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Digitālie resursi

Filmas | TV raidījumi

Latvijas filmu portāls - www.filmas.lv
Restaurēto Latvijas klasikas filmu izlase
Filmu izlase - veltījums aktrisei Astrīdai Kairišai
Režisora Herca Franka filmu izlase
Režisora Olafa Okonova filmas
Audiovizuālo ierakstu portāls - Diva.lv
"Paliec Majās Supervaroņi" - animācijas stāsts bērniem par Korona vīrusu un palikšanu mājās (Video autors - Kristaps
Kulpe)
Režisores Ilonas Brūveres kultūras filmu programma
LMT satura portāla LMT Straume piedāvājums:
Bērniem (3 - 7 gv) - Tutas lietas
Ģimenei ar bērniem - ZinZino
Podkāsts par komunikāciju - Diena PĒC
Izklaide
Pusnakts šovs septiņos
Ieklausies Dvēseļu putenī
Izglītība
Konferences
Filmas / Seriāli un stāsti par to tapšanu
LV100 filmu aizkadri
Filmas "Dvēseļu putenis" aizkadrā
Filmas "Nameja gredzens" aizkadrā
Seriāls TUR
Seriāla TUR tapšanas aizkadri



Teātris



Latvijas Leļļu teātra virtuālā telpa DĪVĀNZĀLE
Nacionālā teātra jaunākie izrāžu ieraksti
"Teātris azotē" dzejas izrāde “Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ" (programmā "Latvijas skolas soma")
"Dailes teātrim 100" - jubilejai veltīti aizkulišu stāsti sadarbībā ar DELFI
Dailes teātra kostīmu izstāde "Tuvāk kailumam"
Latvijas Leļļu teātra Adventes kalendārs
JRT lasa grāmatas mājās - vimeo.com
Nacionālā teātra Adventes kalendārs
Nacionālā teātra audiogrāmatu plaukts
Nacionālā teātra izrāžu ieraksti LMT Straumē
Nacionālā teātra E-teātris
Nacionālā teātra izrādes Radioteātra ierakstos
Nacionālā teātra izrāde "Margarēta ZOOM tiešraide"
Vietne “Latvijas Nacionālā teātra 100 gadi”
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra tiešsaistes resursi
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra interaktīvā pastaiga Rīgas pilsētvidē "Iepazīsti Rīgu Čehova acīm"
Rīgas cirka stāsti - cirks.lv
Latvijas Leļļu teātra radio raidījums "Balkona balsis"
Teātra trupas „Kvadrifons” interaktīvā klausāmizrāde „Rolanda dziesma”
Jaunā Rīgas teātra daudzsēriju mākslas filma "Aģentūra"
Ģertrūdes ielas teātris. Sajūtu izrāde “Jums ir apdegušas ausis”
Dirty Deal Teatro izrādes — instrukcijas
Ogres teātra virtuālā izrāde "Seši"

Mūzika

Muzikālā izrāde "No Veidenbauma neaizbēgsi"
Digitālā koncertlekcija "Kino mūzikas vēsture"
12 jauni, izcili koncerti ievērojamu Latvijas mūziķu izpildījumā – bez maksas audiovizuālo ierakstu portālā www.Diva.lv
“Latvijas Koncerti” koncertu ierakstu arhīvs
Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” populārākie kora ieraksti
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koncertu arhīvs
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra digitālā koncertzāle (par koncertu datumiem - informācija LNSO)
Latvijas Radio bigbenda koncertu ierakstu arhīvs



Liepājas Simfoniskā orķestra digitālie resursi:
Koncertu cikls “Simfonija TUVĀK”
Koncertinterviju cikla TUVĀK raidījumi, izglītojošs orķestra koncerts bērniem, koncertsaruna “Mūzika kultūrvēstures
telpā”
Imanta Kalniņa 75. jubilejai veltītais koncerts
Latviešu oriģinālopera „Suitu sāga”
Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" piecu gadu jubilejas koncerts
140. sezonas atklāšanas koncerts
28. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšana
Koncerts "Rapsodija blūza stilā"
27. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšana
138. sezonas atklāšanas koncerts
137. sezonas noslēguma koncerts
26. Starptautiskā Liepājas Zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts
Orķestra “Rīga” koncertierakstu video
Latgales koncertzāles GORS koncertu un pasākumu ieraksti
Festivāla “Trīs zvaigznes” ieskaņas koncerts “Laikiem pāri” LTV
Koncertu audio ieraksti Latvijas Radio 3 raidījuma “Latvijas koncertzālēs” arhīvā:
Guntars Freibergs, Oskars Petrauskis, Orķestris “Rīga” un Andris Poga atklāj WINDSTREAM”
Pavasara festivāla WINDSTREAM koncerts “Pavasara balsis”
Festivāla “Trīs zvaigznes” koncerts “Latvija Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša dzejā”
Orķestra “Rīga” 2018/2019 gada sezonas atklāšanas koncerts
Nacionālās ierakstu kompānijas SKANI digitālie ieraksti - skani.lv
Labākie latviešu mūzikas paraugi latviešu mūziķu izpildījumā - open.spotify.com
TVNET un 3S #paliecmājās koncertu sērija
LMT satura portāla LMT Straume piedāvājums:
Koncerti
Tiešsaistes koncerts koncertzālē “Cēsis” - “Laikmeta piezīmes klavierēm” (Andrejs Osokins, Reinis Zariņš un
Daumants Liepiņš) - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/laikmeta-piezimes-klavierem/1053127
LMT jubilejas koncerts - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/lmt25/1005389
Rīgas doma kora skolai - 25 - http://straume.lmt.lv/lv/video-saraksts/rdks-25
Sansusī instrumentālistu kautiņi - http://straume.lmt.lv/lv/video-saraksts/instrumentalistu-kautini
The Sound Poets TRĪS - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/the-sound-poets-tris/1034963
Opera visai ģimenei PUTNU OPERA - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/putnu-opera/1038524
Metālopera “Kurbads. Ķēves dēls” - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/kurbads/1001003
Astro'n'out SATIKSIMIES, TIKSIMIES koncerttūre - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/astronout/999864

LNSO koncerts Mālera piektā un RIX - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/malera-piekta-un-rix/1052152
Ozols. Jubilejas koncerts - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/ozols/1048126
Instrumentu koncerts Daugavas stadionā - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/instrumenti/1046488
Dons PA CEĻAM - http://straume.lmt.lv/lv/kultura/koncerti/dons/1006407

Folklora | Tautas māksla



Dziesmu svētku kustības aktualitātēm veltīts izglītojošs sarunu cikls “Laudamus +”
Latviešu skatuviskās tautas dejas zelta fonds, kurā var uzzināt par 55 nozīmīgākajām dejām laika posmā no 1933. līdz
2008. gadam - dejaszeltafonds.lv
www.garamantas.lv – var atrast melodijas, dziesmu tekstus, dejas, ticējumus un citas ‘gara mantas’ no saviem
pagastiem, novadiem, u.c. vietām, kā arī var iepazīties ar Latviešu folkloras krātuvē glabāto – manuskriptiem, attēliem
un skaņu ierakstiem. Iespēja atrast ziņas par tautas tērpiem, cimdiem u.c. tautas lietišķās mākslas priekšmetiem;
www.dainuskapis.lv – tautas dziesmu krātuve;
www.dancukratuve.lv – var smelt idejas danču apguvei;
www.muzikanti.lv – biedrības “Skaņumāja” mājas lapa, kurā var atrast latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu spēles
pašmācības grāmatas;
valoda.ailab.lv/folklora – iepazīt latviešu mutvārdu folkloru;
www.festivalbaltica.com – atrast sevi kādā no fotogrāfijam festivālos “Baltica”;
www.lvi.lu.lv/lv/etnokratuve;
LNKC digitālie resursi:
Latvijas Nacionālā kultūras centra un sadarbības partneru veidoti Digitālie mācību līdzekļi
- www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/
Latvijas Nacionālā kulturas centra rīkoto pasākumu foto galerijas
LNKC ekspertu ieteikumi, kā turpināt darbu laikā, kad pulcēšanās klātienē ir ierobežota:
Gita Lancere, LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte
Linda Rubena, LNKC Tautas lietišķās mākslas eksperte
Inese Mičule, LNKC Folkloras un tautas mūzikas eksperte
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku video ieraksts (Latvijas Televīzija)
Multimediālās deju lielizrādes “Abas malas” video ieraksts (Latvijas Televīzija)

Grāmatas | Literatūra | Uzziņas resursi

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) piedāvātie digitālie resursi un pakalpojumi:
Iespēja tiešsaistē tulkot atsevišķus vārdus, dokumentus un interneta lapas latviešu-angļu-krievu valodās, kā arī
veikt automātisku runas atpazīšanu teksta veidā un noklausīties uzrakstītu tekstu, izmantojot valsts pārvaldes
valodu tehnoloģijas platformu – Hugo.lv
Gandrīz pustūkstotis e-grāmatu latviešu valodā bez maksas internetā 3td e-grāmatu bibliotēkā - www.3td.lv.
Daudzās pašvaldību publiskajās bibliotēkās (Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Bauskā, Venstpilī un citviet) ir iespējama



attālināta reģistrācija 3td bibliotēkā, sazinoties ar sev tuvāko bibliotēku pa tālruni vai e-pastā.
Enciklopēdiskā uzziņu resursa letonika.lv attālināta pieeja no mājām – lai to iegūtu sazinies ar sev tuvāko bibliotēku!
Iespēja meklēt bibliogrāfiskos ierakstus par 11 lielāko Latvijas bibliotēku krājumos esošajiem darbiem Valsts
nozīmes bibliotēku Kopkatalogā - kopkatalogs.lv
Akadēmisko resursu interneta meklētājs – Primo.lv
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā apskatāmas Latvijas muzejos uzkrātās vērtības –www.nmkk.lv
Režisora, rakstnieka Māra Martinsona elektroniskā grāmata “Klusa nakts”
Saraksts ar legāli straumejamu audiovizuālo saturu
E-grāmatu bibliotēka - www.3td.lv
Rīgas Centrālajā bibliotēkā ir iespējama lietotāju attālināta reģistrācija:
1) Lasītājs pa e-pastu izsaka vēlmi reģistrēties par lasītāju.
2) Bibliotēka viņam uz šo epastu izsūta jautājumus, kas nepieciešami lasītāja reģistrēšanai un Bibliotēkas lietošanas
noteikumus.
3) Potenciālais lasītājs atbild uz jautājumiem, kā arī iepazīstas ar lietošanas noteikumiem. Abus šos dokumentus
apliecina ar elektronisko parakstu un nosūta bibliotēkai..
4) Bibliotekārs Alisē aizpilda vajadzīgos laukus un lasītājam izsūta lietotājvārdu, paroli u.c. vajadzīgo informāciju.
5) Izraksta lasītāja karti.
6) Lasītājs sāk attālināti lietot bibliotēku.
7) Karti saņem, kad pirmo reizi apmeklē bibliotēku.
Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs - kopkatalogs.lv
LNB datubāzes un digitālie resursi:
Katalogi un datubāzes
Nacionālā enciklopēdija – enciklopedija.lv
Periodikas kolekcija – periodika.lv
Grāmatu kolekcija – gramatas.lnb.lv
Spotify podkāsts Klausītava
SoundCloud mūzikas ierakstu, grāmatu lasījumu, pasākumu ieraksti
Digitālā bibliotēka un tās kolekcijas
– digitalabiblioteka.lv, kartes.lnb.lv, zudusilatvija.lv, audio.lnb.lv, academia.lnb.lv, dziesmusvetki.lndb.lv, runa.lnb.lv,
braludraudze.lnb.lv, stenders.lnb.lv, kulturaskanons.lv, ainavudargumi.lv
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas digitālie resursi:
Rūdolfa Blaumaņa stāsti un noveles
Latviešu tautas pasaku atskaņošanas saraksts
Digitālā bibliotēka
Grāmata “Klusie vēstures veidotāji”

Audiogrāmatas vieglajā valodā
Jēkaba Janševska romāns "Mežvidus ļaudis" (no 16.11. katru darba dienu papildināts ar jaunu nodaļu)
Audiogrāmatu lejupielāde reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes digitālie resursi:
Informācija par apskatāmajiem kultūras pieminekļiem
NKMP izdevumi
Latvijas Nacionālā arhīva digitālie resursi:
Latvijas Nacionālā arhīva publiskais meklētājs,
Redzi, dzirdi Latviju,
Latvijas Universitātes studentu datu bāze,
Pārrobežu E-arhīvs,
LPSR VDK dokumentu arhīvs,
Virtuālās izstādes:
Virtuālā izstāde "Latvieši Lielbritānijā"
Virtuālā izstāde "VEF100 1919/2019"
Virtuālā izstāde "MĀRIS BIŠOFS. IDEJAS."
Virtuālā izstāde "Gleznotāja Ērika Gulbe. 1916-2016."
Virtuālā izstāde "Brīvības piemineklis. 1935-2015."
Virtuālā izstāde "Vēlēšanas bez izvēles"
Virtuālā izstāde "Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 – 1951."
Virtuālā izstāde "1983. gada politiskās prāvas okupētajā Latvijā."
Virtuālā izstāde "Mākslinieks Alfejs Bromults 1913 – 1991."
Virtuālā izstāde "Tiesas procesi pret Gunāru Astru."
Virtuālā izstāde "No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam."
Virtuālā izstāde "Rīgas Pionieru un Skolēnu pils."
Virtuālā izstāde "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā."
Virtuālā izstāde "Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs."
Virtuālā izstāde "Ojāram Vācietim 70."
Virtuālā izstāde "Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās."
Virtuālā izstāde "Ieskats Latvijas Senāta dokumentos. 1919 – 1940"
Latvijas Kultūras akadēmijas konferenču sērija "Kultūras Krustpunkti XIV"
LV100 projektu digitālie resursi:
Akcija „Simtgades burtnieks”
Virtuālā izstāde „Luters. Pagrieziens”
Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"
Elektroniskā ainavu dārgumu krātuve

Ieejas karte uz Latvijas valsts dibināšanu
Gadsimta albums
TUESI.LV
Digitālais projekts #Grosvaldi1920
„Katram savu tautastērpu”
„Dvēseļu putenis” (plaši vēsturiskie materiāli)
Raidījums „Literatūre”
LV100 daudzsēriju filma „Sarkanais mežs”
Dažādi materiāli par Lielbritānijas militāro un diplomātisko atbalstu Latvijai 1918.–1920. gadā
VFS raidījumu cikls „Atslēgas”

Muzeji | Vizuālā māksla

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja digitālais piedāvājums:
Audiostāstu sērija Māksla un krīze
Video stāsti Mākslas restaurācija muzejā
Video stāsti Vienas gleznas stāsts I
Video stāsti Vienas gleznas stāsts II
Video stāsti Viena fotogrāfa stāsts
LNMM mobilā lietotne
Audio stāsti par mākslas darbiem LNMM Soundcloud profilā
#MuzejsNoMājām: Ieva Kalnača stāsta par Jāzepu Grosvaldu
#MeklejamMozu: Par ko domāja Rīgas pilsētas mākslas muzeja pirmais direktors, projektējot muzeja ēku?
VĀRDS DIZAINAM video saturs
Daļa no mākslas darbu „zelta fonda”, kas glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, padarīta pieejama Latvijas
un pasaules interneta lietotājiem līdzās daudzu pazīstamu muzeju bagātībām:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Romana Sutas un AleksandrasBeļcovas muzejs
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālie resursi:
EMUZEJS vietnē var attālināti iepazīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijās izvietotās digitālās aplikācijās,
kas klātienē nav pieejamas.
Muzeja Youtube kanāls - vairāk nekā 40 slaidrādes un videosižeti par dažādām Latvijas vēstures tēmām.
Laikmeta fotoarhīvs Gadsimta albums - muzejs aicina pārlapot Latvijas sabiedrības un LNVM kopīgi veidoto
fotoarhīvu, kurā ietvertas ģimeņu, dzimtu, dažādu kolektīvu fotogrāfijas, kurās fiksēti gan ikdienas dzīves, gan
vēsturiski nozīmīgi mirkļi no 1914. gada līdz mūsdienām.



Izstāde “Latvijas gadsimts” - 68 Latvijas muzeju kopizstāde valsts simtgadei. Vietnē iespējams uzzināt par izstādes
saturu, tās veidošanu un norisēm izstādē.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijās lietojamās digitālās aplikācijas
Turaidas muzejrezervāta digitālie resursi:
"Publikācijas/E-grāmatas",
“Ekspozīcijas/Virtuālās izstādes”,
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
Virtuālās izstādes:
“Gaismas ceļā. Baltijas ceļam – 30”
“Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.-19. gadsimta mākslinieku skatījumā”
“Simtgades tautas ēdienu vēsture 1918 – 2018”
Piemineklis lauku sētai.Turaidas pagasta zemnieku saimniecības uzmērojumu zīmējumos.
Teodors Zaļkalns
Komponists Alfrēds Kalniņš
Māksliniekam Voldemāram Gudovskim – 90
Segu raksti Turaidas muzejrezervāta krājumā
Rundāles pils muzeja digitālie resursi:
Rundāles pils dārza un iekštelpu 360° virtuālā tūre
Videofilma “Gotika”
Videofilma “Renesanse un manierisms Kurzemes hercogistē”
Videofilma “Renesanse”
Videofilma “Manierisms”
Rundāles pils muzeja virtuālais muzejs
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā apkopotais novadu muzeju piedāvājums
Muzeju katalogs “Muzeji Latvijā”
Kurzemes muzeju aktuālais virtuālais piedāvājums
Zemgales muzeju aktuālais virtuālais piedāvājums
Vidzemes muzeju aktuālais virtuālais piedāvājums
Latgales muzeju aktuālais virtuālais piedāvājums
Enerģētikas muzeja virtuālā tūre
Enerģētikas muzeja digitālā izstāde "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās"
“Pasaules latviešu mākslas centrs” Cēsīs aicina virtuāli iepazīties ar diasporas mākslu
- www.youtube.com/channel/UCrjeS71qtJ_R5MrSTeQcM_w

Dažādi



LMA Modes skate 2020” un LMA diplomdarbu izstāde “Svaiga gaļa kritikai 2020”

E-pakalpojumi
Dažādi



LNB E-pakalpojumi:
“Jautā bibliotekāram!”
Digitalizācija pēc pieprasījuma no LNB krājuma materiāliem
Latvijas Nacionālā arhīva E-pakalpojumi:
Latvijas Nacionālā arhīva audiovizuālo, skaņas un foto dokumentu kopiju sagatavošana
Arhīva izziņas pieprasīšana
Iestāžu portāls
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes E-pakalpojumi:
E-pakalpojums „Kultūras objekta apraksta veidošana”
E-pakalpojums „Kultūras objekta statusa noteikšana”

https://www.km.gov.lv/lv/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi

