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Anotācija 

Rekomendācijas ir pirmais mēģinājums aprakstīt vajadzības jaunam datu modelim datu 

semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām 

digitālā vidē. Tajās raksturoti Latvijas atmiņas institūciju atšķirīgie datu modeļi un 

standarti, galvenās datu elementu klases un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. 

Rekomendācijās veikts starptautisko konceptuālo arhīvu, bibliotēku un muzeju datu 

modeļu (RiC CM, IFLA LRM, CIDOC CRM) būtisko entīšu salīdzinājums, kā arī 

analizēti sešu starpnozaru kultūras mantojuma platformu (SNAC, Finto, FINNA, 

Wikidata, EDM, Intermi) sadarbības datu modeļi, standarti un principi. Noslēgumā 

apkopoti secinājumi un rekomendācijas, kā, izmantojot atvērto saistīto datu 

risinājumus, no ierakstiem atsevišķu institūciju slēgtās sistēmās pāriet uz vienotu 

kultūras mantojuma entīšu reģistra izveidi, kam jākļūst par galveno Atsauču datu 

risinājuma komponenti. 
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Annotation 

The recommendations are the first attempt to describe the need for a new data model to 

promote the semantic interoperability of data between Latvian cultural heritage 

institutions in a digital environment. They describe the different data models and 

standards of Latvian memory institutions, the main data element classes and value 

dictionaries used in practice. The recommendations compare the key entities of 

international conceptual data models of archives, libraries and museums (RiC CM, 

IFLA LRM, CIDOC CRM), as well as analyse the models, standards and principles of 

cross-sectoral cultural heritage platforms (SNAC, Finto, FINNA, Wikidata, EDM, 

Intermi). Finally, it summarises the conclusions and recommendations for the transition 

from entries in closed systems of individual institutions to the establishment of a single 

register of cultural heritage entities, which should become the main component of the 

Reference Data Solution, using Semantic Web data formats and principles. 
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1. Ievads 

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 tās varētu saglabāt kultūras 

vērtības un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai, Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA) un 

Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) uzsāka īstenot ERAF projektu 

„Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” un 2019. gadā uzsāka projekta 2. 

kārtas īstenošanu. Projekta ietvaros plānots 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. 

LNB un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes projekts „Latvijas 

atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (Nr. lzp-2019/1-

0365) tiek īstenots 2020.-2022. gadā Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un 

lietišķo pētījumu programmas ietvaros. 

Projekta mērķis ir izpētīt un aprakstīt Latvijas atmiņas institūciju semantiskās 

sadarbspējas [1] potenciālu kultūras mantojuma jomā. Viens no projekta uzdevumiem 

ir sagatavot rekomendācijas politikas veidotājiem ar ieteikumiem semantiskās 

sadarbspējas veicināšanai starp atmiņas institūcijām (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. 

Rekomendāciju veidošanā izmantotas LNB organizētā virtuālā semināra „Datu 

semantiskās integrācijas iespējas: arhīvi, bibliotēkas, muzeji” (26.03.2020.) 

prezentācijas un citi materiāli [2], t.sk. 2005. gadā VKKF atbalstītā projekta 

„Sadarbības modelis autoritatīvo ierakstu vienotai meklēšanas sistēmai (arhīvi un 

bibliotēkas)” materiāli [3].1 

1.1. Mērķis 

Šajā dokumentā ir sniegtas rekomendācijas datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai 

starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām digitālā vidē. 

Dokuments ir paredzēts: 

• arhīvu, bibliotēku, muzeju nozaru vadībai, t.sk. Kultūras ministrijas kultūr-

politikas veidotājiem – ieteikumi semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp 

 

1 Rekomendāciju sagatavošanas noslēgumā notikušas konsultācijas ar Baibu Holmu, Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asoc.profesori; Māru Sprūdžu, Latvijas Nacionālā 

arhīva direktori; Uldi Zariņu, LR Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieku kultūrpolitikas jautājumos. 
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Latvijas atmiņas institūcijām, t.sk. kultūras mantojuma digitālo objektu izpla-

tīšanas un pārvaldības platformā, izmantojot ārzemju labās prakses piemērus; 

• starpnozaru datu speciālistiem – esošās situācijas analīze Latvijas atmiņas 

institūcijās, jaunāko teorētisko atziņu un praktisko ieteikumu apkopojums 

kultūras mantojuma datu un zināšanu organizācijai digitālā vidē, ietverot 

aktuālos starptautiskos datu modelēšanas un standartizācijas jaunumus un 

rekomendējot, par ko jāvienojas, lai semantiskā sadarbība kļūtu iespējama; 

• IT speciālistiem – kultūras mantojuma atklāšanas vienotās digitālās platformas 

Atsauču datu risinājuma prasību specifikāciju izstrādei, balstoties uz 

rekomendāciju teorētiskajām un praktiskajām atziņām, t.sk. par semantiskā 

tīmekļa standartiem un principiem. 

1.2. Abreviatūras 

AGROVOC Lauksaimniecības terminu tēzaurs 

API  Application programming interface (Lietojumprogrammas saskarne) 

ARK Archival Resource Key Identifiers. ARK identifikatori ir URL, ko 

izmanto, lai nodrošinātu ilgtermiņa piekļuvi informācijas objektiem 

BasicGeo 

(WGS84 lat/long)2 

Pamata RDF vārdnīca, kas semantiskā tīmekļa kopienu nodrošina ar 

vārdvietām platuma un garuma, kā arī citu informāciju telpiskajiem 

objektiem, izmantojot WGS84 atsauces datiem 

CIDOC ICOM International Committee for Documentation (ICOM 

starptautiskā dokumentācijas komiteja) 

CIDOC CRM International Council of Museums Conceptual Reference Model 

(CIDOC Konceptuālais atsauču modelis) 

DACS Describing Archives: A Content Standard 

DC Dublin Core 

DDK Djūija Decimālā klasifikācija 

DOM Digitālo objektu pārvaldības sistēma 

EAC-CPF Encoded Archival Context – Corporate Body, Persons and Families. 

Universāls standarts, kas ļauj dažādi izmantot arhīvu autoritatīvos 

ierakstus 

EAD Encoded Archival Description (Kodētais arhīviskais apraksts) 

EDM Europeana Data Model (Europeana datu modelis) 

FAST Faceted Application of Subject Terminology (Priekšmetu terminu 

fasetlietošanas shēma). Tīmekļa tehnoloģijām atbilstoša un tiešsaistes 

vidē lietojama zināšanu organizācijas sistēma (ZOS), kura ir atvasināta 

 

2 https://www.w3.org/2003/01/geo/ 

https://www.w3.org/2003/01/geo/
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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 un katram 

ierakstam tiek piešķirts identifikators. FAST vairāk piemērota digitālo 

resursu satura un formas atklāšanai 

FOAF3 Friend of a Friend 

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records (Funkcionālās 

prasības bibliogrāfiskajiem ierakstiem) 

HTML HyperText Markup Language (Hiperteksta iezīmēšanas valoda) 

ICA International Council on Archives (Starptautiskā Arhīvu padome) 

ICOM International Council of Museums (Starptautiskā Muzeju padome) 

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 

INTERMI Interoperability in Memory Institutions (Atmiņas institūciju 

sadarbspēja) 

ISAD(G) General International Standard Archival Description 

ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons and Families 

ISDF International Standard Description of Functions 

ISDIAH International Standard Description of Institutions with Archival 

Holdings 

ISNI4 International Standard Name Identifier. Lieto publisko entīšu (personu, 

organizāciju) identifikācijai dažādās datubāzēs un informācijas 

apmaiņas veicināšanai starp bibliotēkām, izdevējiem un autortiesību 

īpašniekiem 

JSON-LD5 Java Script Object Notation (saistīto datu formāts) 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

KK Valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkatalogs 

KMER  Kultūras mantojuma entīšu reģistrs. Rekomendāciju ietvaros KMER ir 

kultūras mantojuma atslēgentīšu informācijas kopums 

LCGFT Library of Congress Genre/Form Terms (ASV Kongresa bibliotēkas 

Žanra/Formas termini) 

 

3 http://xmlns.com/foaf/spec/ 
4 ISNI - ISO 27729:2012 https://www.iso.org/standard/44292.html 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/JSON-LD 

http://xmlns.com/foaf/spec/
https://www.iso.org/standard/44292.html
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON-LD
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LC NAF Library of Congress Name Authority File (ASV Kongresa bibliotēkas 

personu, institūciju, unificēto nosaukumu un ģeogrāfisko nosaukumu 

autoritatīvā datne) 

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) 

LNA Latvijas Nacionālais arhīvs 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNE Latvijas Nacionālā enciklopēdija 

MARC Machine Readable Cataloging – Mašīnlasāmās kataloģizācijas standarts 

MeSH Medical Subject Headings 

NACE Saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā 

NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

NMKK Nacionālais muzeju kopkatalogs 

N-TRIPLES6 Formāts datu glabāšanai un pārraidei. Tas ir vienkārša teksta 

serializācijas formāts RDF (Resursu apraksta ietvara) grafiem un Turtle 

(Terse RDF Triple Language) formāta apakškopa 

OMR Open Metadata Registry (Atvērtais metadatu reģistrs) 

OWL Web Ontology Language 

RDA7 Resource Description and Access (Resursu apraksts un piekļuve). RDA 

standartā visi datu elementi (īpašības un attiecības) ir organizēti ap 

entīti 

RDF8 Resource Description Framework (Resursu apraksta ietvars), saistīto 

datu standarts. RDF attēlo informāciju, izmantojot semantiskos 

trijniekus, kas ietver „subjekts – īpašība – vērtība” (subject – 

predicate – object). Visi trīs elementi tiek izteikti kā WEB URI 

ResearcherID9 Unikāls ID, kas ļauj pētniekiem pārvaldīt savas zinātniskās 

publikācijas, identificēt līdzautorus un izvairīties no autoru nepareizas 

identifikācijas. Informācija par pētniekiem tiek integrēta Zinātnes 

tīmeklī un tā atbilst ORCID prasībām, ļaujot prezentēt savas 

publikācijas no viena konta 

RiC CM10 Records in Context Conceptual Model (Ieraksti kontekstā. 

Konceptuālais modelis – arhīvi) 

 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/N-Triples 
7 https://www.rdatoolkit.org/about 
8 https://www.w3.org/RDF/ 
9 http://www.researcherid.com/#rid-for-researchers 
10 https://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-Triples
https://www.rdatoolkit.org/about
https://www.w3.org/RDF/
http://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model
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Schema.org11 Vispārējas nozīmes vārdnīca, kas definē lielu daudzumu objektu klašu 

un īpašību, ko galvenokārt izmanto mašīnlasāmu datu iekļaušanai 

tīmekļa lapās 

SKOS12 Simple Knowledge Organization System 

Skosmos Atvērtā pirmkoda rīks SKOS vārdnīcu un ontoloģiju pārlūkošanai un 

publicēšanai 

SNAC Social Networks and Archival Context 

SPARQL RDF vaicājumu valoda 

Turtle13 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 

UDK Universālā Decimālā klasifikācija 

ULAN14  Union List of Artist Names. Strukturēta mākslinieku vārdu un 

biogrāfiskas informācijas vārdnīca. Informācija par katru vienību 

ULAN datubāzē tiek viennozīmīgi identificēta ar ciparu ID, kas kalpo 

vārdu un citas saistītās informācijas saiknei ar personu, korporatīvo 

struktūru vai citu ierakstu 

URI Uniform Resource Identifier (Vienotais resursu identifikators) 

URL Uniform Resource Locator (Vienotais resursu vietrādis) – vienots 

resursu identifikatoru formāts, kurš parasti tiek izmantots, lai norādītu 

uz tīmekļa un saistīto datu objektiem 

URN Uniform Resource Name (Vienotais resursa vārds/nosaukums) 

VIAF15 Virtual International Authority File (Starptautiskais autoritatīvo datu 

serviss) 

ZOS Zināšanu organizācijas sistēmas 

WEMI Saīsinājums no FRBR Darbs (W-work), Izteiksme (E-expression), 

Manifestācija (M-manifestation), Vienība (I-item) 

WorldCat Pasaules lielākais bibliotēku katalogs 

YSO16 General Finnish Ontology 

 

11 https://schema.org/ 
12 https://www.w3.org/2004/02/skos/ 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_(syntax) 
14 https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/ 
15 http://viaf.org/ 
16 http://finto.fi/yso/eng/ 

https://schema.org/
https://www.w3.org/2004/02/skos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_(syntax)
https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/
http://viaf.org/
http://finto.fi/yso/eng/
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1.3. Termini un definīcijas 

Aģents (Agent) Entīte, kas spēj īstenot atbildības attiecības saistībā ar WEMI vai 

saistību ar citiem Aģentiem (IFLA LRM) 

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

Atribūts / Īpašība Noteicošs raksturlielums, kas palīdz definēt specifiskas attiecības starp 

divām klasēm 

Atslēgentīte Pētniecības mērķim atbilstoša būtiska entīte šajās rekomendācijās 

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 

Datu un zināšanu 

pārvaldības 

modelis 

Iespējami optimāla datu struktūra un saturs sadarbībai kultūras 

mantojuma datu pārvaldībā, ievērojot atbilstošu labo praksi 

Diapazons Klase, kas ietver visas iespējamās pazīmes vērtības 

Domēns Klase, kuras pazīmes ir formāli definētas 

Entifikācija 

(entification) 

Datu semantiskā strukturēšana, pārejot no ierakstiem uz entītēm 

Entīte (entītija17) Entīte (objekts), kam ir savs nosaukums un ko 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 

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

kritērijiem 

Institūcija Organizācija vai indivīdu grupa un/vai vairākas organizācijas, kas 

darbojas kā vienība 

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 

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

Manifestācija Darba izteiksmes fiziskais iemiesojums (FRBR) 

 

17 https://termini.gov.lv/atrast/ent%C4%ABtija/lv 

 

https://termini.gov.lv/atrast/ent%C4%ABtija/lv
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Nomens Apzīmējums, kas attiecas uz entīti. Apzīmējums ietver vārdu, 

nosaukumu, piekļuves punktu, identifikatoru vai priekšmetu 

klasifikācijas kodus 

Nosaukta entīte 

(named entity) 

Pazīstama ar vārdu/nosaukumu, kas to skaidri identificē entīšu kopā ar 

līdzīgiem atribūtiem 

Notikums Darbība vai gadījums 

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

Ontoloģija Noteiktas jomas jēdzienu un to attiecību precīzs, formāls apraksts. / Šī 

projekta 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 

RDA identifikatori Tiek piešķirti RDA entītēm un to attiecībām, lai nodrošinātu RDA datu 

publicēšanu saistīto datu un semantiskā tīmekļa vidē. RDA 

identifikatori ir publicēti RDA Registry18. Identifikatori aizstāj 

vārdus/nosaukumus un precīzi apzīmē konkrēto entīti saistīto datu vidē. 

Unikālie resursu identifikatori (URI) ir veids, kā identificēt entītes 

(personas, objektus, attiecības u.tml.), izmantojot standartizētu sintaksi 

(vārdnīcas, ontoloģijas). Izmantojot attiecību apzīmētājus, var veidot 

saites uz citām saistītām un ar identifikatoru apzīmētām entītēm 

Rekomendācijas 

(dokumenta 

kontekstā) 

Ierosinājumi vai priekšlikumi par labāko rīcības virzienu, it īpaši tie, ko 

izvirzījusi autoritatīva iestāde. Tajos aicināts veikt konkrētus 

pasākumus attiecībā uz politiku, praksi, teoriju vai turpmākiem 

pētījumiem19 (Oxford dictionary) 

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

Saistītie dati Veids, kā tīmeklī publicēt strukturētu, datoram saprotamu informāciju 

par lietām, to īpašībām un savstarpējām saitēm 

Semantiskā 

sadarbspēja 

Izriet no kopīgas izpratnes par nozīmi, un tā var būt saistīta ar dažādiem 

jautājumiem, piemēram, modelēšanu, standartiem, shēmām, vērtību 

vārdnīcām utt. (Zeng, 2019). Vienošanās ne tikai par datu elementiem, 

bet arī par datu vērtībām, visbiežāk atsaucoties uz vērtību vārdnīcām 

vai klasifikatoriem ar perspektīvu padarīt tās mašīninterpretējamas; 

katru vērtību identificē vismaz viens unikāls ID 

Vienība Manifestācijas atsevišķs eksemplārs vai instance (FRBR) 

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

izdomāta 

 

18 http://www.rdaregistry.info/ 
19 https://www.lexico.com/definition/recommendation 

https://www.lexico.com/definition/recommendation
http://www.rdaregistry.info/
https://www.lexico.com/definition/recommendation
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Virsklase Vienas vai vairāku klašu, t.i., apakšklašu vispārinājums 

Virspazīme Vienas vai vairāku pazīmju, t.i., apakšpazīmju, vispārinājums 

1.4. Kopsavilkums 

Dokuments sastāv no šādām nodaļām: 

1. nodaļā „Ievads” ir aprakstīts rekomendāciju mērķis un adresējums, minēti saistītie 

projekti, izskaidrotas izmantotās abreviatūras un termini, kā arī sniegts pārskats par 

rekomendāciju kopējo struktūru un katrā nodaļā ietverto informāciju. 

2. nodaļā „Esošā situācija Latvijas kultūras mantojuma institūciju datu 

veidošanā” arhīvu, bibliotēku un muzeju dati raksturoti no semantiskās sadarbspējas 

viedokļa; raksturoti atšķirīgie datu modeļi un standarti, galvenās datu elementu klases 

un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. 

3. nodaļā „Arhīvu, bibliotēku, muzeju starptautisko datu konceptuālo modeļu 

galveno entīšu klašu izvērtējums” veikts RiC CM, LRM/RDA, CIDOC CRM 

salīdzinājums, fokusējoties uz kategorijām (entīšu klasēm), kas ir būtiskas sadarbībai 

Latvijas vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības 

platformā vienveidīgai un kontrolētai dažādu vārdu/nosaukumu identificēšanai un 

lietošanai. 

4. nodaļā „Galvenās entīšu klases un standarti labās prakses risinājumos ārpus 

Latvijas” analizēti sešu starpnozaru kultūras mantojuma platformu (SNAC, 

Finto/FINNA, Wikidata, EDM, Intermi) sadarbības datu modeļi, standarti un principi. 

5. nodaļā „Secinājumi un rekomendācijas” apkopoti secinājumi par kultūras 

mantojuma metadatu starptautisko konceptuālo modeļu galvenajām klasēm, datu 

semantisko vērtību kontroles iespējām, aktuālajiem starptautiskajiem standartiem, 

formātiem, kā arī labās prakses piemēriem un ārpus Latvijas risinājumos izmantotajiem 

sadarbības principiem, no kuriem izriet apkopotie ieteikumi turpmākajai sadarbībai 

kultūras mantojuma politikas veidotājiem un ieviesējiem Latvijā. 

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

rekomendāciju izstrādē. 
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2. Esošā situācija Latvijas kultūras mantojuma institūciju datu 

veidošanā 

Latvijas atmiņas institūciju dati par kultūras mantojuma objektiem glabājas galvenokārt 

datubāzēs, kuras nenodrošina semantisko sadarbspēju jēdzieniskā līmenī, jo atšķirīgie 

datu modeļi paredz dažādu strukturētības pakāpi un tiek izmantotas daļēji atšķirīgas 

atslēgentīšu klases, kā arī nav vienošanās par būtiskajām entīšu klasēm un to 

atribūtu/īpašību detalizāciju un aprakstīšanas sintaksi. Izpētes process projektā vērsts 

uz starpnozaru digitālo resursu integrācijai nepieciešamu kontrolētu datu vērtību, ko 

nodrošina autoritatīvie dati un citas vērtību vārdnīcas, iespējami vienotu un saprotamu 

interpretāciju. 

Izpētes process projektā vērsts uz starpnozaru digitālo resursu 
integrācijai nepieciešamu kontrolētu datu vērtību, ko nodrošina 

autoritatīvie dati un citas vērtību vārdnīcas, iespējami vienotu un 
saprotamu interpretāciju. 

2.1. Arhīvi 

LNA Autoritatīvo ierakstu datubāze satur 18,6 tūkstošus autoritatīvo ierakstu (2020) 

par organizācijām (ietver organizācijas, institūcijas, uzņēmumus), personām un 

dzimtām, kas nodrošina aģentu un to lomu kontroli. Tiek izmantoti arī valstu un vietu 

klasifikatori, kā arī Fondu nozaru klasifikators ar četriem līmeņiem un 615 klasēm – 

NACE: Saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 1.1 redakcija 

u.c., kopumā 57 dažādi klasifikatori. LNA autoritatīvo ierakstu struktūru nosaka 

International Council on Archives, ISAAR (CPF) International Standard Archival 

Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, ICA: 2004 [4] un 

Autoritatīvo ierakstu veidošanas rokasgrāmata [5]. ISAAR (CPF) standarts nosaka 

vadlīnijas tādu arhīvisko autoritatīvo ierakstu veidošanā, kas nodrošina ar arhīvu 

veidošanu 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. 

Arhīviskajos aprakstos lietotie autoritatīvie ieraksti pilda līdzīgas funkcijas kā 

bibliotēkās, taču pastāv atšķirības. Arhīviskie apraksti tiek veidoti arhīvā uzkrāto 

dokumentu konteksta parādīšanai un evidences pierādīšanai. Ģeogrāfiskie nosaukumi 

un tematiskie priekšmeti (temati) arhīvu informācijas sistēmās netiek uzskatīti par 

autoritatīvajiem ierakstiem, bet pilda indeksēšanas (piemēram, atslēgvārdi) sistēmas 

funkcijas. Katra entīte ir unikāli identificēta ciparu vai ciparu un burtu virknes veidā, 

bet bez saitēm uz citām entītēm. LNA autoritatīvie dati ir mazāk strukturēti, salīdzinot 

ar bibliotēku autoritatīvajiem datiem. Turklāt atšķirībā no bibliotēku autoritatīvajiem 

datiem tiek veidots viens ieraksts vienai organizācijai (atbilst terminam institūcija 

bibliotēkās) neatkarīgi no tās nosaukuma vēsturiskajām izmaiņām, katrai nosaukuma 

varianta formai tiek pievienots datējums, kas apzīmē periodu, kurā šis nosaukums ticis 

lietots, kā arī ir pievienota informācija par nosaukuma valodu un rakstību. Tādējādi, 

viens ieraksts sniedz kopskatu par kādas organizācijas nosaukuma maiņām tās 

pastāvēšanas periodā. Savukārt bibliotēku autoritatīvajos datos katras institūcijas 
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nosaukuma maiņas gadījumā tiek veidots atsevišķs autoritatīvais ieraksts, t.i., vienai 

institūcijai tie vēsturiski var būt vairāki. Arhīviskie autoritatīvie ieraksti ir daudz 

izvērstāki, salīdzinot ar bibliotēku veidotajiem ierakstiem, parasti satur arī vairāk 

informācijas nekā bibliotēku autoritatīvie ieraksti, bet tie ir sliktāk strukturēti. LNA 

autoritatīvie dati netiek izmantoti sadarbībai ar citām atmiņas institūcijām. Svarīgi, ka 

LNA autoritatīvie dati kā konteksta informācija tiek saglabāti kā atsevišķas 

informācijas vienības ārpus dokumentu apraksta. 

2.2. Bibliotēkas 

LNB autoritatīvie dati ir standartizētas, strukturētas, pārbaudītas un uzticamas ziņas par 

personām, dzimtām, institūcijām, vietām, notikumiem, pasākumiem, darbiem, tema-

tiskajiem 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. 

LNB veidotās Autoritatīvo ierakstu datubāzes apjoms – 285 tūkstoši ierakstu (2020). 

Kopš 2014. gada soli pa solim LNB katalogā un KK tiek ieviests RDA20 standarts, kas 

balstās uz jaunu pieeju datu modelēšanā – uz entīšu identifikāciju, to īpašību un 

attiecību parādīšanu, kas tiek nodrošināta, izmantojot noteiktus datu elementus un 

attiecību apzīmētājus, kā arī RDA identifikatorus. RDA standartā visi datu elementi 

(īpašības un attiecības) ir organizēti ap entīti. 

RDA galvenie entīšu veidi: darbs, izteiksme, manifestācija, vienība (kopā apzīmēti ar 

abreviatūru WEMI- angļu valodā), aģents (ietver personu, dzimtu/ģimeni, institūciju, 

grupu), vieta (ģeogrāfiskais objekts), nomens (vārds, nosaukums, piekļuves punkts, 

identifikators vai kods), laikposms. Ģeogrāfisko objektu entīšu dalījums var būt 

izvērstāks, piemēram, ciems, pilsēta, administratīvā vienība (štats u.tml.), sala, upe utt. 

Nozīmīgākās entītes, ko reģistrē LNB autoritatīvajos datos: 

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 (piemēram, darbs ir par kādu 

personu). 

Dzimta/ģimene – 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, kas satur prioritāro nosau-

kumu – 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 

 

20 https://www.rdatoolkit.org/about 
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ieraksti. Tos savstarpēji saista, veidojot Sk. arī saiti. Institūcija var būt arī darba 

priekšmets jeb temats. 

Pasākums – konference, kongress, seminārs, izstāde u.tml. Var būt arī darba 

priekšmets jeb temats. 

Nosaukums (prioritārais nosaukums) – tiek identificēti nosaukti darbi, kuri ir 

identificējami pēc nosaukuma un tiem nav vai nav nosakāmi autori vai arī to radīšanā 

ir iesaistīta atbildīgo aģentu grupa, kā, piemēram, anonīmu klasiķu darbi, kinofilmas, 

svētie raksti, datorprogrammas, arī iespieddarbu sērijas un periodiskie izdevumi. Var 

būt arī darba priekšmets jeb temats. 

Darbs (darbs – noteikts intelektuālās vai mākslinieciskās jaunrades veikums (IFLA 

Reference Model – LRM21)) – ja darbiem ir autors, tad tiem tiek veidoti darbu autorita-

tīvie 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: 

autors, darba nosaukums un informācija par darba radīšanas laiku un vietu, par 

atšķirīgiem darba nosaukumiem. Var būt arī darba priekšmets jeb temats. 

Ģeogrāfiskais nosaukums (9 828) – 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.  

Tematiskie priekšmeti/temati (44 721) – 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. Nodrošināta ne vien bilingvāla piekļuve latviešu un angļu 

valodā, bet arī daudzvalodu piekļuve – atsevišķu nozaru terminiem vai konkrētu 

objektu nosaukumiem kā tematiskajiem priekšmetiem. 

Forma/žanrs (1 754) – darba forma vai žanrs. 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. 

LNB veidotos autoritatīvos datus izmanto KK, Kultūras mantojuma digitālās biblio-

tēkas kolekciju metadatu veidošanā, publisko bibliotēku, kā arī Nacionālās enciklo-

pēdijas datu veidošanā. 

 

21 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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Kontrolētos terminus no Nacionālā tēzaura izmanto KK, publisko bibliotēku tiešsaistes 

katalogos, Kultūras mantojuma digitālās bibliotēkas kolekcijās; Nacionālajā analītikas 

(raksti presē) datubāzē, kā arī LNB speciālo krājumu satura atspoguļošanai un 

tematiskās piekļuves nodrošināšanai. 

Kolekcijas "Zudusī Latvija" metadatu aprakstā kā tēmas tiek izmantoti ne vien 

tematiskie un ģeogrāfisko nosaukumu priekšmeti, bet arī personas un institūcijas. 

Tēmas tiek saistītas ar autoritatīvajiem ierakstiem. Tas ļauj "Zudušās Latvijas" 

objektiem saglabāt viennozīmīgo saistību, ja tie tiek pārcelti uz citu kolekciju, 

piemēram, DOM. Priekšmeti kā tēmas tiek izmantoti arī citās LNB digitālajās 

kolekcijās: Rainis un Aspazija (RunA); G.F. Stendera literārais mantojums; Latvijas 

vēsturiskie skaņu ieraksti. 

Kopš 2013. gada LNB ir VIAF dalībniece. VIAF iekļauti personu, dzimtu/ģimeņu, 

institūciju, pasākumu un darbu autoritatīvie ieraksti, kā arī 2020. gadā uzsākts Latvijas 

ģeogrāfisko autoritatīvo datu eksports uz VIAF. 

VIAF publicē visus autoritatīvos datus kā saistītos datus un nodrošina dažādu valstu 

autoritatīvo datu savstarpējo sasaisti, t.sk. ar Vikipēdiju, Wikidata, ISNI un citiem 

resursiem, veidojot klasterus (cluster). LNB veidoto datu eksportam uz VIAF izmanto 

MARC XML datu konvertoru. Dati VIAF tiek publicēti vairākos formātos, t. sk. saistīto 

datu formātos RDF/XML un RDF N-Triples, kā arī JSON. 

LNB autoritatīvajos datos izmantotie pastāvīgie unikālie identifikatori: RDA, ISNI, 

ORCID, Researcher ID, ULAN. 

Visos LNB jaunveidotajos autoritatīvajos ierakstos tiek pievienotas hipersaites uz 

autoritatīviem ārējiem resursiem (identifikatoru sistēmām un enciklopēdijām), tādējādi 

LNB autoritatīvie dati tiek iekļauti tīmeklī esošu strukturētu enciklopēdisku datu vidē. 

LNE veidotāji izmanto LNB veidotos autoritatīvos un bibliogrāfiskos datus, veidojot 

šķirkļus. Izmantojot norādes uz atsevišķiem autora darbiem, tos ir iespējams atrast KK. 

Zināšanu krātuvē Wikidata22 pakāpeniski tiek ievietoti latviešu literatūras klasiķu darbu 

autoritatīvie ieraksti, kas tiek sasaistīti ar Wikidata personas šķirkli, LNB autoritatīvo 

ierakstu un LNE. Wikidata sniedz paplašinātas iespējas piekļūt arī daudziem citiem 

tīmekļa resursiem, izmantojot identifikatoru sistēmas. Savukārt lietotājs, atrodot 

informāciju par viņu interesējošu personu vai darbu Wikidata, var piekļūt LNB 

veidotajiem autoritatīvajiem datiem un tālāk atrast arī informāciju par konkrētiem 

izdevumiem. Wikidata tiek ievietotas saites arī uz LNB ģeogrāfisko nosaukumu, 

tematisko priekšmetu un formas/žanra priekšmetu autoritatīvajiem ierakstiem. 

2.3. Muzeji 

Nacionālajā muzeju kopkatalogā (NMKK), kas apvieno vairāk nekā 130 Latvijas 

muzeju datus, praktiski netiek izmantotas konkrētas vārdnīcas un standarti. Katram 

objektam sistēma piešķir identifikatoru. Priekšmetu uzskaites apzīmējumi dažādos 

muzejos tiek pierakstīti atšķirīgi. Katrs muzejs uzskaites sistēmu veidojis pēc saviem 

 

22 https://www.wikidata.org/ 

https://www.wikidata.org/
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ieskatiem un principiem. Arī izpratne par to, ko nozīmē muzeja kolekcija un pēc kāda 

principa tā ir jāveido, katrā muzejā ievērojami atšķiras. Ja viens muzejs kolekcijas 

veido, piemēram, pēc priekšmetu tipa, tad citam tās var būt personību kolekcijas, bet 

vēl citam abu apvienojums. 

Vienīgā NMKK izmantotā pilnīgākā standartizētā klasifikācija ir priekšmetu tips. 

NMKK ir iestrādāts hierarhisks priekšmetu tipa klasifikators (nodrošina tematisko 

aptvērumu), kurš 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. 

Muzeju priekšmetu aprakstīšanai pēc priekšmetu tipa klasifikatora tiek lietota Muzeju 

priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmata [6], kas kalpo kā sistēmas lauku „vārdnīca” 

pēc priekšmeta tipa. Tā veidota, aprakstot katra priekšmetu tipa vērtības un visus 

NMKK globālos (sistēmas) laukus, norādot, kāda informācija katrā ir jāaizpilda, kā arī 

aprakstot to, kas pieder pie katra priekšmetu tipa. Tomēr šī rokasgrāmata ir veidota kā 

ieteikumi nevis oficiāls standarts. Obligāti aizpildāmie elementi ir: muzeja nosaukums, 

priekšmeta nosaukums, krājuma veids, eksponēšanas statuss, priekšmeta tips (vienīgi 

priekšmeta tipu nosaka kontrolēta vārdnīca). 

Daudzi muzeji izvēlas norādīt tikai minimālo datu apjomu, nenorādot neobligātos 

laukus vai klasifikatorus. Meklējot priekšmetus pēc tipiem, šobrīd nav iespējams atlasīt, 

piemēram, visus mēraparātus vai krēslus u.tml., jo daudziem no tiem nav norādīts 

zemākais, konkrētākais tips, bet tikai augstākais – lietiskie priekšmeti. 

Ņemot vērā ārkārtīgi atšķirīgo autora datu pierakstu NMKK, ir identificēta liela 

problēma – laikietilpīga manuāla datu savienošana. Tāpat problēmas sagādās atšķirīgā 

pieeja, kā dažādās sistēmās norādītas ziņas par autortiesībām. NMKK tiek norādīti arī 

nekorekti autortiesību esamības un neesamības iemesli, ko nepieciešams labot, 

piemēram, ja kā autortiesību neesamības iemesls norādīts „nezinu”. Nekorekti norādītās 

vērtības skaidrojams ar izpratnes trūkumu par autortiesībām. Veidojot sistēmu, muzeju 

darbiniekiem trūcis zināšanu, lai spētu ievadīt datus nepieciešamajā apjomā un 

kvalitātē. Arī izpratne par to, kas ir „bāreņdarbs” un kas „nav autortiesību objekts”, 

ievērojami atšķiras. 

Bibliotēkās tematiskie priekšmeti (un to autoritatīvie dati) atspoguļo resursu tekstuālo, 

audiovizuālo un vizuālo saturu, bet NMKK priekšmetu pielietojums vairāk atbilst 

bibliotēku formas/žanra fasetēm, kas atspoguļo resursu tekstuālo, audiovizuālo, vizuālo 

formu vai žanru. Tomēr gadījumos, kad nebūs iespējams izveidot atbilstošu 

formas/žanra priekšmetu, daļa priekšmetu tipu varētu tikt saistīti arī ar bibliotēku 

tematiskajiem priekšmetiem. Piemēram, Dabas muzeja krājuma atspoguļošanai var 

izmantot floras un faunas sugu nosaukumus, kas vērtību vārdnīcās tiek lietoti kā termini 

vai jēdzieni. 

Pagaidām muzeju priekšmetu klasifikators netiek izmantots sadarbībai ar citām kultūras 

mantojuma institūcijām un netiek veidoti autoritatīvie ieraksti. 
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2.4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) neizmanto vērtību vārdnīcas un 

ievieš jaunu informācijas sistēmu, kurā plānots izmantot kultūras mantojuma digitālo 

objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā ievietotos klasifikatorus un KMER, kas 

kopā veidos Atsauču datu risinājumu. 

Skat. arī 1. pielikumu: LNA, bibliotēku un muzeju vērtību vārdnīcu salīdzinājums. 
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3. Arhīvu, bibliotēku, muzeju starptautisko datu konceptuālo 

modeļu galveno entīšu klašu izvērtējums 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība, jaunu mediju un to pārraides 

kanālu daudzveidība rada jauna veida ietekmes un produktus, kas, kļūstot par ikdienas 

realitāti, diktē pārmaiņas kultūras mantojuma institūciju metadatu praksēs, ieviešot 

jaunus organizatoriskus principus un paradigmas, lai atklātu visus resursu/objektu 

aspektus no idejas līdz dažādām fiziskām realizācijām. Savukārt semantiskās 

tehnoloģijas piedāvā jaunus informācijas strukturēšanas principus, lai radītu ne tikai 

mašīnlasāmus, bet arī mašīninterpretējamus datus. 

Semantiskās tehnoloģijas piedāvā jaunus informācijas strukturēšanas 
principus, lai radītu ne tikai mašīnlasāmus, bet arī mašīninterpretējamus 

datus. 

Kultūras mantojuma institūciju datu modeļiem jāsniedz pārskats par informācijas 

sistēmā aptveramo jomu/nozari [7, 104]. Šī uzdevuma izpildei entīšu-attiecību modeļi 

definē lietotājus interesējošos atslēgobjektus jeb entītes, entīšu atribūtus un attiecības. 

Jaunākie arhīvu, bibliotēku un muzeju datu konceptuālie modeļi izvērtē datu elementu 

semantiku no lietotāju vajadzību skatu punkta. 

Datu modelēšanā izmanto entīšu – attiecību modeli, kas palīdz datus uztvert kā objektus 

un izprast to savstarpējo saistību. 

1. ilustrācijā attēlotas divas entītes un to saistība (mākslinieks izpilda dziesmu). Entīte 

ir datu objekts, kas pārstāv kādu analizējamās sistēmas objektu, par kuru tiek vākta 

informācija (tā var būt lieta, būtne, parādība vai koncepts, ko var nosaukt un identificēt). 

Attiecības parāda, kā savstarpēji saistītas divas vai vairākas entītes. Attiecību var 

uztvert kā darbības vārdu, kas saista divus vai vairākus lietvārdus. Atribūts paskaidro 

entītes un attiecības, glabājot noteiktu informāciju par entītēm (piemēram, dziesma var 

būt korim, solistam, abu apvienojumam u.tml.). Par iespējām izteikt informāciju 

vienkāršu apgalvojumu „subjekts – īpašība – vērtība” (subject – predicate – object) 

veidā skat. 5.3. 

 

1. ilustrācija. Divas saistītas entītes. 
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Turpmāk tiek analizētas trīs saskarnozaru konceptuālo modeļu (RiC CM, LRM/RDA, 

CIDOC CRM) entītes, kas ir būtiskas sadarbībai Latvijas vienotajā kultūras mantojuma 

digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā vienveidīgai un kontrolētai 

dažādu vārdu/nosaukumu, kas ir kopīgi atmiņas institūciju resursos, identificēšanai un 

lietošanai. Analīze tiek veikta, lai identificētu kopīgās un atšķirīgās atslēgentītes, to 

galvenos atribūtus un raksturīgākās attiecības, kas varētu palīdzēt praktiskā datu 

elementu kartēšanā. Netiek aptvertas entītes, kas attiecas uz kultūras mantojuma 

objektu aprakstošajiem metadatiem, bet tikai tās, kas ir būtiskas sadarbībai vērtību 

vārdnīcu jēdzienu izmantošanā. Kultūras mantojuma entīšu reģistra (KMER) izveide 

būtu pirmais solis ceļā uz entītēm balstītā objektu aprakstīšanā, jo līdz šim Latvijas 

atmiņas institūciju praksē objektu, t.sk. digitālo, aprakstīšanā izmantoti tikai ieraksti, 

ko nodrošina esošās informācijas sistēmas. 

3.1. Records in Context (RiC CM) 

Records in Context (RiC CM) – Ieraksti kontekstā, konceptuālais modelis (versija 

0.2, 2019 procesā)23 arhīvu datiem [8]. 

Par RiC CM attīstību, kurā trūkst sadarbības ar bibliotēku un muzeju kopienām, ir 

pausta arī kritika [9], uzsverot nepieciešamību pēc modeļa bagātināšanas ar entītēm no 

citu jomu modeļiem, integrētas entīšu kontroles, kā arī norādot uz problēmām saistībā 

ar vienotas terminoloģijas trūkumu.  

Arhīvu konceptuālais datu modelis RiC CM saskaņo un integrē atslēgentītes no četriem 

Starptautiskās Arhīvu padomes (ICA) standartiem: General International Standard 

Archival Description (ISAD(G)); International Standard Archival Authority Records-

Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR(CPF)); International Standard 

Description of Functions (ISDF); International Standard Description of Institutions 

with Archival Holdings (ISDIAH) un ISO standarta Records management standard ISO 

23081-11. 

 

23 Ontoloģija RiC-0 0.2 versija publicēta 02.2021. 
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1. tabula. RiC CM entīšu hierarhija24 

 

Universālā entīte Ric-E01Thing (Lieta) aptver visas pārējās entītes (līdzīgi kā LRM-

E1Res LRM bibliotēku modelī) un E1CRM Entity (CIDOC CRM muzeju modelī). 

Sadarbībai Latvijas vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un 

pārvaldības platformā svarīgākās ir RiC-E07 Aģenta entītes RiC-E08 Persona un RiC-

E09 Grupa (ietver RiC-E10 Dzimta un RiC-E11 Organizācija), kā arī RiC-E14 

Notikums un RiC-E22 Vieta. Skat. 2. tabulu „Vienotajai kultūras mantojuma 

pārvaldības un izplatīšanas platformai būtisko atslēgentīšu salīdzinājums nozaru 

konceptuālajos modeļos LRM, RiC CM un CIDOC CRM, kā arī EDM”. Notikumam ir 

laika un telpas robežas. RiC-E15 Aktivitāte ir Notikuma veids. 

RiC-E18 Datējums ir ar entīti saistīta hronoloģiska informācija, kas palīdz to identificēt 

un kontekstualizēt. RiC-E22 Vieta ir norobežots un nosaukts ģeogrāfisks apgabals 

(area) vai reģions. 

RiC-E08 Personas atribūti ir Nosaukums, Aprakstoša piezīme, ID, Vēsture (entītes 

evolūcija no izcelšanās līdz šodienai), Valoda, Juridiskais statuss, Demogrāfiskā grupa, 

Nodarbošanās. 

RiC-E10 Dzimtas atribūti ir Nosaukums, Aprakstoša piezīme, ID, Vēsture, Valoda, 

Juridiskais statuss, Dzimtas tips. 

RiC-E11 Organizācijas atribūti ir Nosaukums, Aprakstoša piezīme, ID, Vēsture, 

Valoda, Juridiskais statuss, Organizācijas tips. 

RiC-E14 Notikuma atribūti ir Nosaukums, Aprakstoša piezīme, ID, Vēsture, Ticamība 

(certainty), Notikuma tips. 

 

24 https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf 

 

https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf
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RiC-E22 Vietas atribūti ir Nosaukums, Aprakstoša piezīme, ID, Koordinātas, Vēsture, 

Atrašanās, Vietas tips. 

3.2. IFLA Library Reference Model (LRM) / Resource Description & 

Access (RDA) 

Library Reference Model (LRM) – Bibliotēku atsauču modelis [10]. 

Atbalstot lietotāju jaunos intuitīvās meklēšanas paradumus un vajadzības (atrast (find), 

identificēt (identify), izvēlēties (select), iegūt (obtain), izpētīt (explore) – t.i., atklāt 

resursus, izmantojot to savstarpējās attiecības, kontekstu), bibliotēku jomā datu 

atslēgentītes un to hierarhiju definē tādi konceptuālie modeļi kā IFLA FRBR (WEMI 

piramīda, 1998) un IFLA LRM (iekļaujot WEMI, 2017). LRM modelis ir augsta līmeņa 

konceptuālais modelis ar lielāku vispārinājuma pakāpi nekā iepriekšējie IFLA datu 

konceptuālie modeļi, t.sk. FRBR. LRM ir entīšu – attiecību modelis. 

WEMI jeb FRBR modeļa „mugurkauls” radies pēc pusgadsimtu ilgām teorētiskām 

diskusijām. WEMI modelē viena resursa četrus slāņus (W (Work) – radoši intelektuālo 

darbu, E (Expression) – izteiksmes (mutācijas un atvasinājumi: tulkojumi – cits 

lingvistiskais saturs, aranžējumi, adaptācijas, parodijas, saīsinātas versijas u.c. 

izteiksmes, kas intelektuālā ieguldījuma ziņā ir pielīdzināmas tam pašam darbam, t.i., 

nerada jaunu Darbu (skat. zemāk Darbu attiecības (2. ilustrācija)), M (Manifestation) – 

fiziskās realizācijas (konkrēta informācijas vide, piemēram, drukāts vai elektronisks 

teksts) un I (Item) – eksemplaritāti), uz kuru pamata veidot attiecības un saistību ar 

citām entītēm (piemēram, Aģentiem – autoru, tulkotāju, izdevēju, īpašnieku utt.). 

 

2. ilustrācija. WEMI entītes [11]. 

Darbs ir abstrakta entīte, jo nav viena materiāla objekta, uz ko var norādīt, apgalvojot, 

ka tieši tas ir darbs. Darbs var būt realizēts dažādās zīmju sistēmās un fiziskās formās. 
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Darbu kopu, kas var rasties no viena oriģināldarba, atspoguļo 3. ilustrācija zemāk. 

Entīte Darbs ir svarīga, piemēram, veidojot apkopojumus – klasterus par viena autora, 

vienas institūcijas, vienas dzimtas saistību ar radītajiem vai pārvaldībā esošajiem 

darbiem, piemēram, kā tas ir Vikipēdijā, VIAF un citās saistīto datu platformās. 

 

3. ilustrācija. Darbu attiecības [12]. 

LRM definētas 11 atslēgentītes (LRM-E1 RES, LRM-E2 Darbs, LRM-E3 Izteiksme, 

LRM-E4 Manifestācija, LRM-E5 Vienība, LRM-E9 Nomens, LRM-E6 Aģents: LRM-

E7 Persona un LRM-E8 Aģents grupa; LRM-E11 Laikposms, LRM-E10 Vieta), kas 

pamatā balstās uz bibliotēku autoritatīvajiem datiem, ko kā mezgla punktus, izteiktus 

saistīto datu veidā, var efektīvi izmantot entīšu identificēšanai un semantiskai 

saistīšanai. 
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4. ilustrācija. LRM atslēgentīšu attiecības [13]. 

LRM-E1 Res aizvieto FRBR Tematu (Thema), lai izvairītos no ierobežojošās izpratnes, 

kas ar Tematu saistās bibliotēku vidē, t.i., to saistot tikai ar priekšmetiskajām (Subject) 

attiecībām. Tāpēc LRM-E1 Res ir LRM superklase, savukārt LRM-E9 Nomens ir 

nosaukums (apzīmējums), ko izmanto, lai atsauktos uz LRM-E1 Res konkrētu 

gadījumu, t.i., LRM-E9 Nomens atspoguļo saistību starp entīti un tās nosaukumu, kas 

var būt „vārds, nosaukums, termins vai ID”. Entīšu nosaukumu modelēšana ļauj tiem 

piešķirt tādus atribūtus kā valoda, alfabēts vai kontrolēta vārdnīca, kā arī izveidot 

attiecības starp dažādiem vienas un tās pašas entītes nosaukumiem, piemēram, starp 

personas iepriekšējo un jaunāko vārdu [14, 18]. Semantiskā tīmekļa vidē ir būtiski 

nošķirt „jēdzienu” un tā „nozīmes”. Šīs atšķirības ir svarīgas, lai izteiktu tēzaurus, 

klasifikācijas shēmas u.c. kontrolētās vārdnīcas SKOS formātā [7, 112]. 
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LRM-E1 Res var ietvert materiālus, fiziskus un konceptuālus objektus, kas var būt arī 

Darba temats, kā arī Jēdziens, Objekts un Notikums. Entītes Res kategorijas atribūta 

definīcija pieļauj veidot tādas Res apakšklases, kas varētu būt noderīgas konkrētā 

implementācijā [10, 10]. Tāpēc LRM katru jēdzienu (entīti), kas nav skaidri definēta 

modelī, drīkst izteikt kā Res apakš-entīti [10, 20], t.i., arī Notikums, Temats un 

Forma/Žanrs var būt definēti kā Res apakšentītes. Ar vienu Res var būt saistīti daudzi 

LRM-E9 Nomeni. 

LRM kopumā modelē visu bibliogrāfisko universu – tekstus, skaņas, attēlus, kustīgus 

attēlus, notis, runātus vārdus, objektus, datu kopas, datorprogrammas, transmedijus [7, 

115]. Tas tiešā veidā nemodelē procesus (muzeji) un aktivitātes (arhīvi). LRM praktiskā 

realizācija notiek, ieviešot Latvijas bibliotēku datu veidošanā RDA noteikumus, kuru 

pamatā ir LRM konceptuālajā modelī definētās kategorijas un to hierarhija. 

3.3. CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) 

Muzeju jomā atslēgentītes/jēdzienus definē konceptuālais modelis CIDOC-CRM 

(turpmāk CRM) – Norāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras mantojuma 

nozarē (ISO 21127, 2006; atjaunots 2014; joprojām attīstībā) [15], kas ir harmonizēts 

ar bibliotēku konceptuālo modeli LRM. Izstrādes sākotnējais nolūks bija izveidot 

jēdzienu bāzi informācijas apmaiņai starp kultūras mantojuma institūcijām – muzejiem, 

bibliotēkām un arhīviem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu un integrāciju 

neviendabīgu kultūras mantojuma informācijas avotu starpā. 2020. gada oktobra versija 

7.01 ietver 99 klašu un 198 īpašību aprakstu ar fokusu uz jēdzienu „neformālo 

semantiku” [15, XVII]. 

CRM modeļa virsklase ir E1CRM Entity, kas galvenokārt nodrošina tehnisku mērķi – 

apkopot modeļa ontoloģiski jēgpilnos jēdzienus. CRM zināšanu bāze veidojas, 

balstoties uz E73 Information Object kategoriju. Formālas kategorijas CRM zināšanu 

bāzē ir identifikatori (E41 Appellation, ko var salīdzināt ar LRM E9 Nomen, kuram var 

būt has appellation attiecības), nevis reālas lietas vai parādības. Zināšanu bāze ietver 

paziņojumus, kas pārstāv zināšanas, ko var izmantot tik ilgi, kamēr pastāv atsaucēs 

norādīto identifikatoru atrises (resolver) pakalpojums. 

Pretstatā bibliotēku modelim, CRM modelē arī procesus, kas notiek laikā un telpā, 

tādējādi ļaujot aprakstīt kompleksus dinamiskus objektus un to dzīves ciklu. Šo modeli 

var uzskatīt par orientētu uz notikumiem, ko raksturo dinamiku apzīmējošas klases, 

piemēram, E5 Notikums, kam var būt sākums un beigas, ko apzīmē apakšklases (E63 

Esības Sākums un E64 Esības Beigas); kā arī E2 Īslaicīga entīte; E4 Periods; E52 

Laikposms u.c. CRM objektu aprakstiem jābūt vērstiem uz dažādu notikumu 

raksturošanu, kuros ir iesaistīti objekti. 
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5. ilustrācija. Procesu modelēšana CIDOC CRM modelī [15, XX]. 

5. ilustrācijā attēlotās entītes un to īpašības palīdz reprezentēt kultūras mantojuma 

objektus un ar tiem saistītos procesus, sniedzot atbildes uz jautājumiem „Kas?, Kad?, 

Kur?, Ko?, Kā?”. 

E55 Type var ietvert tādus terminus no tēzauriem un vērtību vārdnīcām, ko izmanto, lai 

raksturotu un klasificētu CRM klašu instances. E55 Type instances attēlo universālos 

jēdzienus pretstatā E41 Appellation, kas tiek izmantots CRM klašu instanču 

nosaukšanai [15, XXX Vii] (līdzīgi LRM-E9 Nomen). 

CRM standarta paredzētais darbības lauks ir „reālās” pasaules apakškopa, tas ir 

potenciāli neierobežots. CRM pamata klases aptver: 

• Laiku (E52) – telpu (E53) – iekļaujot nosaukumu/identifikatoru, vietu, 

periodu/ēru, laikposmu un attiecības ar patstāvīgiem elementiem (objektiem); 

• Notikumus (E5) – iekļaujot nosaukumu/identifikatoru, esības sākumu/beigas, 

dalībniekus (personas un grupas), lietu (fizisku vai konceptuālu) 

radīšanu/modificēšanu un attiecības ar patstāvīgiem elementiem (objektiem); 

• Materiālas lietas (E24) – iekļaujot nosaukumu/identifikatoru, vietu, 

informācijas objektus, ko pārnes materiālas lietas, veseluma – daļas attiecības, 

un attiecības ar patstāvīgiem elementiem (objektiem); 

• Nemateriālas lietas (E28) – iekļaujot nosaukumu/identifikatoru, informācijas 

objektus (apgalvojuma vai simboliskus), konceptuālas lietas, veseluma – daļas 

attiecības. 

Sadarbībai Latvijas vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu pārvaldības un 

izplatīšanas platformā svarīgākās entītes ir Aģents: Aģents/Persona, Aģents/Grupa 

(Institūcija, Dzimta), Darbs, Vieta, Laikposms, Notikums, Temats, Forma/Žanrs, kuru 

salīdzinājums25 [16, 5] redzams 2. tabulā. 

 

25 Salīdzinājuma izveidē izmantota: Pat R., & Žumer M., p. 5-6 http://library.ifla.org/id/eprint/2130 

http://library.ifla.org/id/eprint/2130
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2. tabula. Vienotajai kultūras mantojuma pārvaldības un izplatīšanas platformai 

būtisko atslēgentīšu salīdzinājums nozaru konceptuālajos modeļos LRM, RiC CM un 

CIDOC CRM, kā arī EDM 

Entītes klase Bibliotēkas: Arhīvi: Muzeji: Kultūras mantojums: 

 LRM(2017)/R

DA (2020) 

Records in 

Contexts 

(RiC CM) 

ric-cm-0.2 

Draft 2019 

CIDOC 

CRM 

CRM_v.7; 

2020 

EDM v5.2.8 

Virsklase E1 Res / RDA 

Entity 

rdac:C10013 

RiC-E01 

Thing 

E1 CRM 

Entity 

edm:Noninformation

Resource 

Aģents LRM-E6 

Agent / 

rdac:C10002 

RiC-E07 

Agent 

E39 Actor edm:Agent 

Aģents/Persona LRM-E7 

Person / 

rdac:C10004 

RiC-E08 

Person 

E21 Person edm:Agent 

Aģents/Grupa LRM-E8 

Collective 

Agent / 

rdac:C10011 

RiC-E09 

Group 

E74 Group edm:Agent 

Aģents/Institūcija LRM-E8 

Collective 

Agent / 

rdac:C10005 

RiC-E11 

Corporate 

Body 

E74 Group edm:Agent 

Aģents/Dzimta/ģim

ene 

LRM-E8 

Collective 

Agent / 

rdac:C10008 

RiC-E10 

Family 

E74 Group edm:Agent 

Vieta LRM-E10 

Place / 

rdac:C10009 

RiC-E22 

Place 

E53 Place edm:Place 

Laikposms/Datējum

s 

LRM-E11 

Time-span / 

rdac:C10010 

RiC-E18 

Date 

E52 Time-

Span 

edm:TimeSpan 

Notikums Subclass of 

LRM-E1 Res / 

rdac:C10012 

RiC-E14 

Event 

E5 Event edm:Event 

Temats Subclass of 

LRM-E1 Res / 

LRM R-12 has 

a subject/Work 

has as subject 

RiC-E02 

Record 

Resource + 

RiC-A38 

E55 Type / 

P129 is 

about (is 

subject of) 

skos:Concept 

https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf
https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf
http://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CIDOC%20CRM_v.7.0_%2020-6-2020.pdf
http://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CIDOC%20CRM_v.7.0_%2020-6-2020.pdf
http://www.cidoc-crm.org/sites/default/files/CIDOC%20CRM_v.7.0_%2020-6-2020.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Definition_v5.2.8_102017.pdf
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Definition_v5.2.8_102017.pdf
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Res / 

rdac:C10012 

Scope and 

content 

Forma/žanrs Subclass of 

LRM-E1 Res / 

rdac:C10012 

RiC-E04 

Record + 

RiC-A17 

Documentary 

Form Type 

E55 Type   

Darbs LRM-E2 Work 

/ rdac:C10001 

RiC-E02 

Record 

Resource + 

RiC-A28 

Name 

E89 

Proposition

al Object 

edm:InformationRes

ource 

Izteiksme LRM-E3 

Expression / 

rdac:C10006 

RiC-E04 

Record 

E90 

Simbolic 

Object 

edm:InformationRes

ource 

Manifestācija LRM-E4 

Manifestation / 

rdac:C10007 

RiC-E06 

Instantiation 

E99 

Product 

Type 

edm:InformationRes

ource 

Vienība LRM-E5 Item 

/ rdac:C10003 

RiC-E06 

Instantiation 

E22 Human 

-Made 

Object 

 edm:WebResource26 

 

Bibliotēku LRM modelī fokuss ir uz resursiem, savukārt arhīvu un muzeju modeļos 

centrā ir konteksts un laika dimensija. 

Visos trīs konceptuālajos modeļos Res/Lieta/CRM entīte ir traktēta kā entīšu virsklase, 

kas ietver visas pārējās entītes un attiecas uz visu atsevišķo jomu (arhīvi, bibliotēkas, 

muzeji) kopumu. 

Bibliotēku modelī nav akcenta uz aktivitātēm, savukārt muzeju un arhīvu modeļos - ir. 

LRM katru jēdzienu, kas nav skaidri/atsevišķi definēts, drīkst definēt kā Res 

apakšentīti. CRM Aktivitāte ir Notikuma apakšentīte, tāpat arī RiC RM. Saskaņā ar 

LRM Aktivitāte var būt arī Priekšmets jeb temats. 

Bibliotēku praksē Notikums tiek atspoguļots kā tematiskais priekšmets (piemēram, 

LNB Nacionālajā tēzaurā) vai konkrētais notikums tiek pakārtots ģeogrāfiskajam 

nosaukumam un pēc lietojuma atbilst entītei Temats. FAST tiek lietota atsevišķa 

fasete – Notikums. 

Muzeju modelī Darba, Izteiksmes, Manifestācijas, Vienības ekvivalentās entītes ir 

pārņemtas no LRM [16, 5], tāpat kā aģenta (E39Actor: E21Person un E74 Group) 

klases detalizācija (vēl nav pabeigta). Arhīvu modelī ir tikai RiC-E06 Instantiation 

(Instance), ko var pielīdzināt LRM Manifestācijai. 

 

26 Zapounidou, S., [17, 114] 
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Temats un Forma/žanrs, kas atspoguļo to, par ko ir resurss/objekts (temats), vai kas tas 

ir (forma vai žanrs), ir nozīmīgas entītes bibliotēku jomā. Tomēr tās var būt nozīmīgas 

arī arhīviem un muzejiem, aprakstot dažādus dokumentus, objektus, fotogrāfijas, 

mūzikas un mākslas darbus u.tml. resursus. 
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4. Galvenās entīšu klases un standarti labās prakses risinājumos 

ārpus Latvijas 

4.1. Social Networks and Archival Context (SNAC) 

Social Networks and Archival Context (SNAC) https://snaccooperative.org [18]. 

SNAC ir starptautisks projekts, kurā sadarbojas 45 atmiņas institūcijas27 no dažādām 

valstīm (dalībnieku sarakstā ir arhīvi, bibliotēkas un muzeji, t.sk. Francijas Nacionālais 

arhīvs, Getty Pētniecības institūts, Hārvarda Universitāte, Jeila Universitāte, Prinstonas 

Universitāte u.c. universitātes, Amerikas Dabas vēstures muzejs, ASV Kongresa 

bibliotēka u.c.). 

SNAC projekts tika uzsākts 2010. gadā, piedaloties ASV Nacionālajam arhīvam un 

dokumentu pārvaldei (National Archives and Records Administration), Kalifornijas 

Digitālajai bibliotēkai (California Digital Library), Virdžīnijas Universitātes Humani-

tāro zinātņu progresīvo tehnoloģiju institūtam (Institute for Advanced Technology in 

the Humanities at the University of Virginia (IATH)) un Kalifornijas Universitātes 

Bērklija informācijas skolai (School of Information, University of California, Berkeley 

(IS/UCB)). 

SNAC ir bezmaksas tiešsaistes resurss, kas lietotājam palīdz atklāt biogrāfisko un 

vēsturisko informāciju par personām, dzimtām un institūcijām, kas ir ko radījušas 

vai dokumentētas vēstures resursos (primārie avoti), un to savstarpējām attiecībām. 

Lietotāji var atrast informāciju arhīvu kolekcijās un saistītos resursos, kas atrodas 

kultūras mantojuma institūcijās visā pasaulē. 

Datu apstrādes metodes 

Dati tiek iegūti no avotu aprakstiem, kas veidoti, izmantojot starptautisko standartu 

EAC-CPF (Encoded Archival Context-Corporate Body, Persons and Families). 

Personām SNAC obligāts ir entītes tips (persona), personas vārds, vismaz viena norāde 

uz avotu, no kurienes iegūti dati; pēc izvēles tiek atklāti tādi atribūti kā biogrāfija, ar 

personu saistītie darbi, vietas, nodarbošanās, funkcijas, temati/priekšmeti un 

attiecības/saistība ar citām personām (saites uz VIAF, Wikidata, WorldCat Identities, 

LC NAF). Datus var eksportēt JSON un EAC-CPF XML. Par katru personu iespējamas 

divu veidu vizualizācijas: saistība ar citām personām; saistības intensitāte. 

Institūcijām SNAC obligāts ir entītes tips (institūcija), nosaukums, vismaz viena 

norāde uz avotu, no kurienes iegūti dati vai vismaz viena iekšējā saite; pēc izvēles tiek 

atklāti tādi atribūti kā vēsture, resursi par, vieta, funkcijas, temati/priekšmeti un 

attiecības/saistība ar personām, kā arī Vienības (Holdings); saites uz VIAF, Wikidata, 

WorldCat Identities, LC NAF. Datus var eksportēt JSON un EAC-CPF XML. Par katru 

personu iespējamas divu veidu vizualizācijas: saistība ar citām personām; saistības 

intensitāte. 

 

27 https://portal.snaccooperative.org/node/482 

https://snaccooperative.org/
https://portal.snaccooperative.org/node/482
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Dzimtām SNAC obligāts ir entītes tips (dzimta), dzimtas vārds, vismaz viena norāde 

uz avotu, no kā iegūti dati; pēc izvēles tiek atklāti tādi atribūti kā vēsture, resursi par 

dzimtu, vieta, funkcijas, temati/priekšmeti un attiecības/saistība ar personām. Datus var 

eksportēt JSON un EAC-CPF XML. Par katru personu iespējamas divu veidu vizua-

lizācijas: saistība ar citām personām; saistības intensitāte. Pastāvīgie ID: Ark, SNAC. 

Vārda/nosaukuma definēšanai lieto RDA noteikumus. Ir nepieciešams vismaz viens 

aprakstītās entītes pamatojums, lai ierakstam būtu uz autoritatīviem avotiem balstīta 

ticamības pakāpe. Datējumus definē saskaņā ar DACS noteikumiem. 

SNAC pētniecības un attīstības darbs pierāda, ka ir iespējams nodalīt personas aprakstu 

no izveidoto vēsturisko ierakstu apraksta, kas dokumentē personu dzīvi un darbu. 

Entīšu attiecības (vairāk nekā 40) definētas 2017. gada dokumentā, ietverot arī tādas 

attiecības kā childOf; parentOf; siblingOf; spouseOf [19] u.tml. 

SNAC komanda izmanto EAD un MARC21 bibliogrāfiskos ierakstus, lai apkopotu 

biogrāfiskus/vēsturiskus datus. Pēc informācijas ievietošanas atbilstoši EAC-CPF tiek 

izveidots arhīva autoritatīvais ieraksts. 

Kad EAC-CPF ieraksts ir iegūts, dati tiek salīdzināti ar līdzīgiem ierakstiem un 

salīdzināti pāros. SNAC izmanto VIAF, ULAN un LC NAF, lai noteiktu sakritības starp 

ierakstiem. Lai noteiktu sakritību, izmanto nosaukumu, datumus un citus identifi-

cējošus atribūtus. Entīšu ierakstos ir iekļautas saites uz avotu, no kā iegūti dati. 

4.2. Finto – Somijas nacionālais tēzauru un ontoloģiju serviss 

Finto – nacionālais tēzauru un ontoloģiju serviss (http://finto.fi/) [20]. 

2011. gadā Somijā tika pieņemts likums par publiskā sektora informācijas sistēmu 

sadarbspēju, kas noteica sadarbspējas definīcijas un aprakstus nacionālajā datu 

apmaiņas līmenī: saskarņu, shēmu un satura, t.i., semantisko sadarbspēju. FinnONTO 

projekta ietvaros 2011. gadā aizsākās Somijas tēzauru un ontoloģiju servisa – Finto 

veidošana, kas ir izmantojams praksē jau no 2013. gada [21]. 

Finto izveides mērķis bija nodrošināt uzticamu un centralizētu nacionālo tēzauru un 

ontoloģiju servisu. 

Finto ir serviss, kas izveidots, lai darbotos gan ar vārdnīcām, gan pārlūkošanu un 

informācijas meklēšanu vienotā sistēmā. Šī sistēma piedāvā lietotāja saskarni, lai: 

• pārlūkotu vārdnīcas un ontoloģijas; 

• integrētu tēzaurus un ontoloģijas citās aplikācijās un sistēmās. 

Finto serviss ir veidots, izmantojot Skosmos – atvērtā pirmkoda rīku SKOS vārdnīcu 

un ontoloģiju pārlūkošanai un publicēšanai28. Skosmos nodrošina: 

 

28 http://skosmos.org/ 

http://finto.fi/
http://skosmos.org/
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• API vienkāršākai datu piekļuvei; 

• ērtu ontoloģiju un tēzauru publicēšanu tīmeklī un to konceptu pārlūkošanu un 

meklēšanu; 

• sadarbību starp dažāda veida organizācijām, kurām ir atšķirīgas vajadzības un 

iespējas. 

Finto datus izmanto ne tikai atmiņas institūcijas, bet arī ziņu portāli un biznesa padomu 

vietnes, anotējot savus resursus atbilstoši kādai no Finto ontoloģijām. Pašlaik notiek 

darbs pie muzeju un arhīvu datu pārveides no tēzaura uz ontoloģijām dažādās sistēmās. 

Pāriešana no tēzauriem uz ontoloģijām ļauj viennozīmīgi atsaukties uz ontoloģiju 

konceptiem, veidot saites starp ontoloģiju konceptiem (piemēram, no nozares 

ontoloģijas uz YSO ontoloģiju), kā arī veicina daudzvalodību un ontoloģijās iekļautās 

informācijas atkalizmantošanu. 

General Finnish Ontology – YSO29 [22] ir viena no visplašāk lietotajām Finto servisa 

ontoloģijām, kas tika veidota kā trīsvalodu ontoloģija, kuras pamatā ir General Finnish 

Thesaurus (YSA) termini somu valodā, General Finnish Thesaurus ar terminu 

ekvivalentiem zviedru valodā un Kongresa bibliotēkas Priekšmetu saraksts (LCSH) ar 

terminu ekvivalentiem angļu valodā. 

Galvenās izmaiņas: 

• tēzaura terminus nomaina ontoloģijas jēdzieni (concepts); 

• pāreja no lokālās bibliotēku vides globālajā tīmeklī; 

• bibliotēku standartus nomaina atvērto saistīto datu standarti; 

• mainās arī semantiskās attiecības. 

YSO hierarhisko kārtojumu veido prioritārie termini (Preferred terms) kā 

pamatjēdzieni: 

• notikumi un darbības (events and actions); 

• objekti (objects); 

• īpašības (properties). 

YSO pamatjēdzieni un tiem pakārtotie jēdzieni tiek iedalīti pēc veida (Type): 

• hierarhiskie jēdzieni (Hierarchical concepts); 

• vispārīgie jēdzieni (General concepts), kas galvenokārt veido YSO; 

• individuālie jēdzieni (Individual concepts) (ietver konkrētu ēku nosaukumus; 

unificētos nosaukumus u.tml.) 

YSO ir izveidota 61 tematiskā grupa un apmēram 30 000 jēdzienu, kas ir izmantojami 

daudzās nozarēs. 

 

29 http://finto.fi/yso/eng/ 

http://finto.fi/yso/eng/
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2003. gadā YSO ontoloģiju sāka veidot kā daudzvalodu mašīnapstrādājamu atvērto 

saistīto datu vidi, kuras pamatā ir bibliotēkās veidotie datu resursi, bet ir iespējams 

ietvert un apstrādāt arī dažādas specializētas vārdnīcas un ontoloģijas, kas nav saistītas 

ar bibliotēkām. 

YSO ir saistīta tīmeklī arī ar publiskā sektora ontoloģijām un vārdnīcām, tādējādi 

papildinot publisko „zināšanu tīklu”, kā arī ar starptautiskiem resursiem, piemēram, 

LCSH un Wikidata. 

YSO izmanto SKOS, un katram jēdzienam tiek piešķirts URI identifikators. YSO 

atspoguļo paradigmatiskās attiecības, t.sk. hierarhiskās attiecības un asociatīvās 

attiecības, ja tādas pastāv starp jēdzieniem. Hierarhiskās attiecības no plašākā jēdziena 

uz šaurāko tiek veidotas, izmantojot DOLCE (A Descriptive Ontology for Linguistic 

and Cognitive Engineering) augšējo ontoloģijas modeli, t.sk., piemēram, vecāka-bērna 

attiecības (Parent-child relationships). 

Somijā indeksēšanai bieži lieto tieši YSO (General Finnish Ontology) kopā ar speciālo 

nozaru vārdnīcām un ontoloģijām. KOKO ontoloģiju mākonī30 YSO ir savienota kopā 

ar 13 speciālajām nozaru ontoloģijām, tādējādi izveidojot vienu multidomēnu 

ontoloģiju. 

Kopš 2013. gada YSO uzturēšanu veic Somijas Nacionālā bibliotēka. 

4.3. FINNA – Somijas arhīvu, bibliotēku un muzeju kolekciju 

koplietošanas serviss 

FINNA https://www.finna.fi/ [23] - Somijas arhīvu, bibliotēku un muzeju kolekciju 

koplietošanas serviss. 

FINNA serviss apvieno resursus no Somijas arhīviem (11), bibliotēkām (73) un 

muzejiem (58) vienā lietotājiem draudzīgā pakalpojumā. Serviss veidots Izglītības un 

kultūras ministrijas virzītā Nacionālās digitālās bibliotēkas projekta (2008-2017) 

ietvaros. Somijas Nacionālā bibliotēka uztur un attīsta šo servisu sadarbībā ar arhīviem 

un muzejiem, kā arī citiem partneriem. 

Somijas atmiņas institūcijas 2014. gadā nolēma harmonizēt savus metadatus, lai: 

• novērstu jebkādu pārklāšanos datu veidošanā; 

• uzlabotu metadatu kvalitāti; 

• labāk atbalstītu kopīgo lietotāja saskarni Finna. 

Vietai tiek izmantoti atribūti: Vietas veids, Vietas nosaukums, ar vietu saistītās entītes, 

Vietas avots/ontoloģija. 

 

30 http://finto.fi/koko/en/ 

 

https://www.finna.fi/
https://www.finna.fi/
http://finto.fi/koko/en/
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Tematam tiek izmantoti atribūti: Tēmas veids, Tēmas avots/tēzaurs un ontoloģijas. 

Laikposmam tiek izmantoti atribūti: papildus gadskaitlim ieraksta mēnesi un datumu 

(arhīvu un muzeju datu veidotāji), ietver gan sākuma, gan beigu datējumus (ne 

atsevišķus elementus, kā piemēram, dzimšanas un miršanas datējumus). 

Jau 2016. gadā stratēģiski tika ieplānots, ka priekšnosacījums starpsektoru sadarbībai ir 

bibliotēku pāreja no sistēmas, kas atbalsta tikai MARC21, uz jaunas paaudzes sistēmu. 

Turklāt katrs sektors uzņēmās atbildību par lielāku apjomu Aģentu datu, kas būs 

jāizveido. Atmiņas institūcijas vienojās arī par RDA balstītu terminu vārdnīcu 

arhīviem, bibliotēkām, muzejiem, kas saistīta ar RDA Registry [24]. 

4.4. Wikidata 

Wikidata https://www.wikidata.org/ [25]. 

Wikidata ir atvērta, bezmaksas zināšanu bāze, kuru 2012. gadā izveidoja Wikimedia 

projektus atbalstošais Wikimedia Foundation. Wikidata darbojas kā centrālā zināšanu 

krātuve strukturētiem datiem, ko var izmantot gan citos Wikimedia projektos 

(piemēram, dažādu valodu Vikipēdijās), gan citās, ar Wikimedia nesaistītās vietnēs un 

servisos. Tā satur informāciju par Wikidata objektiem (items), kas var būt jebkas, un to 

īpašībām (properties). Apgalvojumiem par objektu īpašībām var pievienot atsauces uz 

informācijas avotiem, no kā ir ņemti šie apgalvojumi. Apgalvojumi var norādīt arī uz 

identifikatoriem citos datu avotos, kur ir atrodama informācija par šo pašu objektu. 

Wikidata dati ir pieejami JSON, RDF un XML formātā. Informācija par Wikidata 

objektiem ir pieejama arī saistīto datu un SPARQL vaicājumu formā31. 

 

31 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access 

https://www.wikidata.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access
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6. ilustrācija. Wikidata objekta informācijas piemērs32. 

Wikidata esošo informāciju var papildināt jebkurš interesents. Tas ļauj šīs informācijas 

papildināšanā iesaistīt arī kultūras mantojuma organizācijas (piemēram, pievienojot 

norādes uz informāciju par objektu šo organizāciju sistēmās). Wikidata galvenās entītes 

Rekomendāciju dokumenta kontekstā: 

Personām (Q5) Wikidata galvenokārt tiek atklāti tādi atribūti kā ar personu saistītās 

vietas, nodarbošanās, darbības jomas, literātiem formas/žanri, saistības un attiecības ar 

citām personām. Saites ar identifikatoru palīdzību ved uz VIAF, ISNI, FAST ID, e-

enciklopēdijām un bibliotēku autoritatīvo datu datubāzēm. 

Institūcijām (Q43229) Wikidata galvenokārt tiek atklāti vēsturiskie dati, vieta/-as, kas 

saistītas ar institūciju, darbības jomas, saistības un attiecības ar citām personām un 

institūcijām. Saites ar identifikatoru palīdzību norāda uz VIAF, ISNI, bibliotēku 

autoritatīvo datu datubāzēm un citiem attiecīgā profila ID. Wikidata entīte institūcija ir 

papildināta ar entītes objekts atribūtiem: ģeogrāfiskām koordinātām, būvniecības 

datējumu, objekta nodošanas vai atklāšanas datējumu; ar objektu saistītām personām 

(radītājs – autors, arhitekts, u.c.).  

Dzimtām (Q8436) Wikidata tiek atklāti daži atribūti – dzimtas vēsturiskie dati, vieta/-

as, kas saistītas ar dzimtu, saistības un attiecības ar personām. Saites ar identifikatoru 

palīdzību ved uz VIAF, e-enciklopēdijām un bibliotēku autoritatīvo datu datubāzēm. 

Vietas (Q82794) Atsevišķi ir jāapskata ģeogrāfiskie objekti un administratīvās 

vienības. Līdz ar to pievienotie atribūti ir specifiski, tie ir atkarīgi no tā, kurai vietai, 

t.i., ģeogrāfiskam objektam vai administratīvai vienībai tie ir pievienoti. Kopīgie 

 

32 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction
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atribūti ir ģeogrāfiskās koordinātas, valsts, kontinents, platība. Administratīvām vietām 

pievienotie atribūti ir datējumi (dibināšanas gads, pilsētas tiesības piešķiršanas 

datējums), valstiskās piederības vēsturiskie datējumi, saistības/attiecības ar citām 

administratīvām vienībām, vēsturiskie nosaukumi. Ģeogrāfiskajiem objektiem kopīgie 

atribūti tiek papildināti ar tādiem specifiskiem atribūtiem kā platība/baseina platība, 

augstums virs jūras līmeņa, objekta garums, tilpums, dziļums. Abiem veidiem ar 

identifikatoru palīdzību norādītas saites uz VIAF un bibliotēku autoritatīvo ierakstu 

datubāzēm. Vietas entītēm ir daudz vairāk saišu uz dažādiem ārējiem resursiem – 

enciklopēdijām un teksta datubāzēm. 

Notikumu) (Q1190554) entītes Wikidata papildinātas ar atribūtiem, kas ir specifiski 

attiecīgam notikumam. Visbiežāk tie ir notikuma klasifikācija/veids/tips, sākuma un 

beigu datējums, vieta/-as, ar ko notikums ir saistīts, dalībnieku skaits. Bruņotiem 

konfliktiem uzrādīts arī bojā gājušo dalībnieku skaits. Pasākumi tiek papildināti ar 

vietu, datējumu, periodiskumu, pasākuma jomu/nozari, dažiem ir norādītas arī 

ģeogrāfiskās koordinātas. Ar identifikatoru palīdzību norādītas saites uz ārējiem 

resursiem – e-enciklopēdiju šķirkļiem, retāk uz VIAF un bibliotēku autoritatīvo ierakstu 

datubāzēm. 

Darbu (Q17537576; Q47461344) entītes Wikidata ir maz sastopamas. Darba entītes 

raksturojošie atribūti ir: klasifikācija/veids/tips (instance), darba radīšanas datējums; ar 

darbu saistītās vietas (radīšanas vieta, izdošanas vieta (pilsēta, valsts)); valoda, kurā 

darbs ir radīts, kādās valodās ir tulkots (šis ir izteiksmes atribūts); darba žanrs/forma; 

darba radītājs. Darba entītēm ir maz sasaistes ar identifikatoriem, piemēram, VIAF, 

bibliotēku autoritatīvo ierakstu datubāzēm, e-enciklopēdiju šķirkļiem. Filmām tiek 

norādīts, uz kura darba pamata filma ir radīta (ja nepieciešams). 

Temata atribūti Wikidata entītēm ir: tematu apakšklases; citas vārdformas; UDK, 

Dewey (Djūija) decimālā klasifikācija, MeSH, AGROVOC vai kāda cita attiecīgā 

temata klasifikāciju sistēma; sasaiste ar e-enciklopēdiju šķirkļiem, kuros ir attiecīgā 

temata plašs apraksts; bibliotēku autoritatīvo ierakstu datubāzēm. 

Formas/žanra (Q483394) atribūti Wikidata entītēm ir: žanru vai formu apakšklases; 

citas vārdformas; ar identifikatoru palīdzību norādītas saites uz bibliotēku autoritatīvo 

datu datubāzēm, e-enciklopēdijām, tēzauriem un ontoloģijām. 

4.5. Europeana datu modelis (EDM) 

Europeana datu modelis (EDM) https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation 

[26]. 

Europeana izveidē iesaistītas bibliotēkas, arhīvi un muzeji – vairāk nekā 60 dalībnieki, 

t.sk. Latvijas atmiņas institūcijas. Katram Europeana digitālajam objektam pievienoti 

metadati atbilstoši EDM, kas ir uz objektiem centrēts datu modelis. Datu modelis 

nodrošina visu dalībinstitūciju datu savietojamību. 

EDM atdala kultūras mantojuma objektu no tā digitālā attēlojuma, lai tiem atbilstošo 

metadatu vērtības tiktu attiecīgi saistītas. . Lai reprezentētu objektu, EDM ir definētas 

trīs klases: 

https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation
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edm:ProvidedCHO (Dublin Core) – oriģinālā objekta aprakstīšanai, 

edm:WebResource (Dublin Core) – oriģinālā objekta digitālā attēlojuma aprakstīšanai. 

Tā kā metadati par pašu objektu un tā digitālo attēlojumu ir atdalīti, tad ir nepieciešams 

mehānisms (EDM identifikatori) to saistīšanai: to nodrošina ore:Aggregation klase. 

EDM ļauj papildināt vienas dalībinstitūcijas datus ar tajos iztrūkstošu informāciju no 

citas institūcijas datiem, tā radot pilnīgākus objekta metadatus. EDM ir nodrošināta 

dažādu modeļu datu, specifisku jomu prasību savietojamība, kā arī novērsti datu 

zudumi, saglabājot datu kvalitāti un līdzāspatāvēšanu oriģinālajiem datiem. 

EDM prasības: 

• bagātāki metadati – labāka datu granularitāte; 

• nodalīt objektus no to digitālajiem atveidojumiem; 

• nodalīt objektus no to metadatiem; 

• atļaut vairākus ierakstus vienam objektam, pat ja tie satur potenciāli pretrunīgu 

informāciju par tiem; 

• atbalstīt kontekstu, ieskaitot jēdzienus no kontrolētām vārdnīcām; 

• veicināt ārēju resursu, kas pieejami saistīto datu formā, atkārtotu izmantošanu; 

• atļaut dažādus granularitātes līmeņus; 

• esošo standartu atkārtota izmantojamība. 

EDM izmantotie standarti: 

• SKOS (Simple Knowledge Organization System) – jēdzienu vārdnīcu 

atveidei; 

• CIDOC-CRM (CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)) – notikumu un 

attiecību starp objektiem atveidei; 

• RDA (Resource Description and Access) – Aģentu un to atribūtu 

aprakstīšanai. 

EDM galvenās entīšu klases un to attēlošanai izmantotās ontoloģijas un vārdnīcas: 

• Virsklase – edm:NoninformationResource; 

• Aģents (Personām un Grupām) – edm:Agent (FOAF, RDA, Dublin Core); 

• Vieta (telpas entītēm) – edm:Place (WGS84 Geo Positioning, SKOS); 

• Laikposms (laikposmiem un datējumiem) – edm:TimeSpan (CIDOC CRM, 

SKOS, DCTerms); 

• Notikums – edm:Event (CIDOC CRM); 

• Temats (entītēm no ZOS, t.i., tēzauriem u.tml.) – skos:concept (SKOS); 

http://www.w3.org/2004/02/skos/
http://www.cidoc-crm.org/
https://www.rda.lv/
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• Darbs – edm:InformationResource. 

Visām klasēm EDM ir jābūt piešķirtam ID. 

Lai izveidotu pēc iespējas pilnīgu objekta aprakstu, lietotāji tiek mudināti no esošajiem 

datiem norādīt pēc iespējas vairāk entīšu īpašību. Nav nepieciešams izmantot visas 

pieejamās EDM entīšu īpašības, taču ir jānodrošina tās, kuras ir apzīmētas kā obligātas. 

Entīšu īpašību vērtības ir vai nu identifikatori (ID), vai literāļi. Ikreiz, kad vērtība tiek 

apzīmēta ar literāli, ir jāpievieno valodas apzīmējums (ISO 639‐2), lai norādītu vērtības 

valodu. Jānorāda: 

• entītes atribūtu vērtību valoda; 

• aprakstītā objekta valoda. 

EDM izstrādātāji rekomendē izmantot divu burtu kodu valodu apzīmēšanai, kur tas ir 

iespējams. Retāku valodu apzīmēšanai tiek lietots trīs burtu kods. 

Katram virsrakstam/nosaukumam tiek piešķirts valodas apzīmējums, kas atbilst 

konkrētajai virsraksta/nosaukuma valodai. 

<dc:description xml:lang=“fr”>Trois boutons en argent</ dc:description> 

<dc:description xml:lang=“en”>Three silver buttons</ dc:description> 

Rekomendē katram vārdam/nosaukumam prioritāro formu atveidot tik daudzās 

valodās, cik vien iespējams. 

4.6. INTERMI projekts (Čehija) 

INTERMI projekts (www.interpi.cz) [27]. 

INTERMI – Interoperability in memory institutions (čehu val. – INTERPI) – ir 

projekts, kuru realizēja Čehijas Nacionālā bibliotēka un Nacionālais arhīvs ar Čehijas 

Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu laika posmā no 2011. gada līdz 2015. gadam. 

INTERMI ir projekts, kurā iesaistījās un apvienojās Čehijas atmiņas institūcijas – 

bibliotēkas, muzeji, arhīvi un galerijas, un tas tika radīts, lai: 

• radītu zinātnisko un tehnoloģisko infrastruktūru un atbalstītu kultūras 

mantojuma satura apstrādi, izplatīšanu un lietošanu metadatu formā par 

informācijas objektiem, kas glabājas atmiņas institūcijās; 

• radītu lietotājam draudzīgu rīku, kas nodrošinātu vienotu piekļuvi kultūras 

mantojuma saturam visās atmiņas institūcijās; 

• dalītos ar kultūras mantojuma saturu saistīto atvērto datu veidā visās atmiņas 

institūcijās, nodrošinot semantisko sadarbspēju jēdzieniskajā līmenī [28]. 

INTERMI projektā tiek izmantotas šādas semantiskā tīmekļa tehnoloģijas: 

• URI, ko lieto lai identificētu objektus un abstraktus jēdzienus; 

http://www.interpi.cz/
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• resursu aprakstīšanas ietvars jeb RDF, kas ļauj izteikt apgalvojumus vienkāršu 

teikumu formā – „subjekts-īpašība-vērtība” (subject – predicate – object) un 

RDF Schema – ontoloģija, kas ļauj aprakstīt RDF resursu klases un īpašības; 

• OWL – ontoloģiju veidošanas valoda; 

• SPARQL – protokols un RDF vaicājumu valoda semantiskā tīmekļa datu 

avotiem. 

 

Entītes (meklēšanas saskarne angļu valodā33) 

 

7. ilustrācija. Galvenās entīšu klases Intermi. 

Vissvarīgākais INTERMI konceptuālā datu modeļa elements ir entīte. Entītes attēlo 

objektus, kas identificē reālo pasauli. INTERMI konceptuālajā modelī ir izveidotas 7 

entīšu klases ar apakšklasēm34: 

• Persona/Radītājs – reālas personas, personas, kas nosauktas reliģiskajos 

darbos; izdomātas un leģendāras personas, reāli vai izdomāti tēli, kas nav 

cilvēki; 

• Dzimta – dzimtas, dzimtas atzari, ģimenes; izdomātas dzimtas vai ģimenes; 

• Institūcijas – teritorija ar tai piederošo administrāciju, politiskās partijas un 

kustības, asociācijas, firmas; 

 

33 https://search.interpi.cz/arl-interpi/en/search/ 
34 https://search.interpi.cz/arl-interpi/en/search/ 

 

https://search.interpi.cz/arl-interpi/en/search/
https://search.interpi.cz/arl-interpi/en/search/
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• Ģeogrāfiskais objekts – valstis, zemes, vēsturiskie reģioni, ģeomorfoloģiskie 

veidojumi; 

• Notikums – organizēti pasākumi vai notikumi (konferences; sanāksmes), 

nozīmīgas dienas, kari, kaujas; 

• Darbs – literārie darbi, mākslas darbi, vispārzināmie dokumenti (likumi, 

konstitūcijas), struktūras, nosauktas ēkas (pilis, baznīcas, u.c.), programmas, 

projekti, granti; 

• Vispārīgo jēdzienu klases entīšu apakšklases ir nenosaukti objekti un to 

fiziskās daļas, kategorijas un nenosauktu personu un institūciju grupas, 

abstraktas entītes, materiāli un tehnikas; žanrs/forma; hronoloģiskie jēdzieni 

(Laikposmi). 

INTERMI projekts nodrošina vidi, lai veidotu un saglabātu datus par entītēm, kuras 

lieto Čehijas atmiņas institūcijās. Entītes ietver, piemēram, personas, institūcijas, 

darbības, trīsdimensiju objektus (t.i., mākslas un tehnikas objekti, nedzīvi objekti), 

notikumus un performances, mākslas un citus sasniegumus gan tekstuālā, vizuālā, gan 

skaņu ierakstu veidā (t.sk. digitālo), vietas u.c. entītes, kas attēlo atmiņas institūciju 

krājumu ierakstu tematus. Attiecības starp entītēm tiek veidotas, izmantojot 

paplašināmo iezīmēšanas valodu jeb XML. 

INTERMI projektā izmanto šādus standartus: 

• SKOS (Simple Knowledge Organization System) tēzaura terminu 

attēlošanai – lieto entītēm klasē „Vispārīgie jēdzieni” http://www.cidoc-

crm.org/docs/fin-paper.pdf 6; 

• FOAF – RDF ontoloģiju, kas apraksta personas, darbības un attiecības – lieto 

entītēm klasē „Persona/radītājs” [28]. 

Lai arī projekta INTERMI ietvaros kā piemērotāko datu satura standartu visām atmiņas 

institūcijām akceptēja RDA noteikumus, kuru lietošana Čehijā sākās 2015. gadā, tomēr 

arī RDA noteikumu lietošanai ir ierobežojumi atsevišķu entīšu klasēs, piemēram, entīšu 

klase Institūcijas nav pilnībā veidota pēc RDA noteikumiem. 

http://www.w3.org/2004/02/skos/
http://www.cidoc-crm.org/docs/fin-paper.pdf%206
http://www.cidoc-crm.org/docs/fin-paper.pdf%206
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5. Secinājumi un rekomendācijas 

Turpmāk sniegtās rekomendācijas attiecas tikai uz kultūras mantojuma atveidei 

nepieciešamajām kontrolētajām vērtībām, ko nodrošina autoritatīvie dati un citi 

kontrolētie klasifikatori, un norobežojas no kultūras mantojuma objektus aprak-

stošajiem metadatiem, kas nav šo rekomendāciju tvērumā. 

Lai atbilstu lietotāju paradumiem un tīmekļa meklēšanas praksei, Latvijas kultūras 

mantojuma datiem jākļūst par semantiskā tīmekļa daļu un jāspēj sadarboties ar citiem 

tīmeklī esošiem datiem. Izvērtējot datus no atsevišķām nozaru sistēmām, to atveidē 

izmantotos datu modeļus un standartus (tos raksturo dažāda strukturētības pakāpe, 

daļēji atšķirīgas atslēgentītes, kas ierobežo sadarbspēju vienotu kontrolētu datu 

elementu vērtību izmantošanā, atšķirīgi datu formāti u.c.), jāsecina, ka sadarbībai 

nosaukto entīšu (named entities) vienveidīgai un kontrolētai lietošanai vienotajā 

kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā 

nepieciešama vienošanās par jaunu datu modeli, datu standartiem un formātiem, kas 

atbilst semantiskā tīmekļa principiem. 

Sadarbībai nosaukto entīšu vienveidīgai un kontrolētai lietošanai 
vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu izplatīšanas un 

pārvaldības platformā nepieciešama vienošanās par jaunu datu modeli, 
datu standartiem un formātiem, kas atbilst semantiskā tīmekļa 

principiem. 

5.1. Datu modelis35 

KMER funkcionēšanai nepieciešams tāds datu modelis, kas apvienotu semantisko 

potenciālu, kā arī praksi un labāko pieredzi no visām atmiņas institūcijām, t.i., 

apvienotu to vienā semantiskā struktūrā, kas atbilst tīmekļa standartiem/prasībām [7, 

110]. 

Analizējot arhīvu, bibliotēku, muzeju datu konceptuālos modeļus un dažādus 

starptautiskus projektus kultūras mantojuma jomā, tika izvērtētas tikai tās atslēgentīšu 

klases, kurām ir potenciāls KMER un tā datu veidošanai. 

3. nodaļā iekļautās 2. tabulas trīs vizualizācijas atklāj būtisko kultūras mantojuma 

nosaukto entīšu grupu (Aģentu, Vides un satura, WEMI) salīdzinājumu un savstarpējo 

atbilstību/neatbilstību trīs nozaru konceptuālajos modeļos LRM, RiC CM un CIDOC 

CRM. 

 

 

35 Ar mērķi vienoties par būtiskajām entīšu klasēm, to atribūtiem un attiecībām 2020. gadā LNB tika organizēts 

virtuāls atmiņas institūciju seminārs un 28 sanāksmes ar pārstāvjiem no visām partnerorganizācijām, kurās tika 

detalizēti apspriestas starpnozaru digitālo resursu integrācijai nepieciešamo kontrolēto datu vērtības. 
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8. ilustrācija. Aģentu grupas entīšu salīdzinājums nozaru konceptuālajos modeļos 

LRM, RiC CM un CIDOC CRM. 

Aģentu grupas entītes ir svarīgākās entītes visu trīs nozaru konceptuālajos modeļos, un 

tās ir attēlotas hierarhijā: Aģents (muzejiem – E39 Actor (Dalībnieks)) kā virsklase tiek 

dalīts apakšklasēs Persona un Institūcija, arhīvu un bibliotēku modelī Institūcija vēl 

detalizētāk – Dzimta un Organizācija. Bibliotēku modelī Institūciju un Dzimtu var 

attēlot ar RDA entīšu rdac:C10005 un rdac:C10008 palīdzību. 

Aģentu grupa ir svarīgākā arī visās rekomendācijās analizētajās platformās (SNAC, 

FINNA, Wikidata, EDM, Intermi), no kurām visās, izņemot Wikidata, tiek ņemti vērā 

RDA noteikumi Aģentu entīšu atribūtu un attiecību atveidē, trīs platformās – arī EAC-

CPF, bet EDM un Intermi arī FOAF. Aģentu grupa ir vispilnīgāk atklāta arhīvu un 

bibliotēku autoritatīvajos datos. 
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9. ilustrācija. Vides un satura grupas entīšu salīdzinājums nozaru konceptuālajos 

modeļos LRM, RiC CM un CIDOC CRM. 

Vides un satura entīšu grupā visos trīs modeļos skaidri definētas Vietas un Laikposma 

(arhīvu modelī RiC-E18 Date (Datējums)) entītes, arhīvu un muzeju modeļos arī 

Notikums. Bibliotēku modelī Notikumu var definēt ar virsklases LRM-E1-Lieta (RES) 

apakšklases palīdzību. Tāpat bibliotēku modelī ar virsklases LRM-E1-Lieta (RES) 

apakšklases palīdzību var definēt Tematu (Jēdzienu) un Formu/Žanru. Savukārt arhīvu 

modelī Tematu iespējams definēt, apvienojot pamatklasi E02 Record Resource un 

atribūtu A38 Scope and content, bet Formu/Žanru – apvienojot pamatklasi E04 Record 

un atribūtu A17Documentary FormType. Muzeju modelī Tematu iespējams definēt, 

izmantojot E55Type un atribūtu P129 is about (is subject of), bet Formu/Žanru – ar 

E55Type. 

Rekomendācijās analizētajās platformās (SNAC, FINNA, Wikidata, EDM, Intermi) 

entīti Notikums izmanto visas platformas, izņemot SNAC; tas attiecas arī uz Vietu un 

Tematu. Notikuma atveidei EDM izmanto jau minēto E5Event no CIDOC CRM, Vietas 

atveidei – WGS84Geo un SKOS. Temata atklāšanai visas iepriekš minētās platformas 

izmanto SKOS, bet WIKIDATA – dažādu kontrolēto vārdnīcu vērtības (UDC, DDC, 
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MesH, AGROVOC u.c. kā entīšu īpašības (P921)). Entīte Laikposms tiek izmantota 

EDM, FINNA un Intermi. Entīti Darbs izmanto Intermi un Wikidata, bet 

Formu/Žanru – FINNA, Intermi kā SKOS jēdzienu un Wikidata. 

 

10. ilustrācija. WEMI grupas entīšu salīdzinājums nozaru konceptuālajos modeļos 

LRM, RiC CM un CIDOC CRM. 

WEMI grupas entītes, kas ir būtiskas bibliotēku datu modelī, atveidojot Darba tapšanas 

stadijas no radošā ieguldījuma līdz konkrētam rezultātam, arhīvu un muzeju modeļos 

attēlotas atšķirīgi. Arhīvu modelī, kas fokusējas uz dokumentiem, tiešu atbilstību var 

saskatīt tikai starp RiC-06 Instantiation un bibliotēku LRM-E4 Manifestation, un var 

secināt, ka Darba entītes klase arhīvos ir mazāk svarīga. Bibliotēku LRM entītes Darbs 

modelēšanas virziens ir no abstraktā (radošā) uz konkrēto (W⇛E⇛M⇛I), turpretī 

muzeju CRM – no konkrētas muzeja lietas abstrakcijas virzienā E22 Human-Made 

Object ⇛E99 Product Type ⇛E90 Simbolic Object ⇛E89 Propositional Object. 

E22 Human Made Object entīte tiek izmantota, lai aprakstītu cilvēka darbības rezultātā 

radītus fiziskus objektus, piemēram, mākslas darbu vai pieminekli. To var pielīdzināt 

LRM-E5 Item. Entītes E22 Human Made Object virsklase ir E24 Physical Human-Made 

Thing. Mākslas darbs vai piemineklis ir pastāvīgs un tik ilgi, kamēr tas saglabā savu 

vispārējo fizisko formu, tas pastāv un piedalās vēsturisko notikumu plūsmā. 
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E28 Conceptual Object entīte arī tiek izmantota, lai aprakstītu pastāvīgus, bet vairāk 

nemateriālus objektus. To izmanto, lai, piemēram, aprakstītu identificējamas idejas, kas 

tiek nosauktas un veido vēsturiska diskursa objektu. E28 Conceptual Object ir virsklase 

E99 Product Type (netieša E28 apakšklase, kuras tieša virsklase ir E55 Type) ⇛ E90 

Simbolic Object ⇛ E89 Propositional Object, vai, salīdzinot ar LRM modeli, šīs entītes 

atbilst LRM-E4 Manifestation ⇛ LRM-E3 Expression ⇛ LRM-E2 Work līmeņiem. 

Muzeju modelī Darba jēdziens (formulēts atšķirīgi) ir svarīgs tādēļ, ka muzeju Lietu-

Objektu izmantošana digitālā vidē ir saistīta ar autortiesībām. 

Pakāpeniski jāpāriet uz galveno nosaukto entīšu – personu, institūciju, 
dzimtu, vietu, notikumu, darbu, tematu, formas/žanra – kontrolētu 

lietojumu arī citu atmiņas institūciju datos. 

Ņemot vērā esošās situācijas analīzi Latvijas atmiņas institūcijās [2. nodaļa] un datu 

konceptuālo modeļu atslēgentīšu salīdzinājuma [3. nodaļa] 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 jāvienojas: 

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

vērtību vārdnīcām; 

• par kopīgiem noteikumiem, kas novērstu pieraksta atšķirības (skat. 2. 

pielikumu), kas attiecas uz Aģentiem, Datējumiem u.c. entītēm); 

• 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 (ja nepieciešams) 

principiem, pārejot uz entīšu pārvaldību; 

• par datu modeļa paplašināšanas iespējām; 

• par iespējām attīstīt un ieviest praksē saistīto datu formātus (1. pielikumā) 

norādīts, ka neviena no esošajām atmiņas institūciju sistēmām tiešā veidā 

nenodrošina autoritatīvo datu izguvi saistīto datu formātos, lai tos varētu atvērt 

plašai izmantošanai gan savstarpēji, gan ārpus kultūras nozares). 
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5.2. Datu standarti un formāti 

3. tabula. Atsauces datu entīšu klašu salīdzinājums izvērtētajās starptautiskajās 

platformās un saistītie standarti 

Entīte/platforma

/standarts 

SNAC (ASV, 

Francija) 

FINNA/FINT

O (Somija) 

Wikidata Europeana 

(Data 

Model) 

Intermi 

(Čehijas 

Republika) 

Persona + EAC-CPF; 

RDA 

+ EAC-CPF; 

RDA 

+ + RDA; 

FOAF 

+ RDA; 

FOAF 

Institūcija + EAC-CPF; 

RDA 

+ EAC-CPF; 

RDA 

+ + RDA + EAC 

CPF 

Dzimta + EAC-CPF; 

RDA 

+ EAC-CPF; 

RDA 

+ + RDA + EAC 

CPF 

Notikums - + + + CIDOC 

CRM 

+ CIDOC 

CRM 

Vieta - + + + WGS84 

Geo; SKOS 

+ 

Temats - + SKOS + UDK; 

DDK; 

Mesh, 

AGROV

OC kā 

(P921) 

+ SKOS + SKOS 

Laikposms - +  + CIDOC 

CRM; 

SKOS 

+ 

[vispārīgais 

jēdziens] 

Darbs - + SKOS +  + 

Forma/Žanrs/  - +  +  + 

[vispārīgais 

jēdziens] 

Eksporta 

formāti 

EAC-CPF; 

JSON 

JSON; RDF JSON; 

RDF; 

HML 

RDF/XML RDF; XML 

 

Visas tabulā iekļautās entīšu klases, starptautiskās platformas un tajās pielietotie 

standarti ir atšifrēti vai nu abreviatūru, definīciju sadaļā, vai ir aprakstīti rekomendāciju 

tekstā 4. nodaļā. 

5.3. Semantiskā tīmekļa tehnoloģijas 

Semantiskais tīmeklis ir esošā tīmekļa paplašinājums, kurā informācija ir izteikta dator-

programmām saprotamā (mašīninterpretējamā) formā. Semantiskā tīmekļa tehnolo-

ģijas – RDF, SPARQL, SKOS u.c. – nodrošina datu mašīninterpretējamību, struk-

turētību un atkalizmantojamību. Saistītie dati ir veids, kā izmantot tīmekļa tehnoloģijas, 

lai publicētu mašīninterpretējamu informāciju un veidotu savstarpēji saistītu datu 

tīmekli [29]. KMER kontekstā saistītie dati palīdz saistīt mašīnlasāmās reprezentācijas 

ārpus kultūras mantojuma institūciju slēgtās katalogu vides un izmantot tās arī citās 

jomās. Saistītos datus var izmantot, lai pievienotu kontekstuālu informāciju un 
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izveidotu savienojumu tīklu, kas labāk atspoguļo zināšanas reālajā pasaulē. Konteksts 

un savienojumi var palīdzēt pētniekiem gūt pilnīgāku izpratni par materiāliem, aicinot 

sabiedrības grupas vairāk iesaistīties un izmantot šos materiālus. Saistītie dati ir jaudīgi 

daļēji arī 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 [30, 60]. 

Saistītie dati palīdz saistīt mašīnlasāmās reprezentācijas ārpus kultūras 
mantojuma institūciju slēgtās katalogu vides un izmantot tās arī citās 

jomās. 

Saistītie dati ir jaudīgi arī 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 vienotajā digitālajā platformā un palīdzētu 

veidot digitālā kultūras mantojuma zināšanu tīmekli, vispirms tieši autoritatīvie dati ir 

"jāpārtulko" mašīninterpretējamā valodā (informācijā par entītēm) un KMER jāveido, 

izmantojot semantiskā tīmekļa un atvērto saistīto datu principus, standartus un 

formātus. 

Saistītie dati ir publicējami atbilstoši saistīto datu principiem [29]: 

• objektu (entīšu, to īpašību) identifikācijai jālieto URI identifikatori; 

• jālieto HTTP URI identifikatori, lai cilvēki un datori var apskatīt informāciju 

par šiem objektiem; 

• kad kāds pieprasa [HTTP] URI atbilstošo informāciju, ir jāsniedz noderīgu 

informāciju atbilstoši semantiskā tīmekļa standartiem – RDF, SPARQL; 

• informācijā par objektiem ir jāiekļauj saites uz citiem URI, ļaujot sekot datu 

tīmeklim un atklāt vēl papildus datus. 

5.3.1. RDF 

Informācijas aprakstīšanai semantiskajā tīmeklī tiek izmantots resursu aprakstīšanas 

ietvars RDF, kas ļauj informāciju izteikt vienkāršu apgalvojumu „subjekts – īpašība – 

vērtība” (subject – predicate – object) formā. Šos apgalvojumus sauc par RDF 

trijniekiem (RDF triples). RDF nodrošina abstraktu modeli informācijas aprakstīšanai, 

ko var "pierakstīt" vairākos RDF datu formātos: Turtle, N-Triples, RDF/XML, JSON-

LD u.c. [31]. 
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11. ilustrācija. RDF datu attēlojums grafa formā [31]. 

RDF datus var attēlot arī grafiski, RDF trijniekus attēlojot kā bultas (atbilst īpašībām), 

kas savieno subjektu un īpašības vērtību. 11. ilustrācijā ir attēloti apgalvojumi par 

personu (Bobs) un mākslas darbu (Mona Liza), par kuru interesējas šī persona. 

Lai informāciju varētu izteikt RDF formā, ir nepieciešamas ontoloģijas vai RDF 

vārdnīcas (FOAF, SKOS, u.c.), kas definē objektu klases un īpašības, kas tiek 

izmantotas RDF apgalvojumos. RDF datos var vienkopus izmantot vairākas RDF 

vārdnīcas, kur katras vārdnīcas klasēm un īpašībām ir savi unikāli identifikatori (URI). 

Piemēram, 11. ilustrācijā tiek izmantotas klases un īpašības no Dublin Core (dcterms:), 

FOAF, RDF un Schema.org ontoloģijām. 

5.3.2. FOAF 

FOAF http://xmlns.com/foaf/spec/. 

FOAF (Friend of a Friend) ir RDF ontoloģija, kas apraksta personas un attiecības starp 

tām. FOAF ļauj raksturot cilvēkus, viņu intereses, sasniegumus, aktivitātes un cilvēka 

saistību (attiecības) ar citiem cilvēkiem. Nozīmīgas FOAF klases ir: 

• foaf:Agent – Aģents – objekts, kas var veikt kādu darbību. Aģenta apakšklases 

ir foaf:Person, foaf:Group un foaf:Organization; 

• foaf:Document – Dokuments – objekti, kas ir dokumenti. Dokumentu klase 

sevī ietver arī tīmekļa lapas un citus dokumentu tipa objektus; 

• foaf:Person – Persona – cilvēks. Visas personas ir Aģenti. 

http://xmlns.com/foaf/spec/
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FOAF ir viegli kombinējama ar citām RDF vārdnīcām. FOAF bieži tiek izmantots 

personu un institūciju autoritatīvo ierakstu pārveidei un publicēšanai saistīto datu veidā. 

5.3.3. Schema.org 

Schema.org https://schema.org/. 

Schema.org ir vispārējas nozīmes vārdnīca, kas definē lielu daudzumu objektu klašu un 

īpašību, ko galvenokārt izmanto mašīnlasāmu datu iekļaušanai tīmekļa lapās. Šo 

vārdnīcu kopīgi izveidoja lielākie tīmekļa meklēšanas servisi, un daļa no tīmekļa lapu 

Schema.org informācijas tiek izmantota tīmekļa lapu meklēšanā un tās rezultātu 

attēlošanā. 

5.3.4. Simple Knowledge Organization System (SKOS) 

Simple Knowledge Organization System (SKOS) 

https://www.w3.org/2004/02/skos/. 

SKOS ir semantiskā tīmekļa datu modelis, kas ir paredzēts tādu zināšanu organizācijas 

sistēmu kā tēzauru, priekšmetu sarakstu, klasifikācijas shēmu, taksonomiju un citu 

kontrolēto vārdnīcu publicēšanai un izmantošanai semantiskajā tīmeklī. Lai attēlotu 

ZOS semantiskajā tīmeklī, SKOS izmanto resursu aprakstīšanas ietvaru jeb RDF, kas 

ļauj ne tikai publicēt ZOS, bet arī no tām veidot saites uz citiem semantiskā tīmekļa 

resursiem (piemēram, uz citiem tēzauriem) [32]. 

SKOS pamatā ir konceptuālie resursi (koncepti), kuru identifikatoriem tiek izmantoti 

URI un kuriem ir pievienoti nosaukumi (angļu valodā labels) vienā vai vairākās 

valodās. Tiem var būt pievienota dažāda veida dokumentācija un saites, kas norāda uz 

šo konceptu semantiskajām attiecībām ar citiem konceptiem, veidojot neformālas 

konceptu hierarhijas un tīklus. Koncepti var būt apvienoti konceptu shēmās [32]. 

SKOS izmantotie termini (t.i., RDF klases un īpašības) ir definēti SKOS RDF vārdnīcā, 

kuras URI ir "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" un kuru parasti saīsināti 

pieraksta, izmantojot vārdtelpas nosaukumu "skos". SKOS dokumentācija ir atrodama 

šajos dokumentos: 

• SKOS Reference, Alistair Miles, Sean Bechhofer, Editors. Latest version 

available at http://www.w3.org/TR/skos-reference; 

• SKOS Primer, Antoine Isaac, Ed Summers, Editors. Latest version available 

at http://www.w3.org/TR/skos-primer. 

SKOS pielietojuma piemērs ir ASV Kongresa bibliotēkas priekšmetu autoritatīvie dati. 

Piemēram, "Semantic Web": http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002000569. 

https://schema.org/
https://www.w3.org/2004/02/skos/
http://www.w3.org/TR/skos-reference
http://www.w3.org/TR/skos-primer
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002000569
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Galvenie SKOS datu modeļa termini (RDF klases un īpašības) ir: 

• skos:Concept – koncepts, SKOS pamatjēdziens; 

• skos:ConceptScheme – konceptu shēma (piem., tēzaurs), kurai var piederēt 

SKOS koncepti. Īpašība skos:inScheme saista konceptu ar konceptu shēmu, 

kurai šis koncepts pieder; 

• skos:prefLabel, skos:altLabel un skos:hiddenLabel – konceptu nosaukumi 

(galvenais nosaukums, alternatīvais nosaukums, slēptais nosaukums). RDF 

ietvars ļauj šiem nosaukumiem pievienot valodas kodus; 

• semantiskās saites: 

○ skos:broader un skos:narrower ļauj definēt hierarhiskās saites uz 

nozīmes ziņā šaurākiem un plašākiem konceptiem; 

○ skos:related ļauj definēt asociatīvās (ne-hierarhiskās) saites dažādu 

konceptu starpā. 
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SKOS nodrošina arī dažāda veida dokumentācijas īpašības, t.sk.: 

• skos:scopeNote – apraksta skaidrojumu par koncepta nozīmi (piemēram, kā 

šis koncepts ir pielietojams indeksēšanā); 

• skos:definition – apraksta pilnu koncepta nozīmes skaidrojumu; 

• skos:example – apraksta koncepta lietošanas piemēru. 

 

 

12. ilustrācija. SKOS lietojuma piemērs36. 

SKOS var pielietot dažādu kultūras mantojuma organizāciju ZOS pierakstam un 

publicēšanai tīmeklī. 

 

  

 

36 https://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-guide/ 

 

https://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-guide/
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Rekomendācijās apkopota svarīgākā informācija par kultūras mantojuma metadatu 

jaunajiem starptautiskajiem konceptuālajiem modeļiem, atvērtajiem starptautiskajiem 

standartiem, formātiem un to principiem, kā arī labās prakses piemēriem, no kuriem 

izriet apkopotie ieteikumi turpmākajai sadarbībai kultūras mantojuma politikas 

veidotājiem un ieviesējiem Latvijā. Būtiskās izmaiņas, kas atšķiras no arhīvu, 

bibliotēku, muzeju ierastās prakses un kas jāievieš, veidojot vienotu kultūras 

mantojuma Atsauču datu risinājumu ar entīšu reģistru, ir autoritatīvo ierakstu (LNA, 

LNB) entifikācija (entification), izcelšana no slēgtām sistēmām un atvēršana publiskai 

piekļuvei (izmantojot semantiskā tīmekļa standartus un principus) pārbaudītu vērtību 

vārdnīcas/ontoloģijas formā. Citiem vārdiem – kultūras mantojuma datu kvalitātes 

kontrolē jāpāriet no autoritatīvo ierakstu datu modeļa uz entīšu datu modeli, kur katru 

entītes instanci un tās īpašības (piemēram, nosaukumus dažādās valodās un rakstībās) 

un attiecības jeb saistību definē, izmantojot mašīnlasāmus identifikatorus. Tādējādi 

aprakstošo metadatu veidotājiem savās pamatsistēmās atliks vien pievienot saiti uz 

attiecīgo entīti, un konkrētā informācija vairs nebūs manuāli jāpārraksta katrā ierakstā. 

Galveno entīšu klašu informācija jāglabā atsevišķi no kultūras mantojuma objektu 

aprakstošajiem metadatiem, t.i., KMER. 

Šāda vienota kvalitātes kontrole nozīmē, ka no jauna jārada kultūras mantojuma entīšu 

pārvaldībai un attīstībai atbilstoša infrastruktūra, kurā var definēt entītes tipu, atsevišķi 

aprakstīt katras entītes īpašības, norādot tās saistību ar citām entītēm. Jābūt iespējai 

entītes informāciju mainīt un papildināt, nezaudējot saikni ar pašiem kultūras 

mantojuma objektiem, kas var būt aprakstīti atmiņas institūciju pamatsistēmās. 

Rekomendācijas ir pirmais mēģinājums aprakstīt vajadzības jaunam starpnozaru 

sadarbības datu modelim, lai no ierakstiem slēgtās sistēmās pārietu uz atvērtu kultūras 

mantojuma galveno entīšu un to īpašību-attiecību risinājuma izveidi, izmantojot atvērto 

saistīto datu standartus. Tikai šāds risinājums atvērtu vērtīgu zināšanu bāzi 

izmantošanai gan kultūras mantojuma nozarēs, gan citiem interesentiem, kā arī 

uzlabotu piekļuvi pētniekiem, izglītības nozarei, tūrismam, radošajām industrijām u.c.. 

Atsauču datu risinājumam jākļūst par kultūras mantojuma nozares digitālās 

transformācijas un digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformas pamatu. 

LNB kā nacionālais agregators nodrošina kultūras mantojuma nozaru datu piegādi 

Europeana. Līdz ar to pāreja uz entīšu sistēmu, kas savietojama ar EDM, ir būtiska, lai 

nodrošinātu datu piegādi Europeana ar pēc iespējas minimāliem datu kvalitātes 

zudumiem. 
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1 

 

1. pielikums. LNA, bibliotēku un muzeju vērtību vārdnīcu salīdzinājums 

  

  LNA Bibliotēkas Muzeji 

1. Ierakstu apjomi 

(2020. gada dati) 

18 600 285 000 — 

2. Dati standartizēti, 

atkalizmantojami 

Jā Jā Daļēji 

3. Saites uz citām 

vārdnīcām 

Jā Jā (LCSH, FAST, LNE, Wikipēdija) Nē 

4. Atvērtie saistītie 

dati 

Nē Nē Nē 

5. Pamatstandarts International Council on 

Archives, ISAAR (CPF) 

International Standard Archival 

Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons and Families, 

ICA: 2003; 

NACE: Saimniecisko darbību 

statistiskā klasifikācija Eiropas 

Kopienā, 1.1 redakcija. 

RDA (Resource Description and 

Access); 

Rules for the Library of Congress 

Subject Headings (LCSH) 

Muzeju priekšmetu aprakstīšanas 

rokasgrāmata, kas ir sistēmas lauku vārdnīca 

pēc priekšmeta tipa (2012) – ieteikumu formā 

(nav vienota standarta) 

 

Saskaņā ar Object ID standartu tiek aprakstīta 

priekšmeta pamatinformācija 

 

Vienotais muzeja priekšmetu klasifikators 

(Priekšmetu klasifikatora vērtību saraksts) 

6. Atslēgentīšu tipi, 

kurām veido 

autoritatīvos datus 

Personas, organizācijas 

(organizācijas, institūcijas, 

uzņēmumi), dzimtas. 

Personas, institūcijas, 

dzimtas/ģimenes, pasākumi, laikposmi, 

darbi, nosaukti  notikumi; unificētie  

nosaukumi; tematiskie priekšmeti 

Priekšmetu tipi (5 plašākas vērtības – lietiskie 

priekšmeti; rakstiskie priekšmeti; tēlojošie 

priekšmeti; audiovizuālie un IT priekšmeti; 

dabas priekšmeti ar apakšlīmeņiem (obligāts 
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  LNA Bibliotēkas Muzeji 

Ģeogrāfiskie nosaukumi un 

priekšmeti (tematika) arhīvu 

informācijas sistēmās netiek 

uzskatīti par autoritatīvajiem 

ierakstiem, bet pilda 

indeksēšanas (piemēram, 

atslēgas vārdu) sistēmas 

funkcijas.   

(atspoguļo resursa saturu; veido 

Nacionālā tēzaura pamatu), kā arī 

ģeogrāfiskie nosaukumi, formas/žanri 

tikai 1. līmenis) – līdzinās bibliotēku 

tematiskajiem priekšmetiem (tēzaura 

jēdzieniem) un  formas/žanra priekšmetiem; 

objektu tipi. Valoda – teksta. 

Valsts – izdošanas vai izgatavošanas vieta; 

valsts, pilsēta – piederība 

 Obligātie atribūti • Entītes veids 

• Autorizēta nosaukuma forma 

• Darbības datējums 

• Autoritatīvā  ieraksta 

identifikators 

Saskaņā ar RDA standartu  Priekšmetu tips (obligāts tikai 1. līmenis) 

7. Entīšu unikāla 

identifikācija 

Ir (ciparu vai ciparu un burtu 

virkne); identificē nosaukumu 

vai nosaukumu + kvalifikators 

(hronoloģisks vai ģeogrāfisks) 

Identitāte. Tie ir:  

1. identifikators;  

2. autorizētais nosaukums;  

3. datējumi;  

4. noteikumi vai tradīcijas;  

5. citi autorizētie nosaukumi 

(ar atbilstošajiem atribūtiem: 

datējums, valoda, rakstība); 

šajā šķirklī obligāti ierakstāms 

Ir, daļai ar URI  NMKK sistēmas Nr. 

ID (identifikatori) 

https://www.nmkk.lv/Items/ItemViewForm.as

px?id=1455965 
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  LNA Bibliotēkas Muzeji 

latviešu valodas gramatikas 

normām atbilstošais 

nosaukuma pieraksts;  

6. citi nosaukumi (ar 

atbilstošajiem atribūtiem: 

datējums, valoda, rakstība), ja 

tādi ir [arī citās valodās];  

7. organizāciju identifikatori, ja 

tādi ir [no Uzņēmumu reģistra],  

8. avoti.  

8. Entītes 

nosaukuma 

pamatforma 

Vienmēr latviešu valodā; 

personas vārda pieraksts 

Bērziņš, Jānis; 

dzīves datējums: ddmmgg 

(pieraksta veids);  12.08.1880.-

25.04.1945.; institūcijas 

nosaukums Sarkanā zvaigzne, 

Rīgas motorūpnīca [nevis] Ar 

ordeni „Goda Zīme” apbalvotā 

Rīgas motorūpnīca „Sarkanā 

zvaigzne”;  

Civilās aviācijas aģentūra, 

valsts aģentūra; 

pasaules valstu un teritoriju 

nosaukumi vienmēr norādīti 

latviešu valodā  

Vienmēr oriģinālvalodā; 

personas vārda pieraksts Bērziņš, Jānis; 

London, Jack, 1876–1916 

dzīves datējums: (1880–1941) 

institūcijas nosaukums: Sarkanā 

Zvaigzne (rūpnīca)  

pasaules valstu un teritoriju nosaukumi 

norādīti latviešu valodā ar 

ekvivalentiem angļu valodā, 

oriģinālvalodā un citās valodās (kā 

ģeogrāfiskais nosaukums ir norādīts 

resursā) 

Tematiskie priekšmeti norādīti  latviešu 

valodā dsk. un vsk. formā ar 

ekvivalentiem angļu valodā; atsevišķu 

nozaru priekšmeti arī latīņu valodā; 

Nav kontrolēts 
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  LNA Bibliotēkas Muzeji 

(LVS ISO 3166-1:1997):  

Folklenda (Malvinu) salas; 

Fēru salas  

 

Vietu veidi: vienmēr vsk.: pils, 

muiža  

objektu nosaukumi arī vācu, franču u.c. 

valodās. Formas/žanra priekšmeti 

norādīti latviešu valodā dsk. un vsk. 

formā ar ekvivalentiem angļu valodā; 

atsevišķos gadījumos tiek norādīti 

ekvivalenti arī čehu valodā 

9. Autoritatīvo datu 

strukturētības 

pakāpe 

Zema, sadalījums apraksta 

zonās 

Augsta, sadalījums elementos — 

10. Entīšu atribūti 

(notikumi, 

aktivitātes, 

dzimums, tautība, 

darbības jomas, 

darba vietas 

u.tml.) 

Vienā apraksta zonā, izņemot 

“funkcijas, nodarbošanās un 

aktivitātes” personām; atklāta 

personas ģenealoģija - saistītās 

personas ar 1. radniecības 

pakāpi un laulībām: māte, tēvs, 

māsa, brālis, sieva, vīrs, meita, 

dēls. Personām norāda 

reliģisko vai politisko 

piederību 

Atsevišķos datu elementos;  

personas ģenealoģija netiek atklāta 

Nestrukturēti 

11. Entīšu atbilstība 

(institūcijas) 

Viena entīte ar vēsturiskajām 

izmaiņām institūcijām [laika 

periods]; pievienota 

nosaukuma valodas un 

rakstības informācija 

Katram institūcijas vēsturiskajam 

nosaukumam atbilst atsevišķa entīte, 

bez pievienotas nosaukuma valodas un 

rakstības informācijas 

— 
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  LNA Bibliotēkas Muzeji 

12. Saglabāšana Atsevišķa datubāze Atsevišķa datubāze — 

13. Sasaistei ar citu 

institūciju 

autoritatīvajiem 

ierakstiem 

Nosaukuma forma “Citi 

autorizētie nosaukumi” 

Entītes nosaukuma pamatforma  — 

14. Saistība ar citām 

entītēm 

Saistību zonas mērķis ir norādīt 

konkrētās entītes saistību ar 

citām organizācijām, personām 

un dzimtām – tekstuāli 

Izmanto URI (VIAF, ISNI, ORCID, 

Wikidata, LC u.c.). Autoritatīvo ierakstu 

datubāzes ietvaros ir nodrošināta 

sasaiste ar citām entītēm, izmantojot 

autoritatīvo ierakstu Sist. nr. kā 

identifikatoru 

— 

15. Kontrolēts 

personu lomu 

kodu saraksts 

Ir Ir Nav 

16. Autortiesību 

informācija 

Nav Nav Bāreņdarbs; ir/nav autortiesību objekts 

(pielietojums praksē ļoti dažāds) 

17. Citi svarīgi 

klasifikatori 

Administratīvi teritoriālas 

vienības; Iestāžu 

pamatfunkcijas; LNA nozares; 

Organizāciju reģistrs; 

Rakstības; Valodas; Valstis 
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2. pielikums. LNB, Wikidata un LNA entīšu pieraksta salīdzinājums 

Sakrītošas entītes: personas, institūcijas/organizācijas un dzimtas. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

Entītes veids 075 – Persona Instance of (P31) human (Q5) Persona 

046  kodētie dzīves datējumi   

     f / dzimšana 

= 1880-08-12* 

Date of birth (P569) 

= 1 January 1863 

datējums 

(pieraksta veids vienā laukā) 

= 12.08.1880-25.04.1941 

     g / miršana 

= 1941-04-25 

Date of death (P570) 

= 1 February 1941 

 

100  persona Label / Also known as  

     a / 

     uzvārds atdalīts ar komatu 

= Rūsis, Heinrihs Fricis 

 

Name in native language (P1559) 

Birth name (P1477) (ne pseidonīms) 

= Jānis Pliekšāns (Latvian) 

Family name (P734) šeit ir tikai uzvārds, bet 

iepriekšējos Property ir pilns vārds un uzvārds 

= Pauls 

Nosaukums 

(uzvārds un vārds, atdalīti ar komatu) 

= Rūsis, Heinrihs Fricis 

 

     vārds Given name (P735) 

= Raimonds; Ojārs 

 

     d /  

     dzimšanas datums 

= 1880-1941 

Date of birth (P569) 

= 1 January 1863 

datējums 

(pieraksta veids vienā laukā) 

= 12.08.1880-25.04.1941 

     miršanas datums Date of death (P570) 

= 1 February 1941 

 

368   Citi atribūti   



2 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

370   Vieta 

sasaistīts ar ģeogrāfisko nosaukuma priekšmetu 

 Apraksts – vēsture – nestrukturēts apraksts 

(viss dzīves gājums datējumu hronoloģiskā 

secībā) 

     a / dzimšanas vieta 

= Rīga (Latvija) 

Place of birth (P19) 

= Riga 

= 12.08.1880. dzimis Kursīšu pagastā. Mucenieku 

“Kalniņu” mājās. 

     b / miršanas vieta 

= Jelgava (Latvija) 

 

Place of death (P20) 

= Ventspils 

Place of burial (P119) 

= Rainis Cemetery 

= 1941.g. 25. martā vai 25. aprīlī - miris 

     c / saistīta valsts 

= Vācija 

 Vietas –  

Veids [klasifikatora elements] 

Nosaukums 

= Kurzemes guberņa 

datums no-līdz 

= 12.08.1880-1907 

apraksts  

[personas dzīves un darbības vieta] 

veids [klasifikatora elements] 

nosaukums 

= Kursīšu pagasts 

datums no-līdz 

= 12.08.1880-1904 

Apraksts 

= vieta, kur atradās… 

     e / dzīves vieta 

= Ventspils (Latvija) 

Residence (P551) 

=Ventspils 

 

     f / darba vieta 

= Liepāja (Latvija) 

Work location (P937) 

= Jelgava 
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Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

372  Darbības joma 

saistīts ar tēmu (150 lauks) 

Field of work (P101) 

 

 

= Jurisprudence (150 lauka Sys.nr.) 

= Latviešu dzeja 

= poetry (Q482) 

Literātiem sakrīt ar genre (P136) aizpildījumu  

 

373  Saistītās organizācijas 

saistīts ar institūcijas autoritatīvo ierakstu 

 Saistība 

     a / institūcija 

= Latvijas Nacionālā bibliotēka (AUT ID) 

     s / sākuma datējums 

= [personas darbības institūcijā sākuma datējums] 

     t / beigu datējums 

= [personas darbības institūcijā beigu datējums] 

Employer (P108);Affiliation (P1416) 
= Universite de Montreal 

Start time (P580) 

= 1965 

End time (P582) 

=1998 

Asociatīvie 

= Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas 

virsvalde 

374  Nodarbošanās 

daļēji saistīts (priekšmets pielāgots dzimtei un 

pierakstīts vienskaitlī) 

 

Occupation (P106) 

(katrai nodarbošanai ir savs ID, piem., Journalist 

– iekšējais Wikidata ID ir Q1930187) 

Tiesiskais statuss 

= 10.06.1915. – apstiprināts par zvērinātu 

advokātu 

Funkcijas, nodarbošanās un aktivitātes 

= jurists, zvērināts advokāts, publicists un 

politiskais un sabiedriskais darbinieks 

     a / nodarbošanās 

= Ģeogrāfe 

Position held (P39) 

=  Journalist (ID) 

Occupation (P106) 

= Poet 

 

     s / sākuma datējums 

     t / beigu datējums 

Start time (P580) 

End time (P582) 

 

375  Dzimte Sex or gender (P21)  

     a / vīrietis Male (Q6581097)  

     a / sieviete Female (Q6581072)  
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Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

377  Valodas 

(MARC valodu kodi) 

Languages spoken, written or signed (P1412) 

(valodām ir Wikidata ID) 

 

     a / valodas kods 

= lav 

= Latvian (Q9078)  

510  Saistītā organizācija 

(saistītais autoritatīvais ieraksts) 

  

     i / attiecību veids 

= Dibinātā institūcija 

= Dalībnieks 

Member of (P463)  

Employer (P108); Affiliation (P1416) 
 

 

     a / institūcija = Latvian Academy of Science (Q1615464) Asociatīvie 

= Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas 

virsvalde 

500  Saistītā persona 

(saistītais autoritatīvais ieraksts) 

  

     i / attiecību veids Sibling (P3373) 

Spouse (P26) 

Father (P22)  

Mother (P25) 

Child (P40)  

Unmarried partner (P451)1  

Iekšējā struktūra/ģenealoģija 

māte 

= Anna Rūse, dzim. Kalniņa (1843-1926); 

tēvs 

= Jānis Rūsis (1836-1910), māsa, brālis, sieva, 

dēls, meita 

                                                           
1 Relative (P1038)  

Godparent (P1290)  

Number of children (P1971)  

Stepparent (P3448)  

Parent (unspecified)(P8810)  
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Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

     a / persona 

 

 

= Dora Stučka 

= Aspazija 

Saistība 

Saistības veids: pēcteči 

= Rūsis, Armīns Frīdrihs Jānis (dēls) 

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

Entītes veids 075 – Institūcija  Instance of (P31)  

organization (Q43229) 

Organizācija 

046  kodētie datējumi   

     q / dibināšanas datējums 

= 1927 

Inception (P571) 

(laika brīdis, kad tika izveidota organizācija vai 

radīts objekts) 

= 1992 vai 7 September 1922 

datējums 

(pieraksta veids vienā laukā) 

= 06.06.1996-30.09.2009 

     r / darbības izbeigšanas datējums 

= 1941 

Dissolved, abolished or demolished (P576) 

(likvidēts, atcelts vai izbeigts) 

= 1992  

 

     s / perioda sākums   

     t / perioda beigas   

110  Institūcija   

     a / institūcijas nosaukums 

= Latvijas Dzelzceļš 

= Latvian Railways (Q327094) = Sociālo pakalpojumu Pārvalde 

368  Citi atribūti 

saistīts ar 150 lauku 

instance of (P31)  
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     a / institūcijas veids 

= Uzņēmējsabiedrība (LNC10-000059955) 

Legal form (P1454)  

(juridiska forma) 

= State-owned enterprise 

Institūcija 

370  Vieta 

saistīta ar ģeogrāfisko nosaukuma priekšmetu 

(151 lauks) 

  

     c / valsts, saistīta ar institūciju  

= Latvija (LNC10-000040378) 

Country (P17)  

= Latvia 

= Latvijas Republika 

Datējums: 1996-2009 

Datums no-līdz: 06.06.1996-31.07.2009 

     e / institūcijas ofisa vieta 

= Rīga (Latvija) (LNC10-000042006) 

Headquarters location (P159) 

(konkrēta vieta, kur atrodas vai atradās 

organizācijas galvenā mītne) 

= Riga [ar koordinātēm] 

 

     f / cita vieta, saistīta ar institūciju    

     s / perioda sākums Start time (P580)  

     t / perioda beigas End time (P582)  

371  Adrese 

(institūcijas adrese (pasta)) 

Street address (P6375)  

372  Darbības joma 

saistīts ar tēmu (150 lauks) 

instance of (P31) 

(darbības joma) 

 

     a / darbības joma 

= Uzņēmējdarbība (LNC10-000049842) 

= Dzelzceļi–Pārvadājumi (LNC10-000146108) 

= Business (Q48304583) 

= Railway company (Q249556) 

= Bank (Q22687) 

 

     s / perioda sākums Start time (P580)  

     t / perioda beigas End time (P582)  

377  Valoda, saistīta ar institūciju 

= lav 

Languages spoken, written or signed (P1412)  
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410  Institūcijas nosaukuma papildforma Also known as = The Social Service Board 

[datējums angļu valodā nosaukumam] 

500  Ar institūciju saistīta persona 

(saistītais autoritatīvais ieraksts) 

  

     i / attiecību apzīmējums 

Dibinātājs 

Biedrs/dalībnieks 

Darbinieks 

Chairperson (P488) 

Head coach (P286) 

 

510  Saistītā institūcija 

(saistītais autoritatīvais ieraksts) 

 Saistības veids: 

     a / ar citu institūciju saistīta institūcija = European Central Bank (Q8901) 

 

Augstākstāvošie: Labklājības ministrija 

Datējums: 1996-2006 

Datums no: 06.06.1996 

Datums līdz: 31.07.2009 

 

Asociatīvie: Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

Datējums: 1996-2009 

Datums no: 06.06.1996 

Datums līdz: 31.07.2009 

 

Asociatīvie: Iecava, sociālās aprūpes centrs 

Datējums: 1996-2009 

Datums no: 06.06.1996 

Datums līdz:31.07.2009 

Tālāk seko visas saistītās/pakļautās institūcijas, 

filiāles 
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       i / attiecību apzīmētājs 

Priekštecis 

Pēctecis 

Institūcijas filiāle 

Pārvaldošā institūcija 

Part of (P361) 

Parent organization (P749) 

Subsidiary (P355) 

Follows (P155)   

Member of (P463) 

Replaced by (P1366) 

Replaces (P1365) 

 

678  Vēsturiskie dati   

 

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Wikidata Latvijas Nacionālais arhīvs 

Entītes veids 075 – Dzimta/ģimene Instance of (P31)  

Noble family (Q13417114) / Family 

(Q8436)    

 

046  Speciāli kodētie datējumi 

s / perioda sākums 

 

 

 

t / perioda beigas 

Inception (P571) 

(laika brīdis, kad tika izveidota organizācija vai 

radīts objekts vai dzimta) 

= 22 August 1485 

 

Dissolved, abolished or demolished (P576) 

(likvidēts, atcelts vai izbeigts) 

= 24 March 1603 

 

100  Dzimta Family name (P734)  

     a / dzimtas galvenais vārds  

= Korff (dzimta) (LNC10-000128232) 

= Von der Borch (Q2533229) 

= Zoege von Manteuffel (Q218237) 

= Korff (Q329069) 

= Tudor dynasty (Q101978) 
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     d / datējums 

= 13. gs.-1941. gads 

  

370  Vieta, saistīta ar dzimtu 

(saistīts ar ģeogrāfisko nosaukuma priekšmetu 

(151 lauks)) 

Country (P17) 

= Germany (Q183) 

Owner of (P1830) 

(īpašumi) 

= Priekule (Q908683) 

 

     e / vieta, kur dzimta dzīvo vai dzīvoja Location (P276)  

     f / vieta, kur dzimta sākusies  

= Vācija (LNB10-000040483) 

  

400  Dzimtas vārda cita forma  (Dzimtas vārds citās formās uzrādās, ja ir 

attiecīgs šķirklis Wikipēdijā, vai tas tiek ievadīts 

manuāli) 

 

500  Persona, saistīta ar dzimtu    

     a / dzimtas pārstāvji 

(autoritatīvais ieraksts) 

= Корф, Модест Модестович, 1842-1937 

(LNC10-000176221) 

Significant person (P3342) 

Has part (P527) 

Founded by (P112) 

 

510  Institūcijas nosaukums   

     a / institūcija, saistīta ar dzimtu 

= Gustava Ērenpreisa velosipēdu fabrika 

(LNC10-000153931) 

  

     i / dibinātā institūcija   

 

* Šeit un turpmāk aiz vienādības zīmes (=) seko piemērs. 
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