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aktīvi darbojas Latviešu biedrība, kas rīko dažādus pasākumus arī Īrijā. Šeit pastāv 
nedēļas nogales skoliņas. Latvieši piedalās lietišķās mākslas studijās, koros, deju kopās 
un bieži uzstājas sarīkojumos. Līdzīgi kā citās pašdarbības formās, ir izveidota latviešu 
hokeja komanda un klubs, kas pastāv kopš 2006. gada.

Gērnsija ir Apvienotās Karalistes Kroņa īpašums. Pirmās ieceļotāju grupas no 
Latvijas Gērnsijas salā sāka ierasties 20.  gs. 90.  gadu vidū. Lielāks skaits ģimeņu 
ieradās pēc Latvijas iestāšanās ES. Šajā laikā bija ievērojami mainījusies Gērnsijas 
valdības un darba devēju attieksme pret latviešiem, tagad viņus pazina kā godprātīgus 
un apzinīgus strādniekus, darbiniekus. No 2005. līdz 2007. gadam Gērnsiju dēvēja 
par “mazo Latviju”, jo sezonas laikā tur strādāja no 6000 līdz 7000 Latvijas pilsoņu. 
Gērnsijā ir aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve, daudzi dzied korī, bērni apmeklē 
latviešu skoliņu. Tiek rīkotas izstādes un koncerti ar uzaicinātiem viesiem no Latvijas. 
Laika gaitā vietējie latvieši ir kļuvuši no darba ņēmējiem par darba devējiem, jo nodar- 
bojas ar uzņēmējdarbību, ir restorānu, kafejnīcu īpašnieki.

Guntis Švītiņš

PLAŠĀKA PIEKĻUVE ARHĪVU DOKUMENTU 
KOLEKCIJĀM DIGITĀLAJĀ KRĀTUVĒ 

“REDZI, DZIRDI LATVIJU!”

Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 
(turpmāk Arhīvs) 2020.  gada decembrī digitālajā krātuvē www.redzidzirdilatviju.lv 
atvēra jaunu moduli – “Tematiskās kolekcijas”, kas aptver visus Arhīva digitalizētā 
Latvijas kultūras mantojuma dokumentu veidus – fotogrāfijas, filmas un skaņas 
ierakstus, piedāvājot tematiski daudzveidīgas dokumentu kolekcijas. 

Pēdējā gada laikā vērojams straujš pieprasījuma pieaugums pēc kvalitatīva digitālā 
satura un plānveidīga, stratēģiska ilgtermiņa redzējuma veidošanas. Digitālā krātuve 
“Redzi, dzirdi Latviju!” ir publiski pieejama no 2016.  gada 1.  jūlija. Šo gadu laikā 
krātuves tehniskā un saturiskā attīstība norisinājusies vairākos etapos, sākotnēji 
atverot audiovizuālo dokumentu moduli, tad fotodokumentu moduli un skaņas 
dokumentu moduli. Pašlaik digitālajā krātuvē publiskota informācija par gandrīz 
62 000 dokumentiem, konkrētāk – par 9052 filmām, 52 267 fotogrāfijām, 507 skaņas 
ierakstiem. Pēdējo divu gadu laikā digitālās krātuves saturs ir papildināts par teju 
90 % no sākotnējā satura apjoma.



211ARHĪVU DZĪVE

Neraugoties uz to, ka apmeklētājiem pieejamo dokumentu skaits nemitīgi pieaug, 
Arhīva vēlme bija pilnveidot digitālās krātuves funkcijas, nodrošinot apmeklētājiem 
daudzpusīgu pieredzi kvalitatīvas informācijas ieguvē, īpaši laikā, kad attālināta pieeja 
dokumentiem ir vitāli būtiska, lai nodrošinātu pētniecības nepārtrauktību.

“Tematisko kolekciju” moduļa izveides projekts realizēts 2020.  gada nogalē ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projektu īstenoja Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs un SIA  “Lauva Grupa”. Projekts virzīts ar galveno 
mērķi – attīstīt digitālās krātuves “Redzi, dzirdi Latviju!” moduli “Tematiskās 
kolekcijas” kā funkcionāli daudzpusīgu platformu audiovizuālā un vizuālā mantojuma 
popularizēšanai un pieejamības nodrošināšanai ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

“Tematiskās kolekcijas” piedāvā apmeklētājiem jau sagatavotas un atlasītas 
tematiskas dokumentu grupas, ļaujot vienuviet apkopot skaņas, foto un audiovizuālos 
dokumentus. Ņemot vērā Arhīva fondos esošo dokumentu daudzveidību, kolekcijas 
strukturētas pēc tēmām – arhitektūra, medicīna, kino, sabiedrība, personības, 
izglītība, industriālais mantojums, transports, kultūra, sadzīve u. tml., kam pakārtotas 
dokumentu kopas, kas detalizētāk ataino konkrēto nozari, tādējādi rosinot pētnieku 
interesi un iespēju izvēlēties pētījuma tēmai piemērotāko materiālu atlasi. 

Līdz šim pētniekam bija iespējams gūt informāciju tikai par atsevišķu dokumentu, 
un tas dažkārt ir bijis ierobežojošs apstāklis, jo nereti visa dokumentu kolekcija kā 
kopums sniedz ļoti daudz būtiskas informācijas par tēmas kopainu. Kolekcijas 
veidotājs, fondradis, kolekcijas vēsturiskie veidošanās apstākļi, konteksts un citas 
nozīmīgas ziņas var sniegt daudz atbilžu un papildu iespējas pētniekam izvērtēt 
konkrētos dokumentus. Pašlaik digitālās krātuves tehniskās funkcijas nodrošina 
iespēju pievienot papildu informāciju par visu dokumentu kolekciju. Digitālā krātuve 
periodiski tiks papildināta ar jaunām kolekcijām, atspoguļojot aktuālas tēmas un 
pētnieciskā darba rezultātus. 

Līdz ar “Tematisko kolekciju” izveidi ir pilnveidota Arhīva komunikācijas stratē-
ģija – nevis primāri izmantot citus komunikācijas rīkus, kā sociālos tīklus, publikācijas 
LNA interneta vietnē, medijus, sadarbības partnerus, lai informētu sabiedrību 
par Arhīva krājuma dokumentiem, bet veikt nelielus pētījumus un veidot saturīgi 
pilnvērtīgu papildinošo informāciju par Arhīva dokumentu kolekcijām Arhīva 
digitālajā krātuvē. Tādējādi digitālās krātuves apmeklētāji var vienuviet gūt gan 
pieeju dokumentu kopai, gan papildu materiāliem konkrētās tēmas ietvaros. Tas ļauj 
Arhīvam izcelt unikālus dokumentus un dokumentu kolekcijas. Piemēram, no pašlaik 
publicētajām kolekcijām ieskatu starpkaru perioda medicīnas vēsturē sniedz albums 
“Rīgas pilsētas bērnu slimnīca “James Armitstead””.1 Albums apkopo detalizētus 

1 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs,  1. f.,  64. albums (Rīgas 
pilsētas bērnu slimnīca “James Armitstead”).
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foto dokumentus, kuros redzamas gan kompleksa ēkas, gan telpu iekšskati un inter- 
jers – slimnīcas nodaļas, palātas, operāciju zāles, personāla un pat saimniecības telpas. 
Fotogrāfijās dokumentētas dažādas medicīniskās manipulācijas un procedūras, grupu 
foto ar pacientiem, slimnīcas personālu un mediķiem.

Īpaši izceļama ir arhitekta Nikolaja Hercberga kolekcija. Kolekcija Arhīva krājumā 
nonāca 1963. gada 5.  februārī, kad Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Celtniecības un 
arhitektūras nodaļa Arhīvam nodeva 257 kastes dokumentu, kurās atradās vairāk 
nekā 2160 fotogrāfiju, no kurām lielākā daļa ir stikla pamatnes negatīvi. Tieši no 
stikla pamatnes negatīviem mūsdienās iespējams attīstīt viskvalitatīvākās fotogrāfiju 
kopijas. Fotogrāfijās dokumentētas Rīgas ielas un industriālie rajoni, rūpnīcu un 
fabriku – Vairogs, Emolips, Provodņik, Levitana un Volfa Volfsona fabrika u.  c.  – 
apbūve un iekštelpas, Vecrīgas apbūve, īres nami un privātās vasarnīcas lielākajās 
Latvijas pilsētās Cēsīs, Daugavpilī, Jūrmalā, Ogrē u. c., un tās datējamas, sākot ar 1926. 
līdz 1940. gadam. Kolekcijai ir augsta kultūrvēsturiskā vērtība, jo tā ietver unikālas 
liecības par apbūvi Latvijā starpkaru periodā, N. Hercbergs pievērsies ne tikai namu 
fasādēm, bet dokumentējis arī iekšpagalmus, saimniecības telpas un apbūvi pilsētu 
apkaimēs.

Esam radījuši iespēju kolekcijām pievienot materiālus, kas nav ietverti Arhīva 
datubāzē, kā filmu plakātus, montāžas lapas, kartes u.  c. dokumentus, lai plašāk 
izklāstītu tēmu. Tas paver iespējas kolekcijās pievienot arī citu LNA struktūrvienību 
dokumentus, kā piemēru minot dokumentu kopu par operatoru un režisoru Juri 
Podnieku, kur līdzās Arhīva fotogrāfijām un audiovizuālajiem dokumentiem ir 
iekļautas fotogrāfijas no Latvijas Valsts arhīva Jura Podnieka fonda,2 bet arhitekta 
N. Hercberga kolekcijā ir iekļauti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti – Nikolaja 
Hercberga digitalizēta pases kopija3 un diploms par Rīgas Politehniskā institūta 
Celtniecības nodaļas absolvēšanu 1909. gadā.4  

Digitālajā krātuvē 2020. gadā ir ieviesta jauna funkcija – “Komentēt ierakstu”, kas 
rosinās pētniekus ne tikai izmantot Arhīva dokumentus, bet arī dalīties ar zināšanām, 
lai faktoloģiski papildinātu dokumentu aprakstus. Nereti par Arhīvā esošajiem 
dokumentiem informācijas trūkst un avotu pētniecība ne vienmēr spēj sniegt visas 
atbildes par konkrēto dokumentu. Jau līdzšinējā praksē esam saskārušies ar situācijām, 
kad pētnieki sniedz būtiskas vēsturiskas ziņas par digitālajā krātuvē publicētajiem 
materiāliem, identificējot personas, zudušas vietas Latvijā, kā arī citas būtiskas detaļas. 
Komentēšanas funkcijas ieviešana nodrošina tiešo saiti ar mūsu klientiem. 

2 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs, 2743. f. (Podnieks Juris (1950–1992), 
dokumentālā kino režisors, operators), 1. apr., 31., 32. l., 2. apr., 1. l.

3 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 3234. f., 33. apr., 38546. l., 2. lp.
4 Turpat, 7175. f., 1. apr., 1879. l., 319. lp.
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Protams, uz digitālās krātuves “Redzi, dzirdi, Latviju!” jaunā moduļa “Tematiskās 
kolekcijas” atvēršanu jāraugās arī 2020.  gada krīzes situācijas kontekstā. Pieaugot 
attālinātajam individuālo mācību, studiju un pētniecības darbam, būtiski ir nodrošināt 
maksimāli plašāku Arhīva dokumentu pieejamību tiešsaistē, kā arī veicināt attālinātu 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem. 

Līdz ar digitālās krātuves pakāpenisku attīstību esam netieši sagatavojušies 
pandēmijas situācijas radītajām izmaiņām klientu apkalpošanā. Digitālā krātuve un 
tās funkcionalitāte ir būtisks komunikācijas instruments, kas ļauj saglabāt saikni 
ar klientu un nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību situācijā, kad pētnieciskais 
darbs Arhīvā nav iespējams. Digitālā krātuve ir neatsverams resurss pētniekiem, 
pedagogiem, speciālistiem muzejos un citās kultūras institūcijās, kā arī avots 
pētnieciskajā žurnālistikā, filmu studiju un televīzijas projektos. 

Tāpat būtisks solis, lai klientu darbs Arhīva lasītavās/kinozālē nepārtrūktu un būtu 
nodrošināta attālināta individuālās pētniecības iespēja, bija no 2020. gada 1. oktobra 
publiskai apskatei atvērt 3000  kinohroniku kolekciju, kas ir tematiski bagātākā un 
visvairāk izmantotā dokumentu kolekcija Arhīvā. 

Kinohronikas un dokumentālās filmas veido lielu daļu “Tematisko kolekciju” 
satura, īpaši kolekcijās par kino nozares profesionāļiem, piemēram, operatoru Kalvi 
Zalcmani, režisoru Hercu Franku, režisoru Juri Podnieku. Kolekciju formāts ļauj veidot 
nelielu Arhīvā pieejamo autoru darbu kopsavilkumu. Piemēram, operators Kalvis 
Zalcmanis ir filmējis vairāk nekā 50 dokumentālu filmu un aptuveni 400 kinožurnālu 
sižetu. Operatoram veltītā kolekcija apkopo 23  dokumentus, ko iespējams skatīties 
tiešsaistē – gan filmas, kurās redzams autora darbs, kā “Mūžs” (1972), “Edgara 
Kauliņa pēdējie svētki” (1980.  g.), “Saruna ar karalieni” (1980.  g.), “Neglītais pī- 
lēns – cilvēka bērns” (1985. g.), “Vai viegli būt jaunam?” (1986. g.), “Ģirts” (1992. g.) 
u. c., gan kinožurnālus, kuru sižetus veidojis K. Zalcmanis.

Ar Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgu personību filmās iemūžinātām biogrāfijām 
iespējams iepazīties kolekcijā “Personības dokumentālajā kino”, kas apkopo 
17  dokumentālās filmas. Filmas aptver salīdzinoši plašu periodu no 1926.  līdz pat 
1992. gadam. Senākās kolekcijas filmas, kas uzņemtas pirms teju 100 gadiem, veltītas 
komponistam Jāzepam Vītolam, rakstniekam Andrejam Upītim, dzejniekam Rainim, 
mecenātam un uzņēmējam Augustam Dombrovskim. 20.  gs. otrās puses filmās 
redzam tik labi zināmo režisoru – Laimas Žurginas, Birutas Veldres, Jura Podnieka, 
Rolanda Kalniņa, Vara Krūmiņa un Rūtas Celmas – darbus. Visas kolekcijā iekļautās 
dokumentālās filmas ir digitalizētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros.

Ar “Tematisko kolekciju” moduļa atvēršanu kļuvis iespējams tiešā veidā paplašināt 
Arhīva auditoriju, jo jaunais modulis ir krietni saistošāks tiem apmeklētājiem, kas 
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digitālo krātuvi izmanto vispārizglītojošiem mērķiem un apmeklē datubāzi bez 
sākotnēji skaidri definēta pētniecības mērķa. Tas netieši kalpo arī kā “ievads” tiem 
apmeklētājiem, kas ar šādām digitālām krātuvēm, iespējams, saskaras pirmo reizi. 
“Tematiskās kolekcijas” ļauj iepazīstināt apmeklētāju ar Arhīva materiālu specifiku, 
to tematisko daudzveidību, kā arī rosina individuāli veikt materiālu atlasi. Digitālās 
krātuves multimediālais raksturs raisa plašu apmeklētāju interesi, jo nodrošina 
mūsdienīgu 21.  gs. tehnoloģiju prasībām atbilstošu dokumentu pieejamību un 
pētniecības attīstību.

Pieaugošo interesi apliecina digitālās krātuves apmeklējuma statistiskie rādī- 
tāji – 2019. gadā fiksēti 9028 apmeklētāji, bet 2020. gadā kopējais apmeklētāju skaits 
sasniedzis 30 798. Jau pirmajā mēnesī pēc “Tematisko kolekciju” moduļa atvēršanas 
digitālās krātuves apmeklējumu skaits pretstatā šim periodam pirms gada audzis teju 
četras reizes. 

“Tematiskās kolekcijas” nav tikai nākamais solis digitālās krātuves funkciju 
pilnveidošanā, bet arī kalpo kā būtisks komunikācijas rīks ar tiešo auditoriju, turklāt 
komentēšanas funkcija ļauj saņemt atgriezenisko saiti no mūsu klientiem. Modulis ir 
piešķīris “balsi” Arhīva digitālajai krātuvei, ne tikai piedāvājot piekļuvi digitalizētajiem 
materiāliem, bet arī ļaujot stāstīt par kolekcijām un popularizēt unikālus Arhīva 
krājuma materiālus. 

Evita Jance


