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Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi 
veidotais portāls www.filmas.lv ir visplašākā un precīzākā datu bāze par 
Latvijas filmām. Vairāk nekā 250 Latvijas filmu izlasi iespējams 
noskatīties jebkur Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets. Kopš 
pagājušā gada novembra darbojas jauna sadaļa – restaurētu klasisko 
filmu izlase, kas bez maksas pastāvīgi pieejama visā pasaulē un sniedz 
priekšstatu par Latvijas kinovēstures pamatvērtībām. Kuras no 
minētajām filmām skatāmas šai sadaļā?  

 Cilvēka bērns 

 Mans draugs – nenopietns cilvēks 

 Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili 

 Visas iepriekšminētās 
 
 

 

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas grāmatu un periodikas portāli 
kopš aizvadītā gada marta, sakarā ar ārkārtas situāciju un 
ierobežojumiem bibliotēkās, ir brīvi pieejami jebkuram interesentam. 
Periodikas portālā www.periodika.lv ir apkopoti apmēram pusotrs 
tūkstotis laikrakstu un žurnālu digitālo versiju no 18. gadsimta vidus līdz 
mūsdienām, tos pēc nosaukumiem pārlūkot iespējams sadaļā “visi 
izdevumi”. Cik periodisko izdevumu, kuru nosaukums sākas ar burtu 
“O”, ir digitalizēti? 
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Digitālā krātuve www.redzidzirdilatviju.lv veidota Latvijas Nacionālā 
arhīva audiovizuālā, skaņas un foto mantojuma iepazīšanai. Publicētas 
jau ap 9000 filmu, 50 000 fotogrāfiju, 500 skaņu ierakstu, tiek piedāvāti 
dokumentu un liecību apkopojumi par noteiktām tēmām, piemēram 
par Dziesmu svētkiem. Pērnā gada oktobrī, atzīmējot Pasaules 
audiovizuālā mantojuma dienu, vietnē publiskai apskatei atvērta visu 
arhīvā uzkrāto aptuveni 3000 nosaukumu lielā kinohroniku kolekcija. 
Atverot sadaļu “filmas”, pieejams to saraksts hronoloģiski augošā 
secībā. Kurā gadā uzņemtas vecākās krātuvē pieejamās filmas? 
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Jaunā gada pirmajās dienās savas pastāvēšanas otro gadadienu 
atzīmēja 3td e-grāmatu bibliotēka www.3td.lv, tajā tiek piedāvāts bez 
maksas lasīt gandrīz pustūkstoti e-grāmatu latviešu valodā. 
Lietotājvārdu un paroli tās izmantošanai var saņemt sev tuvākajā 
publiskajā bibliotēkā. Cik Karīnas Račko grāmatas šobrīd pieejamas e-
grāmatu bibliotēkā? 
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Diva.lv ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio digitalizēto video un 
audio ierakstu piekļuves portāls, kurā daļu ierakstu var klausīties, 
skatīties arī no mājām (pārējo – tikai publiskajās bibliotēkās). Sadaļā 
“Latvijas kultūras norises” skatāmi pērn rudenī ierakstītie augstas 
kvalitātes koncertieraksti no klasikas līdz rokam. Kuri no minētajiem 
koncertierakstiem iekļauti šajā sadaļā? www.diva.lv 

 Latvijas Radio kora 80 gadu jubilejas koncerts “Diena aust” 

 Grupas “Carnival Youth” koncerts “Naivais ku-kū” 

 Grupas “Dagamba” un kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” 
concerts 

 Visi iepriekšminētie 
 

 

 

Latvijas Nacionālā teātra audiogrāmatu plauktā klausāms Daces 
Vīgantes stāstu krājums “Ledus apelsīns”. Kura aktrise lasa šo grāmatu? 
Meklē šeit: https://teatris.lv/lapas/audiogramatas 

 Marija Bērziņa 

 Anna Klēvere 

 Daiga Gaismiņa 

 

 

 

Emuzejs ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālo resursu krātuve, 
tas ietver satura un formu ziņā daudzveidīgu materiālu, kas atspoguļo 
Latvijas vēstures tēmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
Sadaļā “interaktīvie resursi” pieejama virtuālā izstāde “Latvijas 
gadsimts”, kas veidota kā hronoloģisks stāsts par Latvijas ceļu uz valsts 
izveidošanu un nozīmīgākajiem 20. gadsimta vēstures notikumiem. 
Kādās valodās skatāma virtuālā izstāde? www.emuzejs.lnvm.lv 

 Latviešu, angļu 

 Latviešu, angļu, krievu 

 Latviešu, angļu, vācu, krievu, franču 
 

 

 

Latvijas Televīzijas raidījumā “Literatūre” tā vadītāji Marta Selecka un 
Gustavs Terzens kopā ar rakstniekiem un grāmatām ceļo latviešu 
literatūras dārgumu pasaulē. Šobrīd raidījumam jau trešā sezona, arī 
pirmo divu sezonu raidījumus var skatīties Latvijas sabiedrisko mediju 
portālā Replay.lv. Kurš ir Martas ceļabiedrs “Literatūres” raidījumā par 
rakstnieku Rihardu Rudzīti? Meklē šeit: 
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/210/literature 

 Rvīns Varde 

 Inga Gaile 

 Inga Ābele 

 Ilmārs Šlāpins 
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LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras 

krātuves digitālā arhīvā www.garamantas.lv skatāmi tajā glabātie 

manuskripti, attēli, audio un video ieraksti, un citas vērtīgas 

folkloras materiālu kolekcijas. Ikviens tiek aicināts piedalīties 

LFK digitālā satura pilnveidošanā: palīdzot atšifrēt manuskriptus, 

lai tajos rakstīto varētu automātiski meklēt, atpazīstot un 

precizējot fotogrāfijās redzamos cilvēkus un vietas, palīdzot 

noskaidrot folkloras pierakstītāju un teicēju personības. LFK 

Autobiogrāfiju krājums sadarbībā ar interneta žurnālu Punctum 

2020. gada martā aizsāka iniciatīvu “Pandēmijas 

dienasgrāmatas”, projekta mērķis - dokumentēt to, kā mūsu 

sabiedrība jūtas šodien – situācijā, kad ir tik daudz nezināmā, 

kad esam spiesti izolēties un laiku pavadīt savos mājokļos vairāk 

nekā jebkad iepriekš. Pagājušā gada martā uzsāktais aicinājums 

rakstīt pandēmijas dienasgrāmatas rezultējies ar 2000 

ierakstiem no vairāk nekā 

 130 autoriem 

 230 autoriem 

 330 autoriem 
 

 

 

“Kļūsti zinīgāks!”, aicina Nacionālās enciklopēdijas vietne, kur var ne 

tikai meklēt informāciju par konkrētu tematu, bet arī sekot līdzi 

jaunākajiem pievienotajiem šķirkļiem. Sadaļā “Par enciklopēdiju” 

pieejami aktuālie encikopēdijas dati – šķirkļu, multimediju, rakstu 

autoru skaits. Cik ir rakstu autori? (Ja izrādās, ka viktorīnas laikā 

pievienosies vēl kāds, jāizvēlas tuvākais skaitlis.) www.enciklopedija.lv 
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