgu un visas nozares aptverošu 

nodarbošanās klasifikatoru, kas ietvertu arī vēsturiskās nodarbošanās, ATS nepieciešams 

apvienot vairākus starptautiski atzītus un vietējos klasifikatorus. Par pamatu izmantots ESCO 

klasifikators (2942 nodarbošanās veidi), kur iekļautas vārdformas gan angļu, gan latviešu 

valodā ar daudzām papildformām katrai nodarbei un nodarbošanās apraksts latviešu valodā. 

To nepieciešams saattiecināt ar Aleph, VVAIS u.c. sistēmām, kurās parādās dažādi 

nodarbošanās nosaukumi, bet nepastāv kā atsevišķi klasifikatori. Izmantojamie un savstarpēji 

kartējamie klasifikatori: ESCO39; HISCO40; ISCO-0841; Profesiju klasifikators42 – sistematizēts 

                                            
34 Visus klasifikatorus un dažādu klasifikatoru kartējumu ar citiem skat. dokumentam pievienotajā datu kopā 
35 https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php 
36 https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html  
37 Skat. pievienotajā datu kopā datni „vietu-veidi” 
38 https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_help.obj_veidi 
39 https://ec.europa.eu/esco/portal 
40 https://historyofwork.iisg.nl/index.php  
41 https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/  
42 https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0  

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_help.obj_veidi
https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_help.obj_veidi
https://ec.europa.eu/esco/portal
https://historyofwork.iisg.nl/index.php
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0
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profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai 

praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Tas veidots, piemērojot Starptautisko 

standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08); LNC10 datubāzē personu autoritatīvajos 

ierakstos 374 lauks (atsevišķs MARC lauks, kas tiek izmantots, lai norādītu personas 

nodarbošanos; nodarbošanās nosaukumi tiek ņemti no Tematu saraksta, pārveidojot tos 

atbilstošā dzimtē un vienskaitlī); elektroniskā datubāze „Latvijas kultūras vēsture attēlos. 

Sērija A: Portreti”43 (LNB, LVVA īstenots projekts) u.c. 

Nodarbošanās klasifikatora ieviešanā paredzēti divi etapi: 1) Izveidot stabilu klasifikatoru, kas 

apvienotu gan esošās, gan vēsturiskās profesijas (visās jomās); 2) Savietot iesaistīto sistēmu 

nodarbošanās klasifikatorus u.tml. ar jaunizveidoto klasifikatoru. 

Iekšējā lietojuma klasifikatori 

Līdzīgi kā ārējās vārdnīcas un klasifikatori, arī iekšējā lietojuma klasifikatori paredzēti precīzāk 

izteikt kādu no noteiktas entītes aspektiem, piemēram, definēt, ka konkrētā institūcija ir 

izglītības iestāde nevis atpūtas vieta (izmantojot institūciju tipu klasifikatoru) u.tml. 

Klasifikatori tiek veidoti atbilstoši visu Kultūras mantojuma platformas dalībinstitūciju datiem 

un ATS nepieciešamībām. Tie ir papildināmi un ir iespējams izveidot un pievienot jaunus 

klasifikatorus. Iekšējā lietojuma klasifikatori entītēm (vai potenciāli arī DO) tiek pievienoti, 

izmantojot CIDOC CRM sniegto E55 Type klases lietojuma norādes, t.i., katra konkrētā 

klasifikatora vērtība (piemēram, konkrēts institūcijas veids – izglītības iestāde) modeļa 

ietvaros tiek uzskatīta par E55 Type klases instanci, kas tiek piesaistīta entītei vai DO, 

izmantojot P2 has type (is type of) īpašību (predikātu). ATS sākotnējai datu migrācijai un 

darbības uzsākšanai ir definēti šādi iekšējā lietojuma klasifikatori: 

• Notikumu tipi – izmantoti dati no LNC10 datubāzes 075 lauka; 

• Institūciju tipi – izmantoti dati no LNC10 datubāzes 075 lauka un VVAIS organizāciju 

klasifikatora; 

• Piezīmju tipi – saraksts veidots gan no vairākiem MARC laukiem, kas lietoti LNC10 

datubāzē (663, 670, 678 un 680), gan no VVAIS Autoritatīvā ieraksta elementu 

veidiem; 

• Ārējie resursi – to resursu saraksts, kuru URI tiks piesaistīti ATS esošajām entītēm. LNB 

dati tiek sasaistīti ar VIAF, ORCID, Wikidata, ISNI un Latvijas Nacionālās enciklopēdijas 

datiem. Sasaistes tiks pārnestas arī uz ATS.

                                            
43 http://datatest.lnb.lv/retumiprojekts/nodarbosanas.php 

http://datatest.lnb.lv/retumiprojekts/nodarbosanas.php
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Attiecību veidi starp entītēm 

Attiecību veidu vārdnīca tiek veidota specifiski ATS vajadzībām, kas izriet no tā, ka ATS pamatā ir relāciju datubāze, kas tiešā veidā nevar definēt 

dažāda tipa attiecības starp entītēm vai modeļa klasēm. Viena no ATS prasībām ir iespēja datus izteikt kādā no saistīto datu formātiem, lai relāciju 

datubāzē paralēli spētu nodrošināt RDF datu modeļa satvaru, kas paredz definēt ne tikai entītes, bet arī predikātus / izteicējus / atribūtus / 

īpašības, kuriem būtu savs patstāvīgs URI. Atbilstoši OO pieejai nepieciešams izmantot atsevišķu vārdnīcu, kas pildītu predikāta funkcijas trijniekā, 

„subjekts – predikāts – objekts” modeļa attiecībās. Attiecības starp entīšu klasēm nosaka gan pats atsauču datu modelis, gan tā pamatā esošais 

CIDOC CRM modelis, gan arī ārējas vārdnīcas, kas modelē noteikti tipa attiecības starp noteiktām entītēm (piemēram, FOAF, RDA u.c.). Atšķirībā 

no iepriekšējās grupas, kas izmanto jau gatavas ārējas vārdnīcas, šajā grupā tiek izmantoti un kombinēti dažādi elementi no dažādiem avotiem, 

tos pielāgojot paša modeļa nepieciešamībai un funkcionalitātei. 

Konceptuāli sarežģītākās attiecības atsauču datu modeļa ietvaros ir savstarpējās attiecības starp aģenta (persona, grupa, institūcija un 

dzimta/ģimene) entītēm, kuru veiksmīgam risinājumam nepieciešams izmantot CIDOC CRM paplašinājumu Semantic Data for Humanities and 

Social Sciences (SDHSS), kas attiecības starp aģentiem skata kā sociālu notikumu (C2 Social Event). Sociāla notikuma apakšklase ir sociālas 

attiecības (C3 Social Relationship), kurām ir noteikts tips, kuru var definēt ATS klasifikators. Tas modeļa ietvaros ļauj definēt ne tikai pašu attiecība 

faktu, kas ir statisks, bet arī periodu un vietu, kuru ietvaros šīs attiecības ir realizējušās. 

Pārējās attiecības starp entītēm analoģiski tiek izteiktas līdzīgā veidā, t.i., jebkuras attiecības starp entītēm tiek uztvertas kā kāda no notikuma 

klases (E5 Event) apakšklasēm, kurām ir savs, ATS definēts, tips. Tas palīdz izteikt jebkuru attiecību dinamisko dabu. 
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14. shēma. Sociālās attiecības starp aģentu entītēm 
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15. tabula. Sociālās attiecības starp aģentu entītēm 

ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

Attiecības veids 

C3 Social 
Relationship 

P16 has 
relationship type 
(is relationship 
type of) 

C4 Social 
Relationship Type 
[RDA; FOAF] 

Pateicoties tam, ka C4 Social Relationship Type ir E55 Type 
apakšklase, C4 instances var būt dažādas kontrolētas vārdnīcas, kas 
definē attiecības starp personām, institūcijām un 
dzimtām/ģimenēm. ATS pamatā tiek izmantots FOAF vārdnīcas 
paplašinājums (RELATIONSHIP), kas modelē attiecības starp 
personām, un RDA vārdnīca, kas aptver pārējos attiecību veidus.  

C3 Social 
Relationship 

P15 involves 
partner 

E39 Actor 

Sasaista personas, institūcijas un dzimtas/ģimenes, izmantojot 
noteiktas attiecības. Katra attiecība (kā notikums) parasti ietver 
tikai divas vienas vai dažādu klašu instances. Šeit tiek reprezentētas 
simetriskas attiecības. 

P17 has 
relationship 
source (is source in 
relationship) 

Īpašība tiek lietota, lai reprezentētu asimetriskas attiecības. Īpašība 
savieno konkrētās attiecības ar entīti, kas ir šo attiecību izejas 
punkts (domain). 
Piemēram, 
C3 Aristotelis bija Platona skolnieks 
P16 has relationship type: rel:apprenticeTo 
P17 has relationship source: Aristotelis 

P18 has 
relationship target 
(is target in 
relationship) 

Īpašība tiek lietota, lai reprezentētu asimetriskas attiecības. Īpašība 
savieno konkrētās attiecības ar entīti, kas ir šo attiecību mērķis 
(range). 
Piemēram, 
C3 Aristotelis bija Platona skolnieks 
P16 has relationship type: rel:apprenticeTo 
P17 has relationship target: Platons 

E21 Person rdfs:subClassOf E39 Actor  
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ATS atribūta 
nosaukums (~range) 

Entītes domēns 
(domain) 

Entītes īpašība 
(property) 

Entītes darbības 
lauks (range) 

Paskaidrojums 

E74 Group 
F11 Corporate 
Body 
F39 Family 

(isA) 

Attiecības veids: 
īsceļš 

E39 Actor 
C4 Social 
Relationship Type 
[RDA; FOAF] 

E39 Actor 

Vienkāršots modeļa risinājums, lai datus varētu glabāt relāciju 
datubāzē, kur tiek norādīts tikai saistību veids (no klasifikatora 
vērtībām) un saistītā entīte. 
Piemēram, 
Aristotelis (E21) – skolotājs (rel:apprenticeTo) (C4) – Platons (E21) 

Saistītās entītes tips 

C4 Social 
Relationship Type 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

E55 Type Tiek izvēlēts atbilstošais saistītās entītes (range) tips, kas ļauj atlasīt 
konkrētus attiecību veidus (C4 Social Relationship Type) no 
attiecību veidu klasifikatora. 

C3 Social 
Relationship 

rdfs:subClassOf 
(isA) 

C2 Social Event Sociālo attiecību klasē (C3) tiek modelēts vairāk vai mazāk aktīvu 
sociālu attiecību fenomens starp cilvēkiem un grupām (institūcijas, 
ģimenes, dzimtas). Sociālā notikuma klasē (C2) (un līdz ar to arī C3) 
netiek modelēta fiziska interakcija starp entītēm laikā un telpā, bet 
gan pati attiecību uztvere, piemēram, draudzība. 

C2 Social Event 

P43 has setting (is 
setting for) 

E5 Event Tiek sasaistīts sociāls notikums (C2) (līdz ar to arī sociālu attiecību 
klase (C3)) ar telpisku un laicisku fenomenu, kas ļauj definēt 
notikšanas laiku un vietu sociālajām attiecībām. T.i., sociālas 
attiecības kā uztveres fenomens tiek īstenotas atsevišķā notikumā, 
kas ir izsakāms telpā un laikā. 

E5 Event skat. nodaļu „Uz notikumiem orientēts modelis” 
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Kultūras mantojuma institūciju datu savietošana44 

LNB autoritatīvie dati 

LNB autoritatīvie dati ir standartizētas, strukturētas, pārbaudītas un uzticamas ziņas par 

personām, dzimtām, institūcijām, vietām, notikumiem, pasākumiem, darbiem, tematiskajiem 

priekšmetiem u.c. kontrolētu klasifikatoru vārdiskiem apzīmējumiem. Autoritatīvos datus 

veido, lai kontrolētu vārdu/nosaukumu, vārdu/nosaukumu atšķirīgo formu un identifikatoru 

autoritatīvās formas, ko izmanto kā pamatformas, un tie tiek uzturēti Aleph IS. Tāpat 

autoritatīvie dati paralēli tiek kopēti no Aleph un uzturēti arī DOM sistēmā, kas tiks izmantota 

par starpnieku komunikācijai starp Aleph un ATS. 

Entītes, ko reģistrē LNB autoritatīvajos datos un kas tiks izmantotas, veidojot ATS bāzi: 

Persona (208 tūkstoši) – tiek identificēti gan reāli, gan izdomāti indivīdi, kas ir atbildīgi par 

dažādu darbu intelektuālo un māksliniecisko saturu, fizisko izgatavošanu un izplatīšanu, vai ir 

kāda darba priekšmets jeb temats (citiem vārdiem – darbs ir par šo personu). 

Dzimta/ģimene (> 350) – tiek identificētas dzimtas/ģimenes vai dinastijas, klani, kas ir 

atbildīgi par dažādu darbu intelektuālo un māksliniecisko saturu, fizisko izgatavošanu un 

izplatīšanu vai ir kāda darba priekšmets jeb temats. 

Institūcija (18 tūkstoši) - tiek veidoti autoritatīvie dati, kuri satur prioritāro nosaukumu – 

galveno institūcijas nosaukumu oriģinālvalodā. Tiek pievienotas pakārtotas vienības, 

paskaidrojoši apzīmējumi iekavās, vietas un datējumi, kas saistīti ar institūciju. Mainoties 

institūcijas nosaukumam, katram jaunajam nosaukumam tiek veidots jauns autoritatīvais 

ieraksts, t.i., vienai institūcijai var būt vairāki autoritatīvie ieraksti. Tos savstarpēji saista, 

veidojot Sk.arī saiti. ATS vienas institūcijas vairāki autoritatīvie ieraksti tiks savienoti vienā 

ierakstā. 

Pasākums (> 1500) – konference, kongress, seminārs, izstāde u.tml. 

Darbs (10 tūkstoši) – ja darbiem ir autors, tad tiem tiek veidoti darbu autoritatīvie ieraksti, 

kas palīdz identificēt autordarbus. Tie satur darba autoritatīvo piekļuves punktu – autora kā 

personas vai institūcijas pamatformu un darba nosaukumu oriģinālformā, kā arī darba 

atšķirīgās pamatformas. Darba autoritatīvais ieraksts satur: autora un darba nosaukumu, un 

informāciju par darba radīšanas laiku un vietu, par atšķirīgiem šī darba nosaukumiem. Ja 

darbam nav vai nav nosakāmi autori vai arī to radīšanā ir iesaistīta atbildīgo aģentu grupa, kā, 

piemēram, anonīmu klasiķu darbi, kinofilmas, svētie raksti, datorprogrammas, arī 

                                            
44 Par kultūras mantojuma institūciju datiem, izmantotajiem standartiem un to savstarpējo salīdzinājumu skat. 

Rekomendācijas 
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iespieddarbu sērijas un periodiskie izdevumi, tie tiek reģistrēti kā nosaukti darbi, kuri ir 

identificējami pēc nosaukuma. 

Ģeogrāfiskais nosaukums (10 tūkstoši) – tiek identificētas ģeogrāfiskās entītes, kas var būt 

arī kāda darba priekšmets jeb tēma. Kopš 2016. gada veido atbilstoši RDA prasībām un kopš 

2018. gada septembra Latvijas ģeogrāfiskajiem nosaukumiem tiek pievienotas koordinātas. 

Koordinātu dati tiek ņemti no Vietvārdu datubāzes. Kopš 2019. gada pievieno arī 

tīmekļvietnes adresi uz konkrētās administratīvās vai neadministratīvās vienības nosaukumu, 

kāds atrasts interneta avotā. Daļa no entītēm ir papildināta ar tematiskām apakšiedaļām, 

tādēļ reālais ģeogrāfisko nosaukumu entīšu skaits ir mazāks par minēto. Lai gan par pamata 

bāzi ATS vietas entītēm ir izvēlēta GeoNames45 datubāze, ATS vietas entītes tiks kartētas ar 

LNB ģeogrāfisko nosaukumu entītēm. 

Klasifikatori – liela daļa ATS klasifikatoru tiks veidota, balstoties uz LNB lietotajiem 

klasifikatoriem, sakartējot tos ar citu dalībinstitūciju lietotajiem klasifikatoriem, ja tādi tiek 

lietoti. No LNB lietotajiem klasifikatoriem paredzēts izmantot valstu kodu (MARC), valodu 

kodu (MARC) klasifikatorus. Tāpat no esošajiem LNB datiem tiks veidoti institūciju tipu un 

notikumu tipu klasifikatori. 

LNA datubāzes 

LNA uztur vairākas datubāzes ar dažādu līmeņu un tipu datiem. Valsts Vēstures arhīva 

informācijas sistēma (VVAIS), kas ir apjomīgākā LNA sistēma saistībā ar autoritatīvajiem 

datiem, satur apmēram 22 tūkstošus autoritatīvo ierakstu (2021) par organizācijām (ietver 

organizācijas, institūcijas, uzņēmumus), personām un dzimtām, kas nodrošina aģentu un to 

lomu kontroli. Lielāko daļu sastāda tieši organizāciju autoritatīvie ieraksti (21,4 tūkstotis), 

daudz mazāku daļu – personu ieraksti (tikai 500), bet dzimtu autoritatīvie ieraksti šobrīd 

netiek veidoti. ISAAR (CPF) standarts, ko izmanto arī VVAIS, nosaka vadlīnijas tādu arhīvisko 

autoritatīvo ierakstu veidošanā, kas nodrošina ar arhīvu saistītu entīšu (institūciju, personu un 

dzimtu) aprakstīšanu, kā arī to informāciju, kuru vajadzētu ietvert arhīviskajā autoritatīvajā 

ierakstā, un sniedz vadlīnijas, kā veidot šādus ierakstus arhīvisko aprakstu sistēmās. Tas sniedz 

iespēju sasaistīt arhīvu autoritatīvos ierakstus ar LNB autoritatīvajiem ierakstiem. Citas LNA 

IS, piemēram, Kinofotofonodokumentu arhīva informācijas sistēma (KFFDA) šobrīd satur tikai 

pamata informāciju par personu entītēm (vārds, uzvārds, datējums), kas sakārtotas vairākās 

kategorijās – Personas (kā temats; 5421), Operatori (536), Režisori (1116), Scenārija autori 

(854), Producenti (205), Mūzikas autori (353) un Foto autori (3799). KFFDA šobrīd strādā pie 

                                            
45 http://www.geonames.org/ 
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autoritatīvo datu pilnveides un bagātināšanas, apvienojot visas kategorijas vienkopus un 

ievērojami paplašinot informācijas laukus. 

Klasifikatori – VVAIS tiek izmantoti organizāciju, valodu, rakstības, vietu veidu, saistību veidu 

u.c. klasifikatori. Citas IS izmanto valstu, žanru u.c. klasifikatorus. Līdzīgi kā tas ir LNB gadījumā, 

arī LNA dažādu sistēmu izmantotie klasifikatori tiks savstarpēji sakartēti un izmantoti par 

pamatu ATS klasifikatoru izveidei. 

Muzeji (NMKK) 

Nacionālajā muzeju kopkatalogā (NMKK), kas apvieno vairāk nekā 130 Latvijas muzeju datus, 

praktiski netiek izmantotas konkrētas vārdnīcas, standarti vai autoritatīvi dati. Metadati tiek 

veidoti tikai muzeja priekšmetiem (objektiem), neveidojot iekšēju zināšanu organizācijas 

sistēmu. Tas nozīmē, ka personu, institūciju, vietu u.tml. pieraksts un dažādie nosaukumi 

netiek kontrolēti un tiek pierakstīti vadoties pēc objekta aprakstīšanas vadlīnijām, kas 

atrodamas Muzeju priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmatā (2012). Ņemot vērā ārkārtīgi 

atšķirīgo autora datu pierakstu NMKK, saattiecinot dažādu institūciju datus, saskaramies ar 

būtisku problēmu – NMKK datus tikai daļēji varēs automātiski saattiecināt ar citu sistēmu 

datiem, līdz ar to būs nepieciešama ļoti laikietilpīga manuāla datu savienošana. 

Klasifikatori – Vienīgā NMKK izmantotā pilnīgākā standartizētā klasifikācija ir priekšmetu tips 

(atbilst bibliotēku formas/žanra fasetēm, kas atspoguļo resursu tekstuālo, audiovizuālo, 

vizuālo formu vai žanru). Iestrādātais hierarhiski sakārtotais priekšmetu tipu klasifikators 

sastāv no piecām plašākām vērtībām – priekšmetu tipiem (lietiskie, rakstiskie, tēlojošie, 

audio-vizuālie un IT, dabas priekšmeti), kas katrs hierarhiski sadalās priekšmetu apakštipos, 

no kuriem katrā var būt četri līmeņi. Pagaidām muzeju priekšmetu klasifikators netiek 

izmantots sadarbībai ar citām kultūras mantojuma institūcijām, lai gan tam varētu būt šāds 

potenciāls. Papildus NMKK lieto valsts, valodas, valūtu, žanra u.c. klasifikatorus. Šie 

klasifikatori tiks sakartēti ar pārējo dalībinstitūciju izmantotajiem klasifikatoriem. 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) neizmanto vērtību vārdnīcas un šobrīd 

strādā pie jaunas informācijas sistēmas ieviešanas, kurā plānots izmantot kultūras mantojuma 

digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā ievietotos klasifikatorus un KMER, kas 

kopā veidos ATS. 
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Citi potenciālie avoti46 

Šobrīd datu modelis ir veidots, balstoties uz LNB, LNA un NMKK datiem, aptverot šajās 

institūcijās lietotās entīšu klases un klasifikatorus, bet vienlaikus modelis ir veidots tā, lai tas 

būtu viegli papildināms ar jaunām klasēm, savstarpējām attiecībām vai klasifikatoriem, kas ir 

iespējams pateicoties CIDOC CRM modeļa principu pārņemšanai. Līdz ar to ATS, kura pamatā 

būs šajā dokumentā aprakstītais modelis, potenciāli ir spējīgs aptvert ne tikai ERAF projekta47 

dalībinstitūciju datus, bet gan visu Latvijas kultūras mantojuma lauku visplašākajā nozīmē, 

t.sk., zinātnisko darbību. 

Latvijas kultūrtelpā ir izveidoti un daļēji jau aizmirsti vai aizvien aktīvi veidoti vērtīgi datu avoti, 

kas veidoti un glabāti visdažādākajās formās – faili, datubāzes, portāli, rādītāji, monogrāfiju 

pielikumi utt., aptverot lielu Latvijas kultūras mantojuma daļu. Šo datu un informācijas 

eventuāla savietošana un saattiecināšana ar ATS varētu sniegt arvien pilnīgāku Latvijas 

vēstures un kultūras ainu, ko varētu izmantot jebkurš – sākot no sev interesējoša atsevišķa 

jautājuma noskaidrošanas, beidzot ar nopietnu zinātnisku darbību, kuras ietvaros pats ATS arī 

varētu tikt papildināts, veidojot vienotu zināšanu bāzi. Tā kā piedāvātais datu modelis ir 

elastīgs un papildināms, tam ir iespējams pievienot jebkura tipa datus un informāciju, ko 

vispirms nepieciešams saattiecināt ar esošo ATS zināšanu bāzi. Tāpat aktīvās datubāzes varētu 

izmantot ATS zināšanu bāzi savu datu papildināšanai un bagātināšanai, veicinot savstarpēju 

datu un zināšanu apmaiņu starp dažādām institūcijām un datubāzēm. 

Viens no ievērojamākajiem resursiem, kas glabā un uztur augstas kvalitātes un liela apjoma 

informāciju par atsevišķu kultūras mantojuma sfēru – literatūru, ir LU LFMI veidotais vortāls 

literatura.lv48, kura pamatā bez mūsdienu literatūras aktualitātēm ir apjomīga un lietpratīgi 

izveidota Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu datubāze no 16. gadsimta līdz 

mūsdienām. 2021. gada sākumā literatura.lv ietver vairāk nekā 5400 ierakstu par 

rakstniekiem, literatūrzinātniekiem, izdevējiem, kritiķiem, redaktoriem, tulkotājiem, grāmatu 

māksliniekiem, kā arī pamatinformāciju par teju 35 000 darbu. Tāpat datubāzē atrodami 

gandrīz 3000 dažādu organizāciju ierakstu un tiek veidoti arī apbalvojumu autoritatīvie 

ieraksti (262). Jāmin, ka apbalvojumu autoritatīvie ieraksti netiek veidoti nevienā citā 

datubāzē un būtu ļoti vērtīgs pienesums ATS zināšanu bāzei. Vortāls balstīts LU LFMI pētnieku 

agrāk veiktajos pētījumos un sagatavotajās datubāzēs : „Latviešu rakstniecība biogrāfijās” 

(1992, atk. un papild. 2003), „Latviešu romānu rādītājs. 1873–2013” (1997, atk. un papild. 

2014, sast. A. Rožkalne un R. Briedis), „Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs” (2010, sast. H. 

                                            
46 Par Wikidata izmantošanu skat. Rekomendācijas, 35. lpp.  
47 ERAF projekti „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” (2017-2021) un „Kultūras mantojuma 

satura digitalizācija (2. kārta)” (2019-2022) 
48 https://www.literatura.lv/ 

https://www.literatura.lv/
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Akatova), „Latviešu lugu rādītājs” (2013, sast. V. Hausmanis), „Latviešu īsprozas rādītājs” 

(2015, sast. P. Daija), kas tam sniedz ļoti augstas kvalitātes datu zīmogu. ATS datu 

saattiecināšana un sasaistīšana ar vortālu literatura.lv sniegtu lielu pienesumu, veidojot 

vienotu kultūras mantojuma atsauču datu zināšanu bāzi. 

Līdzīga pētniecības materiālu kopa ir atrodama arī portālā „Humanitāro zinātņu virtuālā 

enciklopēdija: personālijas, avoti, termini”49, kurā līdzdarbojas četri LU zinātniskie institūti, 

sagatavojot savus pētniecības datus digitālajai videi un izmantojumam tajā. Virtuālās 

enciklopēdijas izveidē darbojās LU Latvijas vēstures institūts (LU LVI), LU Latviešu valodas 

institūts (LU LaVI), LU Filozofijas un socioloģijas institūts (LU FSI) un jau minētais LU LFMI, kas 

šajā enciklopēdijā esošos datus daļēji jau pārcēlis uz jauno vortālu literatura.lv. Jāmin, ka visi 

šie dati ir ar ļoti augstu ticamības un zinātnisko vērtību, bet tie ir ļoti vāji strukturēti, nereti 

imitējot un pārceļot esošos personu u.tml. rādītājus uz digitālo vidi tiešā veidā, t.i., 

neizmantojot digitālās vides un tehnoloģiju sniegtās iespējas. Līdz ar to, lai varētu saattiecināt 

šos datus ar ATS, būtu nepieciešams ieguldīt lielu darbu šo datu sākotnējai sakārtošanai un 

strukturēšanai, sagatavojot tos pašai datu saattiecināšanai ar ATS zināšanu bāzi. Šī virtuālā 

enciklopēdija vairs netiek papildināta vai atjaunināta, tādēļ integrācija ar ATS varētu būt tikai 

vienpusēja. Starp izmantojamajām zinātnisko institūtu materiālu kopām minamas: 

• LU LVI veidotais „Latvijas zinātnes vēstures personu rādītājs no 1600.–2000. gadam”, 

kurā ir 242 personu šķirkļi; 

• LU LaVI izstrādātais „Latviešu valodniecības personu rādītājs” – 1627 personu šķirkļi, 

kas sasaistīti ar LU LFMI veidoto „Literatūras bibliogrāfija” datu kopu, kurā ir 22280 

darbu ieraksti; 

• LU FSI salīdzinoši nelielā materiālu kopa „Personas, kas veidojušas Latvijas filozofijas 

vidi”, kas satur ļoti vērtīgu informāciju. Kopā ir 69 plaši personu šķirkļi; 

• LU LFMI ir vairākas vērtīgas datu kopas, no kurām daļa jau ir pārnestas uz 

mūsdienīgāku digitālo vidi, bet daļa aizvien gaida savu kārtu: 

o „Literatūras personu rādītājs” (3162 ieraksti) – šī kopa ir pamats vortālam 

literatura.lv; 

o „Literatūras bibliogrāfija” (22280 darbu ieraksti) – arī šī kopa ir pamats vortālam 

literatura.lv un ir jau pilnībā pārcelta; 

o „Latvijas mūziķu leksikons” (2914 personu ieraksti); 

o „Teātra un kino personu rādītājs” (3577 ieraksti), kas sasaistīts gan ar „Literatūras 

bibliogrāfija”, gan ar „Latvijas teātra izrādes” datu kopām. 

                                            
49 http://en.lulfmi.lv/ 

http://en.lulfmi.lv/
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Arī LNB ir dažādos periodos un projektu ietvaros veidojusi datubāzes, kas būtu aktualizējamas 

un izmantojamas, veidojot vienotu Latvijas kultūras mantojuma atsauču datu zināšanu bāzi. 

Viena no tādām ir datubāze „Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”50, kas 

satura un struktūras ziņā ir līdzīga Humanitāro zinātņu virtuālajai enciklopēdijai, t.i., tajā ir 

augstas kvalitātes informācija, bet tā ir ļoti vāji strukturēta, kas ierobežo tās izmantojuma 

iespējas. Šī datubāze ietver dažāda apjoma biogrāfijas un ziņas par latviešu grāmatu 

producēšanā un izplatīšanā iesaistītajām personām. Apkopotā informācija satur kā enciklopē-

diskajos un literatūras avotos publicētus datus, tā arī arhivālijās iegūtu pirmreizēju informāciju 

par latviešu grāmatu izdevējiem, iespiedējiem, iesējējiem, ilustratoriem, finansētājiem, 

grāmatniecības procesa organizatoriem, cenzoriem, pārdevējiem, bibliotekāriem, bibliogrā-

fiem, grāmatzinātnes teorētiķiem. Datubāzē ir 2572 personu ieraksti. Tāpat kā ar Humanitāro 

zinātņu virtuālās enciklopēdijas datiem, arī šeit sākumā, pirms datu saattiecināšanas ar ATS, 

ir nepieciešams sakārtot un strukturēt esošos datus. Ņemot vērā datubāzes augstvērtīgo 

saturu, datubāzes datu kārtošana un strukturēšana noteikti atmaksātos. 

Vēl viens interesants un vērā ņemams potenciāls datu avots, kas palīdzētu veidot arvien 

pilnīgāku Latvijas kultūras mantojuma karti, ir portāla letonika.lv uzturētais personu 

rādītājs51, kas ir biogrāfisku šķirkļu krājums, kur vienkopus apvienota informācija no apgādā 

„Zelta grauds” izdotu grāmatu pielikumiem, ko sastādījis Artis Ērglis. Grāmatas „Kāda cilvēka 

dzīve. Klāva Lorenca atmiņas” (izdota 2005. gadā apgādā „Zelta Grauds”, Rīgā) pielikumā 

apkopota koncentrēta informācija par Klāva Lorenca biogrāfijā minētajām, Latvijas 20. gs. 

pirmajā pusē sabiedriski aktīvajām personām. Grāmatā „Baltijas brīvības ceļš” (izdota 2005. 

gadā apgādā „Zelta Grauds”, Rīgā) publicists Jānis Škapars apkopojis dažādu autoru 

publikācijas par Baltijas valstu un tautu ceļu uz neatkarības atgūšanu, trešo atmodu, bet 

pielikumā apkopotas ziņas par grāmatas autoriem, kā arī grāmatā iekļauto fotogrāfiju 

autoriem – fotogrāfiem. Personu rādītājs ietver 782 personu ierakstus. Līdzīgi kā iepriekšējām 

datubāzēm, arī šeit dati ir vāji strukturēti un visa informācija ir pieejama brīva teksta formā, 

kas ir tikai daļēji standartizēts. 

Papildus datubāzēm, kas jau atrodas digitālā vidē, liela daļa informācijas un datu, kas skar 

Latvijas kultūras mantojuma lauku, aizvien pastāv tikai drukātā formā kā atsevišķi rādītāji 

(piemēram, Letonikas grāmatu autoru rādītājs (1523-1919)), bibliogrāfijas, pielikumi 

zinātniskām monogrāfijām utt. Kļūstot par vienotu Latvijas kultūras mantojuma zināšanu bāzi, 

datu modelim un ATS kā tā realizācijai piemīt pilns potenciāls visas šīs iepriekš radītās 

zināšanas sakārtot, saattiecināt un izmantot, lai zināšanu bāze kļūtu arvien lielāka. 

 

                                            
50 http://lgdb.lnb.lv/  
51 https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=89  

http://lgdb.lnb.lv/
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=1&r=89
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Kvalitātes līmeņi 

ATS tiks veidots kā zināšanu bāze, kura uztur dažāda veida starpinstitucionālus autoritatīvus 

datus, t.i., tādus datus, kuri ir uzticami, kuriem ir savi avoti, kuri sniedz gana plašu informāciju, 

lai vienu entīti varētu atšķirt no citas (lai gan šī ir primārā funkcija, jau kādu laiku autoritatīvie 

dati pilda daudz plašākas funkcijas). Lai dažādu avotu un sistēmu datus savietotu vienkopus, 

nepieciešams izstrādāt mehānismu, kas ļautu pārvaldīt un kontrolēt šo dažādību. Tomēr datu 

saattiecināšanas un savienošanas procesā ir iespējams saskarties ar vairākām problēmām. 

Pirmā problēma ir tā, ka katru DO, kas nonāks Platformā no dažādām atmiņas institūcijām, 

kas piedalās jau minētajā ERAF projektā, papildinās metadati, no kuriem daļa tiks sasaistīta ar 

kādu no ATS entīšu klasēm (persona, grupa, dzimta, institūcija, vieta, notikums, darbs). Tā kā 

DO metadati, kas tiks izmantoti kā entītes ATS, ir vienkārša rakstu zīmju virkne, ne visi dati 

varēs tikt saattiecināti ar ATS esošajām entītēm. Tas varētu radīt situāciju, kur vienu reālās 

pasaules objektu (piemēram, kādu konkrētu personu) reprezentē vairākas entītes, t.i., 

veidojas dublikāti. Šī problēma attiecas tieši uz sistēmām un datubāzēm, kuras šobrīd neuztur 

autoritatīvo kontroli (piemēram, NMKK). Otra problēma, kas aktualizējas, saattiecinot datus 

no vairākām datubāzēm vai sistēmām, ir atšķirīgā datu kvalitāte un struktūra. Bagātinot ATS 

ar citu datubāzu datiem, kas minēti augstāk, ATS ir nepieciešams pietiekami vienkāršs 

risinājums, kas ļautu nošķirt dažādus datu avotus. Datus jāspēj nošķirt gan pēc pašu datu 

kvalitātes, gan arī atbilstoši to avotam – pēc to uzticamības. 

Autoritatīvus datus veido un uztur tikai dažas informācijas sistēmas52 un, lai gan esošās IS 

izvērtējumā uzskaitītas 13 informācijas sistēmas, kuras izmanto autoritatīvos datus, par ATS 

pamatu iespējams lietot vienīgi tās sistēmas, kuras aktīvi veido jaunus autoritatīvos datus – 

LNB veidotā LNC10 datubāze (Aleph sistēmā), LNA (VVAIS) un daļēji arī DOM (tie ieraksti, kuri 

nav importēti no Aleph un satur vismaz vārdformu un papildus pazīmi, kas ļautu konkrēto 

entīti identificēt)53. Savukārt pārējām institūcijām un dažādajām IS, ko tās lieto, DO metadatu 

veidošanā tiek izmantotas nekontrolētas rakstu zīmju virknes, kuras tiešā veidā nav 

izmantojamas, lai bagātinātu ATS saturu. 

Lai jau ieviešanas brīdī ATS varētu uzskatīt par autoritatīvu starpinstitucionālu avotu, uz kuru 

var atsaukties, aprakstot DO, nepieciešami pakāpeniski soļi datu migrācijā no dažādajām 

atmiņu institūciju IS, kur viens no kontroles mehānismiem būtu kvalitātes līmeņu ieviešana. 

Katras sistēmas dati tiktu klasificēti atbilstoši noteiktam kvalitātes līmenim, kas attiektos tieši 

uz pašiem datiem. Savukārt datu avotus varētu nošķirt ar uzticamības līmeņiem, t.i., katram 

                                            
52 Skat. Gabaliņa, D., Ancveire, I., Sprukts, J., Rozenberga, D. (2019) Esošās IKT sistēmu situācijas apraksts. Rīga: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
53 Turpmāk šī DOM autoritatīvo ierakstu daļa tiks apzīmēta ar DOM+ 
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avotam piešķirt noteiktu uzticamības līmeni, kas ļautu lietotājiem izvērtēt datu uzticamību. Šī 

kritērija ieviešana sniedz iespēju ATS pievienot visdažādāko avotu datus, arī tādu, kuru 

uzticamība būtu pārbaudāma, piemēram, 

16. tabula. Kvalitātes līmeņi 

Kvalitātes 
līmenis 

Sākotnējā datu migrācija Jaunu entīšu veidošana 
iestādes IS 

Jaunu entīšu veidošana un 
labošana – Koplietošanas 
Web forma (ATS) 

0 – 
zemākais 

Pārējie dati, kas tiks izgūti no 
dažādu institūciju un sistēmu 
DO metadatiem un būs 
atbilstoši ATS entīšu tipiem 
(persona, grupa, dzimta, 
institūcija, vieta, notikums, 
darbs), tiks salīdzināti ar tikko 
izveidoto ATS pamata bāzi. Dati 
no šīm sistēmām, kas ir 
nekontrolētas rakstu zīmju 
virknes, kuriem šādu atbilstību 
neizdosies atrast, kalpos par 
pamatu, lai izveidotu jaunus 
entīšu ierakstus ATS, kuros būs 
tikai entītes vārdforma (un 
piesaistītie DO). 

Dati (kopā ar DO datiem) no 
iestāžu IS, kurām nav 
autoritatīvo ierakstu sistēmas – 
nekontrolētās rakstu zīmju 
virknes, kas piesaistītas DO. 
Veidojas saraksts ar šīm 
entītēm, kurām ir tikai 
vārdforma un piesaistītie DO. 

Jaunas entītes veidošana: 
Darbojas ATS minimālā entītes 
ieraksta prasība „vārdforma + x 
pazīme”, kas nozīmē, ka Web 
formā nav iespējams izveidot 
entīti ar 0 – zemāko kvalitātes 
līmeni 
Iespējams, ka jāatstāj vieta 
gadījumiem, kad entītei tiešām 
nav iespējams definēt nevienu 
pazīmi (lai gan šādiem 
gadījumiem nevajadzētu būt) 
 
0 – līmeņa entītes labošana: 
Pievienojot entītei jebkuru 
atribūtu (x pazīme), entīte 
iegūst 1- vai 2- kvalitātes līmeni 

1 – augsts 1) Dati no IS, kas veido 
autoritatīvos ierakstus: 
·   Aleph (LNC10 datubāze) 
·   VVAIS (LNA) 
·   DOM+ 
Dati jāsapludina kopā, veidojot 
vienotu datubāzi (ATS); 
2) Pārējie dati, kas tiks izgūti no 
dažādu institūciju un sistēmu 
DO metadatiem un būs 
atbilstoši ATS entīšu tipiem 
(persona, grupa, dzimta, 
institūcija, vieta, notikums, 
darbs), tiks salīdzināti ar tikko 
izveidoto ATS zināšanu bāzi. Tie 
dati [nekontrolētās rakstu zīmju 
virknes], kuriem tiks atrasta 
atbilstība ar ATS, tiks sapludināti 
ar ATS. 

Importētie autoritatīvie ieraksti 
no iestādēm, kuras veido 
autoritatīvos ierakstus – LNC10 
(Aleph), VVAIS, DOM+ 

Jaunas entītes veidošana: 
ATS prasība „vārdforma + x 
pazīme” (katrai entītes klasei 
ATS ir definēti specifiski atribūti 
un saistību veidi ar citām 
entītēm) – jānorāda vārdforma 
un jāaizpilda vismaz viens 
(jebkurš no definētajiem) no 
entītes tipam derīgiem 
atribūtiem vai jānorāda vismaz 
viena saistība ar kādu citu entīti. 
 
1 – līmeņa entītes labošana: 
Entīte iegūst 2-kvalitātes līmeni, 
ja ieraksts izpilda sistēmā 
definētās prasības. Ja prasības 
netiek izpildītas, entīte saglabā 
1-līmeni. 
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Kvalitātes 
līmenis 

Sākotnējā datu migrācija Jaunu entīšu veidošana 
iestādes IS 

Jaunu entīšu veidošana un 
labošana – Koplietošanas 
Web forma (ATS) 

2 – 
augstākais54 

Ja entītes ieraksts izpilda 
sistēmā definētus minimālos 
laukus un prasības55, entīte 
automātiski iegūst 2-līmeni. 

Ja entītes ieraksts izpilda 
sistēmā definētus minimālos 
laukus un prasības, entīte 
automātiski iegūst 2-līmeni. 

Ja entītes ieraksts izpilda 
sistēmā definētus minimālos 
laukus un prasības, entīte 
automātiski iegūst 2-līmeni. 

 

Papildus varētu tikt ieviesti kvalitātes līmeņi, kas nepieciešami sistēmas uzturēšanai, vai vēl 

viens līmenis, kas noteiktu obligāto lauku aizpildījumu (t.i., sadalīt 2. līmeni divos), bet 

konceptuāli ar šiem 3 līmeņiem pietiek, lai nodrošinātu autoritatīvo datu kvalitātes kontroli. 

                                            
54 Paraugs ņemts no Europeana Publishing Framework: Metadata 
55 Šobrīd tas, cik tieši un kādām saistībām vai atribūtiem būtu jābūt, lai entīte klasificētos kā augstākās kvalitātes 

līmeņa (2) entīte, nav nolemts. Ņemot vērā EDM piemēru, tā varētu būt – vismaz 2 saistības ar citām entītēm 

(vai citu Atvērto saistīto datu vārdnīcu (LOD vocabulary) + noteikts skaits atribūtu (katram entīšu tipam vajadzētu 

noteikt savus atribūtus) 

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_metadata_v-0-8.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Publishing_Framework/Europeana_publishing_framework_metadata_v-0-8.pdf
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Kopsavilkums (secinājumi) 

Koncepcijā, balstoties uz datu standartiem un formātiem, kas atbilst visu Latvijas atmiņas 

institūciju datu semantiskās sadarbības iespējām konkrētajā situācijā un semantiskā tīmekļa 

principiem, ir izstrādāts jauns datu modelis ontoloģijai, piedāvātas vārdnīcas un dažādi 

klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai nosaukto entīšu vienveidīgai un kontrolētai 

lietošanai vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības 

platformā. Koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis ir aprakstīt esošo lietu un zināšanu 

reprezentācijas sistēmu, kas nebūtu piesaistīta konkrētām institūcijām un konkrētām 

informācijas sistēmām. Šī platforma būtu jāsasaista ar citām pasaules kultūras mantojuma 

sistēmām, līdzdarbojoties vienota tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. 

Balstoties uz Rekomendācijām, Koncepcijā pamatota jauna semantisko sadarbspēju veicinoša 

datu modeļa nepieciešamība Atsauču datu risinājumā (ATS). ATS plānots kā viens no kultūras 

mantojuma Platformas centrālajiem funkcionālajiem blokiem, kas tiek veidots, lai 

nodrošinātu visu Platformas darbībai nepieciešamo atsauču datu pieejamību vienotai digitālo 

objektu (DO) aprakstīšanai un atrādīšanai. Šī modeļa būtiskās sastāvdaļas ir Kultūras 

mantojuma entīšu reģistrs (KMER) un Vārdnīcas un klasifikatori. 

KMER tvērumā ir ERAF projekta dalībinstitūciju metadatu kopums, kas jāizmanto, lai 

aprakstītu un semantiski papildinātu institūcijā glabātos informācijas resursus vai digitālos 

objektus. KMER sākotnēji tiek veidots, savienojot un saattiecinot vairāku atmiņas institūciju 

autoritatīvos datus vai atbilstošos DO metadatus ar dažādu uzticamības un kvalitātes līmeni – 

tie var būt vai nu autoritatīvie dati (LNB, atsevišķas LNA uzturētas sistēmas) vai arī atsevišķi 

objektu metadati (NMKK), kas atbilst iepriekš darba grupā nolemtām septiņām galvenajām 

ATS lietoto entīšu klasēm – persona, institūcija, grupa, dzimta/ģimene, notikums, vieta, darbs. 

Koncepcijā aprakstīti datu modeļa atkārtoti izmantojamie elementi un pamatelementi, 

sniedzot detalizētu entīšu un to attiecību raksturojumu, kā arī to iekļaušanos kopējā modeļa 

struktūrā. 

Koncepcijā ir aprakstīti kultūras institūciju datu modelēšanas pamatprincipi, kas balstās uz 

augstas abstrakcijas hierarhisku entīšu klašu un attiecību sistēmu. Tiek salīdzināts ER (entīšu – 

attiecību) un objektorientēts datu modelis (OO), nosakot katra priekšrocības un arī iespējas 

tos realizēt praksē, un nonākot pie konkrēta risinājuma Latvijas situācijai. CIDOC CRM (CRM) 

tiek dota priekšroka kā elastīgākajam datu modelim, kas nepieciešamības gadījumā var tikt 

papildināts ar paplašinājumiem vai kontrolētām vārdnīcām (RDA, FRBRoo/LRMoo, FOAF, 

SDHSS, PRESSoo u.c.), ietverot informāciju no dažādām kultūras mantojuma institūcijām un 

apvienojot to vienā zināšanu bāzē, kas Latvijā līdz šim nav izveidota. 
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Lai arī vienotam kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim, kas darbotos un 

apstrādātu heterogēnus datus ar nereti pat pretrunīgu apgalvojumu/izteikumu blakus 

esamību, vispiemērotākais būtu grafu datubāzes modelis, kas būtu piemērots datiem, kas 

modelēti, izmantojot OO pieeju, tā ieviešanai būtu nepieciešama būtiska esošās Latvijas 

kultūras mantojuma institūciju IKT pārveide un reorganizācija, kas šobrīd nav iespējama. Tādēļ 

koncepcija tiek veidota atbilstoši relāciju datubāzes modelim, kas aizvien ir pamata izvēle 

visur pasaulē, lai darbotos ar liela apjoma datiem, iepretim citiem datubāzu modeļiem. 

Lai arī relāciju datubāzes modelim ir zināmas priekšrocības attiecībā uz datu apstrādes ātrumu 

un jau esošo IKT infrastruktūru, tam ir neskaitāmi trūkumi, kas saistīti ar striktu datu 

normalizāciju, iepriekš definētām un grūti maināmām datu shēmām, nespēju izteikt sarežģītas 

attiecības starp uzglabātajiem datiem (entītēm) utt. Neskatoties uz to, koncepcijas izstrādes 

laikā (cerams arī tās realizācijā) tiek ņemts vērā datu nākotnes potenciāls un perspektīva, t.i., 

neatkarīgi no izvēlētā datubāzes modeļa, kultūras mantojuma institūciju ATS tiek veidots kā 

tilts starp ierasto un tradicionālo tabulāro skatījumu uz datiem, kur pastāv noteikts un 

definēts savstarpēji saistītu tabulu skaits, un semantisko tīmekli un saistīto datu principiem, 

kur dati ir savstarpēji saistīti, strukturēti un atkal-izmantojami neatkarīgi no informācijas 

sistēmas, kurā tie tiek glabāti. Līdzšinējā pieeja glabātajiem datiem un to savstarpējai 

interakcijai, kas raksturīga relāciju datubāzēm, ar jauno datu modeli tiek pacelta augstākā 

konceptuālā līmenī, kur jau tiek risināts jautājums par entītēm un to savstarpējām attiecībām, 

veidojot un attīstot Latvijas kultūras mantojuma institūciju datiem piemērotu ontoloģiju, kas 

varētu integrēt heterogēnos datu avotus un platformas, veidojot vienotu un atkārtoti 

izmantojamu organizētu zināšanu vidi. 

Ņemot vērā, ka ER pieeja nodrošina labāku un skaidrāku datu struktūras modelēšanu, ATS 

datu modelis būtu jāveido kā hibrīds starp abām pieejām (ER un OO), kur konceptuālā datu 

modelēšanā un reālās pasaules lietu reprezentācijā tiktu izmantota OO pieeja, bet paralēli 

dati tiktu strukturēti atbilstoši ER pieejai, nosakot stingras robežas un attiecības starp entītēm. 

Koncepcijā aprakstītais datu modelis ir orientēts uz notikumiem, t.i., atveido arī procesus, kas 

notiek laikā un telpā, tādējādi ļaujot aprakstīt kompleksus un dinamiskus objektus un to dzīves 

ciklu. 

Vārdnīcas un klasifikatori. Koncepcijā nosauktas vārdnīcas (Nacionālais tēzaurs, kas ietver 

Tematus, Formas/Žanra apzīmējumus), kas nodrošina sasaisti starp dažādām entīšu veidu 

klasēm un to virsklasēm, kā arī klasifikatori, kuru prioritārā funkcionalitāte saistās ar entītes 

identificēšanas nodrošināšanu. 

Dokumentā aktualizēti arī Latvijas kultūrtelpā izveidoti un vērtīgi datu avoti (piemēram, 

vortāls literatura.lv, Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini 

u.c.), kuru savietošana un saattiecināšana ar ATS varētu sniegt arvien pilnīgāku Latvijas 
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vēstures un kultūras ainu, ko varētu izmantot jebkurš, sākot no sev interesējoša atsevišķa 

jautājuma noskaidrošanas un beidzot ar zinātnisku darbību, kuras ietvaros pats ATS varētu 

tikt papildināts. Tāpat aktīvās datubāzes varētu izmantot ATS zināšanu bāzi savu datu 

papildināšanai un bagātināšanai, veicinot savstarpēju datu un zināšanu apmaiņu starp 

dažādām institūcijām un datubāzēm. 

Koncepcijā raksturoti arī datu kvalitātes līmeņi, ko nepieciešams ievērot datu migrācijā no 

dažādajām atmiņu institūciju IS, lai jau ieviešanas brīdī ATS varētu uzskatīt par autoritatīvu 

starpinstitucionālu avotu, uz kuru var atsaukties, aprakstot DO. Katras sistēmas dati tiktu 

klasificēti atbilstoši noteiktam kvalitātes līmenim, kas attiektos tieši uz pašiem datiem. 

Savukārt datu avotus varētu nošķirt ar uzticamības līmeņiem, t.i., katram avotam piešķirt 

noteiktu uzticamības līmeni, kas ļautu lietotājiem izvērtēt datu uzticamību. Šī kritērija 

ieviešana sniedz iespēju ATS pievienot visdažādāko avotu datus, arī tādu, kuru uzticamība 

būtu pārbaudāma, piemēram, papildus varētu tikt ieviesti kvalitātes līmeņi, kas nepieciešami 

sistēmas uzturēšanai, vai vēl viens līmenis, kas noteiktu obligāto lauku aizpildījumu. 

Koncepcijā uzsvērtas galvenās izmaiņas, kas tiks panāktas Koncepcijas ieviešanas rezultātā 

kultūras mantojuma ATS, t.i., 

• metadatu entifikācija; 

• metadatu izcelšana no slēgtām sistēmām un to atvēršana globālai publiskai piekļuvei, 

izmantojot atvērto saistīto datu standartus; 

• dažādu ārēju vērtību vārdnīcu/ontoloģiju piesaiste atsauču datiem; 

• vienota entīšu reģistra (KMER) kvalitātes līmeņu kontrole ar iespēju entītes 

informāciju mainīt un papildināt, nezaudējot saikni ar pašiem kultūras mantojuma 

objektiem, kas var būt aprakstīti atmiņas institūciju pamatsistēmās. 

Visas koncepcijā ievietotās shēmas un tabulas ir oriģināli veidotas (izņemot ilustrācijas). 



96 
 

Literatūra 

 

1. CIDOC Conceptual Reference Model (version 7.1.1, April 2021) http://www.cidoc-

crm.org/version/version-7.1.1 [skatīts 12.07.2021] 

2. Cidoc cRm In Triples mERmaid dIagrAms (CRITERIA) https://github.com/chin-

rcip/CRITERIA [skatīts 01.07.2021] 

3. Crystal, D. (1997) The Cambridge Encyclopedia of Language (2nd ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

4. Extended Date/Time Format (EDTF) Specification (2019) 

https://www.loc.gov/standards/datetime/ [skatīts 14.07.2021] 

5. Gabaliņa, D., Ancveire, I., Sprukts, J., Rozenberga, D. (2019) Esošās IKT sistēmu 

situācijas apraksts. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

6. IFLA Pētniecības grupa par funkcionālajām prasībām bibliogrāfiskajiem ierakstiem 

(2005) 

7. Kornatzky, Y., Shoval, P. (1994) Conceptual design of object-oriented schemas using 

the binary-relationship model. Data & Knowledge Engineering, Vol. 14, p.265-288. 

8. Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas 

kultūras mantojuma institūcijām = Recommendations for promoting the semantic 

interoperability of Reference Data between Latvian cultural heritage institutions / 

izstrādes darba grupa: Mārīte Apenīte, Uldis Bojārs, Anita Goldberga, Maira 

Kreislere, Anita Rašmane, Jogita Sauka ; LNB Bibliogrāfijas institūts. Rīga : LNB 

Bibliogrāfijas institūts, 2021. 1 tiešsaistes resurss (72 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 

MB ISBN 9789934610004 (PDF); DOI: https://doi.org/10.52197/IBIV6839 

9. Riva, P., Žumer, M. (2018) FRBRoo, the IFLA Library Reference Model, and now 

LRMoo : a circle of development. Paper presented at: IFLA WLIC 2018 – Kuala 

Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform Societies in Session 74 – 

Committee on Standards. 

10. Muzeju priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmata (2012) 

11. Nachouki, L., Chastand, M., Briand, H. (1992) From entity-relationship diagram to an 

object-oriented database. International Conference on Entity-Relationship Approach, 

p. 459-481. 

12. Narasimhan, B., Navathe, S., Jayaraman, S. (1993) On mapping ER and relational 

models onto OO schemas. International Conference on ER Approach, p. 402-413. 

13. Onsman, A. (2018) Comparison between E-R Model and Object Oriented Model 

https://www.tutorialspoint.com/Comparison-between-E-R-Model-and-Object-

Oriented-Model [skatīts 01.07.2021] 

14. Open Conceptual Data Models (2020) 

https://virtuoso.openlinksw.com/whitepapers/open%20conceptual%20data%20mo

dels.html [skatīts 01.07.2021] 

http://www.cidoc-crm.org/version/version-7.1.1
http://www.cidoc-crm.org/version/version-7.1.1
https://github.com/chin-rcip/CRITERIA
https://github.com/chin-rcip/CRITERIA
https://www.loc.gov/standards/datetime/
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
https://www.tutorialspoint.com/Comparison-between-E-R-Model-and-Object-Oriented-Model
https://www.tutorialspoint.com/Comparison-between-E-R-Model-and-Object-Oriented-Model
https://virtuoso.openlinksw.com/whitepapers/open%20conceptual%20data%20models.html
https://virtuoso.openlinksw.com/whitepapers/open%20conceptual%20data%20models.html


97 
 

15. Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax (2004) 

https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ [skatīts 20.06.2021] 

16. Rijkhoff, J. (2007) Word Classes. Language and Linguistics Compass 1 (6), p.709–726. 

doi:10.1111/j.1749-818X.2007.00030.x 

17. Shoval, P., Shiran, S. (1997) Entity-relationship and object-oriented data modeling – 

An experiment comparison of design quality. Data & Knowledge Engineering 21(3), 

p.297-315. 

18. Tomlin, Russel S. (1986) Basic Word Order: Functional Principles. London: Croom 

Helm. 

19. Urban S.D., Dietrich S.W. (2009) Object Data Models. In: LIU L., ÖZSU M.T. (eds) 

Encyclopedia of Database Systems. Springer, Boston, MA. 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_249 

20. Vedins, I. (2000) Loģika. Rīga: Avots. 

21. XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition https://www.w3.org/TR/xmlschema-

2/#dateTime [skatīts 01.07.2021] 

 

https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/
https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_249
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime


98 
 

Pielikumi 

1. pielikums. Vārdformu piemēri 

[] – norāda, ka vārdforma izveidota automātiski 

() norāda, ka redaktoram ir izvēle likt vai nelikt attiecīgo vārdu 

 

Piemērs (entīte) Full_Name First_Name Last_Name56 Citi apzīmējumi57 

Pēteris I Pēteris I 
[Pēteris, I] 

  (Pēteris) I 

Jānis Rainis Jānis Rainis (Jānis) (Rainis)   

Jānis Pliekšāns [Jānis Pliekšāns] Jānis Pliekšāns   

Dāvis Sīmanis, 
juniors 

[Dāvis Sīmanis, 
juniors] 

Dāvis Sīmanis juniors 

Dons Pedro 
Kalderons de la 
Barka 

Dons Pedro 
Kalderons de la 
Barka 
[Pedro Kalderons de 
la Barka, dons] 

Pedro Kalderons de la 
Barka 

dons 

Hieronīms Kārlis 
Frīdrihs fon 
Minhauzens 

Hieronīms Kārlis 
Frīdrihs fon 
Minhauzens 

Hieronīms Kārlis 
Frīdrihs 

Minhauzens   

Barons Otto fon 
Taube 

Barons Otto fon 
Taube 
[Otto fon Taube, 
barons] 

Otto Taube barons 

Māsa Marjama no 
Betlēmes 

Marjama no 
Bētlemes, māsa 

  (Marjama) māsa 

Svētā Terēze no 
Avilas 

Terēze no Avilas, 
svētā 

  (Terēze) svētā 

Vaira Vīķe-Freiberga [Vaira Vīķe-
Freiberga] 

Vaira Vīķe-Freiberga   

                                            
56 Šeit arī MARC 100 0 $a vārdformas 
57 MARC: 100 $b un $c; 368 $c un $d 
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Piemērs (entīte) Full_Name First_Name Last_Name56 Citi apzīmējumi57 

Viktorija, ķeizariene, 
Vācijas ķeizara 
Frederika III 
dzīvesbiedre 

Viktorija, ķeizariene 
  

  (Viktorija) ķeizariene 

Skulme, Oto Ото Яковлевич 
Скулме 

Ото Скулме   

Apsīšu Jēkabs  Apsīšu Jēkabs       
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2. pielikums. Problēmjautājumi 

 

Problēma Paskaidrojums Lēmums 

grupas / savienības 100 3 $a veido ne tikai dzimtas, bet arī grupas. Šādas 
grupas LNC10 ir gana daudz. Tām nevajag veidot 
personas entīti! 

• Brāļi Kaudzītes LNC10-000283835 

• Troja Eleonora 
110 arī tiek veidotas grupas 

Tā nav personas entīte (D21 Person), bet gan Grupas entīte (E74 Group). 

kopējs (kolektīvs) 
pseidonīms 

Ir gadījumi, kad tiek veidots AUT ieraksts kopējam 
pseidonīmam. To var identificēt pēc šablona teksta 663 
$a Kopējais pseidonīms, atsevišķu autoru darbus skat. 
pēc: , kur tiek atšifrētas personas, kas darbojas zem šī 
pseidonīma. Piemēram: 

• Troja, Eleonora (LNC10-000157964) 

Tā nav personas entīte! 

fon/von LNC10 lielākoties piesaistīts vārdam, bet papildformas 
var arī būt tādas, kur piesaistīts uzvārdam (Von 
Stroheim, Erich, un Stroheim, Erich von, LNC10-
000292716) 

Tiek atveidots pie Full_name, bet atsevišķi vārdformas tabulā netiek 
izdalīts. 

izdomāti tēli LNC10 ir veidoti arī šai AUT ieraksti. Parasti tiem ir arī 
papildus informācija $c apakšlaukā (izdomāts tēls) 
(Fictitious character) ; 368 $a Izdomāts tēls – par 
paraugu ņemta LC. Piemēram: 

• Bond, James (izdomāts tēls) (LNC10-000236172) 
Izdomātu tēlu ieraksti parādās arī pārējās lielākajās 
datubāzēs – LC, VIAF, DNB, ISNI, SUDOC, Wikidata u.c. 

Šķiet, ka nebūtu problēmas izdomātus tēlus likt pie personas entītes – 
gan atribūti, gan saistības būtu tie paši. 
Tomēr būtu nepieciešams veids, kā izdomātus tēlus varētu atšķirt no 
reālām personām (Wikidata: instanceof: fictional human). 

Vācijas ķeizara 
Frederika III 
dzīvesbiedre u.tml. 

Šāda informācija parādās 100 $c apakšlaukā. Piemēram: 

• Viktorija, ķeizariene, Vācijas ķeizara Frederika III 
dzīvesbiedre, 1840-1901 (LNC10-000220970) 

Dzīvesbiedra u.tml. informāciju varētu atklāt saistību veidā. Vienīgais 
izņēmums, ja patiešām tā būtu lietota vārdforma. 
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Problēma Paskaidrojums Lēmums 

tēvavārds Šķiet, ka LNC10 tēvavārds ir tikai kirilicā. Piemēram: 

• Яшин, Александр Яковлевич (LNC10-
000213711) 

Arī VVAIS tā ir. 

Atsevišķi netiek izdalīts. Parādās tikai pie Full_name. 

dzīves gadi LNC10 100 $d tiek rakstīti dzīves gadi Netiks iekļauts ATS vārdformā. 
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