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Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim (turpmāk – 

Koncepcija) sagatavota Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas 

Universitātes projektā “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot 

kultūras mantojumu” (Nr. lzp-2019/1-0365), ko Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome. 

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

atmiņas institūciju datu semantiskās sadarbības iespējām konkrētajā situācijā un 

semantiskā tīmekļa principiem, ir izstrādāts jauns datu modelis ontoloģijai, piedāvātas 

vārdnīcas un dažādi klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai nosaukto entīšu 

vienveidīgai un kontrolētai lietošanai vienotajā kultūras mantojuma digitālo objektu 

izplatīšanas un pārvaldības platformā. Koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis ir 

aprakstīt esošo lietu un zināšanu reprezentācijas sistēmu, kas nebūtu piesaistīta 

konkrētām institūcijām un konkrētām informācijas sistēmām. Šī platforma būtu 

jāsasaista ar citām pasaules kultūras mantojuma sistēmām, līdzdarbojoties vienota 

tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. 

Balstoties uz Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai 

starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām", Koncepcijā pamatota jauna 

semantisko sadarbspēju veicinoša datu modeļa nepieciešamība Atsauču datu risinājumā 

(ATS). ATS plānots kā viens no Vienotās kultūras mantojuma digitālo objektu 

izplatīšanas un pārvaldības platformas (turpmāk – Platforma) centrālajiem 

funkcionālajiem blokiem, kas tiek veidots, lai nodrošinātu visu Platformas darbībai 

nepieciešamo atsauču datu pieejamību vienotai digitālo objektu (DO) aprakstīšanai un 

atrādīšanai. Šī modeļa būtiskās sastāvdaļas ir Kultūras mantojuma entīšu reģistrs 

(KMER) un Vārdnīcas un klasifikatori.  

KMER tvērumā ir ERAF projekta dalībinstitūciju metadatu kopums, kas jāizmanto, lai 

aprakstītu un semantiski papildinātu institūcijā glabātos informācijas resursus vai 

digitālos objektus. KMER sākotnēji tiek veidots, savienojot un saattiecinot vairāku 

atmiņas institūciju autoritatīvos datus vai atbilstošos DO metadatus ar dažādu 

uzticamības un kvalitātes līmeni - tie var būt vai nu autoritatīvie dati - authority data 

(LNB, atsevišķas LNA uzturētas sistēmas) vai arī atsevišķi objektu metadati 

(Nacionālais muzeju kopkatalogs – union catalogue), kas atbilst iepriekš  paredzētajām 

septiņām galvenajām ATS lietoto entīšu klasēm - persona, institūcija, grupa, 

dzimta/ģimene, notikums, vieta, darbs. Koncepcijā aprakstīti datu modeļa atkārtoti 
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izmantojamie elementi un pamatelementi, sniedzot detalizētu entīšu un to attiecību 

raksturojumu, kā arī to iekļaušanos kopējā modeļa struktūrā.  

Koncepcijā  ir aprakstīti kultūras institūciju datu modelēšanas pamatprincipi, kas 

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

salīdzināts ER (entīšu - attiecību) un objektorientēts datu modelis (OO), nosakot katra 

priekšrocības un arī iespējas tos realizēt praksē, un nonākot pie konkrēta risinājuma 

Latvijas situācijai. CIDOC CRM (CRM) tiek dota priekšroka kā elastīgākajam datu 

modelim, kas nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts ar paplašinājumiem vai 

kontrolētām vārdnīcām (RDA, FRBRoo/LRMoo, FOAF, SDHSS, PRESSoo u.c.), 

ietverot informāciju no dažādām kultūras mantojuma institūcijām un apvienojot to 

vienā zināšanu bāzē, kas Latvijā līdz šim nav izveidota. 

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

apstrādātu heterogēnus datus ar nereti pat pretrunīgu apgalvojumu/izteikumu 

(statements) blakus esamību, vispiemērotākais būtu grafu datu bāzes modelis, kas būtu 

piemērots datiem, kas modelēti, izmantojot OO pieeju, tā ieviešanai būtu nepieciešama 

būtiska esošās Latvijas kultūras mantojuma institūciju IKT pārveide un reorganizācija, 

kas šobrīd nav iespējama. Tādēļ koncepcija tiek veidota atbilstoši relāciju datu bāzes 

modelim, kas aizvien ir pamata izvēle visur pasaulē, lai darbotos ar liela apjoma datiem, 

iepretim citiem datu bāzu modeļiem.  

Lai arī relāciju datu bāzes modelim ir zināmas priekšrocības attiecībā uz datu apstrādes 

ātrumu un jau esošo IKT infrastruktūru, tam ir neskaitāmi trūkumi, kas saistīti ar striktu 

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

izteikt sarežģītas attiecības starp uzglabātajiem datiem (entītēm) utt. Neskatoties uz to, 

koncepcijas izstrādes laikā (cerams arī tās realizācijā) tiek ņemts vērā datu nākotnes 

potenciāls un perspektīva, t.i., neatkarīgi no izvēlētā datu bāzes modeļa – kultūras 

mantojuma institūciju ATS tiek veidots kā tilts starp ierasto un tradicionālo tabulāro 

skatījumu uz datiem, kur pastāv noteikts un definēts savstarpēji saistītu tabulu skaits, 

un semantisko tīmekli un saistīto datu principiem, kur dati ir savstarpēji saistīti, 

strukturēti un atkārtoti izmantojami neatkarīgi no informācijas sistēmas, kurā tie tiek 

glabāti. Līdzšinējā pieeja glabātajiem datiem un to savstarpējai interakcijai, kas 

raksturīga relāciju datu bāzēm, ar jauno datu modeli tiek pacelta augstākā konceptuālā 

līmenī, kur jau tiek risināts jautājums par entītēm un to savstarpējām attiecībām, 

veidojot un attīstot Latvijas kultūras mantojuma institūciju datiem piemērotu 

ontoloģiju, kas varētu integrēt heterogēnos datu avotus un platformas, veidojot vienotu 

un atkārtoti izmantojamu organizētu zināšanu vidi. 

Ņemot vērā, ka ER pieeja nodrošina labāku un skaidrāku datu struktūras modelēšanu, 

ATS datu modelis būtu jāveido kā hibrīds starp abām pieejām (ER un OO), kur 

konceptuālā datu modelēšanā un reālās pasaules lietu reprezentācijā tiktu izmantota OO 

pieeja, bet paralēli dati tiktu strukturēti atbilstoši ER pieejai, nosakot stingras robežas 

un attiecības starp entītēm. Koncepcijā aprakstītais datu modelis ir orientēts uz 

notikumiem, t.i., atveido arī procesus, kas notiek laikā un telpā, tādējādi ļaujot aprakstīt 

kompleksus un dinamiskus objektus un to dzīves ciklu. 

Vārdnīcas un klasifikatori. Koncepcijā nosauktas vārdnīcas (Nacionālais tēzaurs, kas 

ietver Tematus, Formas/Žanra apzīmējumus), kas nodrošina sasaisti starp dažādām 

entīšu veidu klasēm un to virsklasēm (superclasses), kā arī klasifikatori, kuru prioritārā 

funkcionalitāte saistās ar entītes identificēšanas nodrošināšanu. 

Dokumentā aktualizēti arī Latvijas kultūrtelpā izveidoti un vērtīgi datu avoti 

(piemēram, vortāls literatura.lv, Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: 

personālijas, avoti, termini u.c.), kuru savietošana un saattiecināšana ar ATS varētu 

sniegt arvien pilnīgāku Latvijas vēstures un kultūras ainu, ko varētu izmantot jebkurš, 

sākot no sev interesējoša atsevišķa jautājuma noskaidrošanas un beidzot ar zinātnisku 

darbību, kuras ietvaros pats ATS varētu tikt papildināts. Tāpat aktīvās datubāzes varētu 
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izmantot ATS zināšanu bāzi savu datu papildināšanai un bagātināšanai, veicinot 

savstarpēju datu un zināšanu apmaiņu starp dažādām institūcijām un datubāzēm. 

Koncepcijā raksturoti arī datu kvalitātes līmeņi, ko nepieciešams ievērot datu migrācijā 

no dažādajām atmiņu institūciju IS, lai jau ieviešanas brīdī ATS varētu uzskatīt par 

autoritatīvu starpinstitucionālu avotu, uz kuru var atsaukties, aprakstot DO. Katras 

sistēmas dati tiktu klasificēti atbilstoši noteiktam kvalitātes līmenim, kas attiektos tieši 

uz pašiem datiem. Savukārt datu avotus varētu nošķirt ar uzticamības līmeņiem, t.i., 

katram avotam piešķirt noteiktu uzticamības līmeni, kas ļautu lietotājiem izvērtēt datu 

uzticamību. Šī kritērija ieviešana sniedz iespēju ATS pievienot visdažādāko avotu 

datus, arī tādu, kuru uzticamība būtu pārbaudāma, piemēram, papildus varētu tikt 

ieviesti kvalitātes līmeņi, kas nepieciešami sistēmas uzturēšanai, vai vēl viens līmenis, 

kas noteiktu obligāto lauku aizpildījumu.  

Koncepcijā uzsvērtas galvenās izmaiņas, kas tiks panāktas Koncepcijas ieviešanas 

rezultātā kultūras mantojuma ATS, t.i., 

• metadatu entifikācija; 

• metadatu izcelšana no slēgtām sistēmām un to atvēršana globālai publiskai 

piekļuvei, izmantojot atvērto saistīto datu standartus; 

• dažādu ārēju vērtību vārdnīcu/ontoloģiju piesaiste atsauču datiem; 

• vienota entīšu reģistra (KMER) kvalitātes līmeņu kontrole ar iespēju entītes 

informāciju mainīt un papildināt, nezaudējot saikni ar pašiem kultūras 

mantojuma objektiem, kas var būt aprakstīti atmiņas institūciju pamatsistēmās. 

Visas koncepcijā ievietotās shēmas un tabulas ir oriģināli veidotas (izņemot 

ilustrācijas). 
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