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Kopš Latvijas Nacionālā arhīva izveidošanas 2011. gadā arhīva speciālisti ir izveidojuši septiņas virtuālās 
izstādes. Vēl tikpat virtuālo izstāžu bija izveidojuši Latvijas Valsts arhīva speciālisti līdz 2010. gadam,1 
t. i., līdz valsts arhīvu sistēmas reorganizācijai. Daļa no tām ir veidota ne tikai pašu Latvijas Nacionālā 
arhīva speciālistu spēkiem, bet arī iesaistot citu institūciju pārstāvjus, par ko runa būs tālāk. Tā kā 
virtuālās izstādes būtībā ir dažādu materiālu ievietošana internetā un tādā veidā šis materiāls kļūst 
pieejams plašai publikai, tad šāds darbības virziens potenciāli ir ļoti perspektīvs. Jau pašlaik internetā 
iespējams atrast visdažādākā veidā noformētas arhīvu dokumentu, bibliotēku un muzeju materiālu, 
kā arī citu kultūrvēsturiskā mantojuma glabāšanas institūciju materiālu publikācijas. Turklāt tālākā 
nākotnē, pieaugot informācijas tehnoloģiju un interneta iespējām, to skaits, apjoms un aplūkošanas 
iespējas tikai pieaugs. Tādēļ ar virtuālo izstāžu veidošanu saistītās problēmas ir vērts aplūkot sīkāk.
Atslēgvārdi: virtuāla izstāde, izstāde, internets, globālais tīmeklis, Ainars Mazvērsītis, Guntis Švītiņš.

Kas ir virtuāla izstāde

Pirms sākt virtuālo izstāžu sīkāku apskatu, nepieciešams precizēt, ko saprot 
ar terminu “virtuāla izstāde”? Latvijas Nacionālajā arhīvā (turpmāk LNA) ar 
terminu “virtuāla izstāde” parasti apzīmē speciāli izveidotu interneta vietni 
(mājaslapu), kurā ir atrodamas arhīva dokumentu digitalizētas kopijas par 
kādu noteiktu tēmu. Piemēram, virtuālajā izstādē “1983. gada politiskās prāvas 
okupētajā Latvijā”2 atrodami dokumenti3 par politiskajām represijām Latvijā 
1983. gadā. Šai izstādei kā atsevišķai tīmekļa vietnei ir oriģināls, speciāli veidots 
dizains, salīdzinoši viegli atpazīstama interneta adrese (saite), kā arī dažādas 
dokumentu apskates iespējas – attēla palielināšana, dokumenta attēla nākamās 
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lapas pāršķiršana utt. Vairāk vai mazāk līdzīgi uzbūves principi un lietotāju 
iespējas ir arī citām LNA darbinieku veidotajām virtuālajām izstādēm.

Taču šīs virtuālās izstādes nav vienīgie LNA speciālistu veikumi saistībā ar 
arhīva dokumentu eksponēšanu un / vai publicēšanu globālajā tīmeklī. LNA 
interneta vietnēs ir atrodamas dokumentu ekspozīcijas bez speciāli veidota 
dizaina, ko arhīvā sauc gan par “digitālām izstādēm”,4 gan “dokumentu kopām”5 
un “digitālām publikācijām”,6 gan arī bez nosaukuma kā parastas foto galerijas.7 
Faktiski visi šie nosaukumi būtībā apzīmē vienu un to pašu – arhīva dokumentu 
publicēšanu attiecīgā arhīva interneta vietnē.8 Atšķirīgie nosaukumi acīmredzot 
radušies tādēļ, ka līdz 2010. gadam visi valsts arhīvi bija patstāvīgas iestādes 
un vienota politika dokumentu eksponēšanai internetā valsts arhīvu sistēmā 
nepastāvēja (lielā mērā tā nepastāv arī tagad pēc visu valsts arhīvu apvienošanas 
Latvijas Nacionālajā arhīvā).

Būtiskā virtuālo izstāžu atšķirība no digitālajām izstādēm, dokumentu 
kopām un digitālajām publikācijām ir tā, ka virtuālajai izstādei tiek veidots 
speciāls dizains, atpazīstama interneta adrese9 un tā faktiski pastāv kā autonoma 
interneta vietne. Savukārt digitāla izstāde, dokumentu kopa un digitālā 
publikācija ir dokumentu ievietošana attiecīgā arhīva interneta vietnē un tai 
netiek veidots ne atsevišķs dizains, ne atpazīstama interneta adrese, ne arī tik 
specifiskas dokumentu apskates iespējas kā virtuālajās izstādēs.

Jāteic, ka LNA pieņemtais dalījums virtuālajās un digitālajās izstādēs, 
dokumentu kopās un digitālajās publikācijās ir ļoti relatīvs.10 Tīmeklī aplūkojot 
citu institūciju veidotās virtuālās un digitālās izstādes, redzams, ka konsekvences 
šo terminu lietošanā nav. Par virtuālām izstādēm (arī ekspozīcijām) mēdz dēvēt 
gan speciāli veidotas interneta vietnes,11 gan dažādu materiālu kopumu par 
noteiktu tēmu, kas ievietots kādas institūcijas interneta vietnē,12 kā arī video 
datnes formātā veidotus materiālus.13 

Par digitālām izstādēm (vai ekspozīcijām) mēdz dēvēt arī speciāli veidotas 
interneta vietnes14 un dažādu materiālu kopumu par noteiktu tēmu, kas ievietoti 
kādas institūcijas interneta vietnē.15 Turklāt termins “digitāla izstāde” (vai 
ekspozīcija) ir lietots, arī runājot par digitalizētiem materiāliem, kas apskatāmi 
muzeju ekspozīcijā.16

Jāatzīmē, ka bez minētajiem terminiem “virtuālās izstādes / ekspozīcijas” 
un “digitālās izstādes  / ekspozīcijas” nereti tiek lietoti arī citi radniecīgi 
termini: “virtuālais  / digitālais muzejs”,17 “digitālā bibliotēka”,18 “virtuāla  / 
digitāla kolekcija”,19 “virtuāla tūre”,20 “digitāla programma”21 u. tml. Vēl vairāk, 
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Latvijas Mākslinieku savienības izveidotā vietne “Māksla, mīts un dokuments, 
1940–1941, 1945–1991” tiek dēvēta gan par virtuālo muzeju, gan par virtuālo 
ekspozīciju.22 Tā kā visi minētie termini vismaz daļēji lietoti, lai apzīmētu 
ārkārtīgi līdzīgus produktus, tad jāsecina, ka pašlaik Latvijā vispār nepastāv 
noteiktas konsekvences šāda veida tīmekļa vietņu un tīmeklī publicēto materiālu 
apzīmēšanai.

Arī pasaulē ar terminu “virtuāla izstāde / ekspozīcija” (virtual exhibition / 
exposition; virtuelle Ausstellung; exposition virtuelle; виртуальная выставка / 
экспозиция utt.) mēdz apzīmēt gan dažādu institūciju interneta vietnēs 
publicētus materiālus,23 gan speciāli veidotas interneta vietnes24 un pat tehniski 
komplicētas vizualizācijas.25 Ir institūcijas, kas savās interneta vietnēs ir 
izveidojušas speciālus moduļus, kas paredzēti virtuālajām izstādēm.26

Tieši tāpat līdzīga veida interneta vietņu apzīmēšanai tiek lietoti termini 
“tiešsaistes izstāde” (online exhibition,27 Online-Ausstellung,28 Exposition en ligne29 
utt.), “digitāla izstāde” (Digitalausstellung / digitale Ausstellung30), “interaktīva 
izstāde” (interactive exhibition31), “tiešsaistes tūre” (online tour32), “virtuāla tūre” 
(virtual tour33) u. c. Kā redzams, arī pasaulē šāda veida tīmekļa vietņu un tīmeklī 
publicēto materiālu apzīmēšanai ir izmantota dažāda terminoloģija. Protams, 
nevar apgalvot, ka visi minētie termini ir sinonīmi. To produktu saturam, ko 
apzīmē ar šiem jēdzieniem, ir sava specifika un atšķirības, taču bieži vien šīs 
atšķirības ir ļoti minimālas un to robežas tik ļoti pārklājas, ka tās savstarpēji 
nodalīt ir gandrīz neiespējami. Tādējādi šo terminu un tajos ietvertā satura 
sīkāka analīze jau ir valodnieciska rakstura jautājums. Šajā rakstā apskatāmās 
tēmas ietvaros var konstatēt faktu, ka to, ko mēs saprotam ar jēdzienu “virtuāla 
izstāde”, gan Latvijā, gan arī citur pasaulē var apzīmēt arī ar citiem jēdzieniem.

latvijas nacionālā arhīva un latvijas Valsts arhīva
virtuālo izstāžu vispārīgs raksturojums

Pirmo virtuālo izstādi Latvijas Valsts arhīva speciālisti izveidoja 2004. gadā, 
un kopš tā laika arhīva (kopš 2011. g. LNA) speciālisti ir izveidojuši kopumā 
14 virtuālās izstādes.34 Turklāt, kā jau teikts, ir izveidotas arī vairākas digitālās 
izstādes, dokumentu kopas un digitālās publikācijas, taču tās šajā rakstā 
neaplūkosim. LNA virtuālo izstāžu specifika ir ne tikai dokumentu publicēšana 
internetā, bet faktiski jaunas tīmekļa vietnes izveide, t. i., pats process ir 
darbietilpīgāks, laikietilpīgāks un sarežģītāks.
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Septiņas no LNA virtuālajām izstādēm ir veltītas tēmām par PSRS okupācijas 
laika represijām un pretošanos PSRS okupācijas režīmam Latvijā. To starpā trīs ir 
veltītas 1941. un 1949. gada deportācijām – “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 
25. marts”35 “Aizvestie, 1941. gada 14. jūnijs”;36 “1941. gada 14. jūnijs Latvijas 
apriņķos. Dokumenti, atmiņas, attēli”,37 divas ir saistītas ar 1983. gada politisko 
represiju kampaņu – “Tiesas procesi pret Gunāru Astru”38 un “1983. gada 
politiskās prāvas okupētajā Latvijā”,39 kā arī pa vienai izstādei tādiem tematiem 
kā “Represētie kultūras darbinieki”40 un “Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas 
Latvijā / Baltijā”.41

Otrs LNA veidoto virtuālo izstāžu virziens ir saistīts ar Latvijas kultūras 
darbiniekiem. Šajā grupā ietilpst virtuālās izstādes, kas veltītas māksliniekiem 
Eduardam Kalniņam42 un Alfejam Bromultam,43 kā arī dzejniekam Ojāram 
Vācietim.44 Pie šīs grupas pieder arī jau minētā virtuālā izstāde “Represētie 
kultūras darbinieki”, kas pieskaitāma gan represiju, gan kultūras darbinieku 
novirzienam LNA virtuālo izstāžu tematikā.

Divas LNA speciālistu veidotās virtuālās izstādes ir veltītas tādiem Rīgas 
kultūrvēsturiskiem objektiem kā Latviešu strēlnieku piemineklim45 un Rīgas 
pilij.46 Vēl divas LNA speciālistu veidotās virtuālās izstādes nav saistītas ne ar 
vienu no minētajiem novirzieniem, bet atspoguļo kādu atsevišķu tēmu. Tās ir 
veltītas Kurzemes hercogistei47 un Baltijas valstu bēgļu nometnēm Vācijā pēc 
Otrā pasaules kara.48

Saprotams, ka visas LNA virtuālās izstādes ir veidotas latviešu valodā, taču, 
tā kā virtuālās izstādes aptver dažādus Latvijas vēstures posmus, tad daļa tajās 
eksponēto dokumentu ir arī krievu, vācu un angļu valodā. Daļai šo dokumentu 
izstādēs ir ievietoti to tulkojumi latviešu valodā. Četras virtuālās izstādes paralēli 
latviešu valodai ir apskatāmas arī angļu valodā.49 2014. gada rudenī atklātā 
virtuālā izstāde “Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā, 1944–1951” ir apskatāma 
četrās valodās – igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu.

Runājot par personālijām, tad virtuālo izstāžu veidošana Latvijas Nacionālajā 
arhīvā pirmkārt jau saistās ar Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas eksperta Gunta Švītiņa un Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
sistēmu inženiera Ainara Mazvērsīša vārdiem. Tieši viņi bija galvenie iniciatori 
šāda jauna un līdz 2004. gadam arhīvā vēl pilnīgi neapgūta darbības virziena 
ieviešanā un tālākajā attīstībā. Viņi ir piedalījušies gandrīz visu LNA virtuālo 
izstāžu veidošanā (vienīgais izņēmums – A. Mazvērsītis nav piedalījies virtuālās 
izstādes “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 25. marts” izstrādē). G. Švītiņš 
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ir vairāku virtuālo izstāžu iniciators un projektu vadītājs, kā arī visu virtuālo 
izstāžu dizaina un vizuālā noformējuma autors. Savukārt A. Mazvērsītis kā 
IT jomas speciālists ir veidojis gandrīz visu virtuālo izstāžu tehnisko (web) 
izstrādi. Līdz ar viņiem ievērības cienīgu ieguldījumu virtuālo izstāžu veidošanā –  
izstādes struktūras izstrādē, dokumentu atlasē, to komentēšanā, tulkošanā, 
tekstu rediģēšanā u. c. – ir devuši Latvijas Valsts arhīva vēsturnieki Aija 
Kalnciema (viņa piedalījusies deviņu LNA virtuālo izstāžu veidošanā), Ainārs 
Bambals, kā arī nu jau bijušie Latvijas Valsts arhīva speciālisti Iveta Šķiņķe un 
Jānis Riekstiņš, kas visi ir piedalījušies vismaz triju vai vairāku virtuālo izstāžu 
veidošanā. Saprotams, ka to LNA speciālistu skaits, kas tādā vai citā veidā ir 
piedalījušies vienas vai divu virtuālo izstāžu veidošanā, ir ievērojami lielāks.

Jāatzīmē arī šāda tendence – līdz 2010. gadam no valsts arhīvu sistēmas 
iestādēm virtuālās izstādes veidoja tikai Latvijas Valsts arhīva speciālisti. 
Savukārt kopš LNA izveides 2011. gadā virtuālo izstāžu veidošanā daudz aktīvāk 
iesaistās arī citu arhīvu (LNA struktūrvienību) speciālisti – no Latvijas Valsts 
vēstures arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, zonālajiem valsts 
arhīviem un arī no LNA administrācijas.

Ne visas no 14  arhīva speciālistu veidotajām virtuālajām izstādēm ir 
tapušas tikai ar LNA un / vai Latvijas Valsts arhīva spēkiem. Daļa šo izstāžu 
ir veidotas sadarbībā ar citiem kultūrvēsturiskā mantojuma uzkrāšanas un 
pētīšanas institūciju speciālistiem. Kā LNA sadarbības partnerus virtuālo 
izstāžu veidošanā var minēt Valsts mākslas muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas 
Informācijas centra, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta, 
Latvijas Arhitektūras muzeja, Rīgas skolu muzeja, Bērnu un jauniešu centra 

Guntis Švītiņš atklāj 
virtuālo izstādi 

“1941. gada 14. jūnijs 
Latvijas apriņķos”. 

I. Gaujēnas foto
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“Rīgas Skolēnu pils” u. c. institūciju speciālistus. Dažas virtuālās izstādes ir 
tapušas arī starptautiskas sadarbības rezultātā. Šajā ziņā vērienīgākais projekts 
ir “Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā, 1944–1951”, kura tapšanā bez Latvijas 
Nacionālā arhīva bija iesaistīti arī pārstāvji no “Baltijas mantojuma tīkla”, 
Igaunijas Nacionālā arhīva, Lietuvas Nacionālās bibliotēkas, vairākām Baltijas 
tautu organizācijām Vācijā un Ziemeļamerikā, kā arī no citām institūcijām. 
Virtuālā izstāde “Prāgas pavasara un Hartas  77 atskaņas Latvijā  / Baltijā” 
bija tapusi sadarbībā ar Čehijas Zinātņu akadēmijas Jaunāko laiku vēstures 
institūtu.50

Virtuālo izstāžu veidošanā iesaistīto cilvēku skaits kopumā var būt ļoti 
atšķirīgs – sākot ar nelielu, četru speciālistu komandu, kas veidoja izstādi 
“Mākslinieks Alfejs Bromults, 1913–1991”, beidzot ar plaši pārstāvētu 
starptautisku komandu 21 cilvēka sastāvā (neskaitot atbalstītājus), kas strādāja 
pie jau minētās virtuālās izstādes par Baltijas valstu bēgļu nometnēm Vācijā.

Aplūkojot LNA veidotajās virtuālajās izstādēs eksponētos materiālus, pārsvarā 
tie, protams, ir arhīvā uzkrātie un glabātie dokumenti, taču vairākumā izstāžu ir 
ievietoti materiāli, kas atrodas gan citās kultūrvēsturiskā mantojuma glabāšanas 
institūcijās, gan arī privātpersonu kolekcijās. Arī šī tendence iezīmējās, jau 
sākot ar pirmo virtuālo izstādi “Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos 
un gleznās”, kurā bez Latvijas Valsts arhīva dokumentiem ir atrodami arī 
Valsts mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas materiāli. Visplašāk 
šāda veida sadarbība ir redzama, šķiet, virtuālajā izstādē “Baltijas valstu bēgļu 
nometnes Vācijā”, kurā ir apskatāmi materiāli no Latvijas un Igaunijas nacionālo 
arhīvu fondiem, Lietuvas Nacionālās bibliotēkas, Baltijas rietumu trimdas 
organizāciju krājumiem, periodiskās preses izdevumiem, kā arī no dažādu 
cilvēku privātkolekcijām un personiskajiem arhīviem.

Virtuālajās izstādēs eksponēto materiālu apskates tehniskās iespējas vairāk 
gan skar informācijas tehnoloģiju nozari, tomēr, raugoties no lietotāja viedokļa, 
arī šajās izstādēs ievietoto materiālu apskatē var konstatēt attīstību. Latvijas 
Valsts arhīva speciālistu veidotajai pirmajai izstādei par mākslinieku Eduardu 
Kalniņu, kas tapa 2004. gadā, apskates iespējas ir samērā vienkāršas – katra 
dokumenta attēls atveras atsevišķā interneta pārlūkprogrammas logā, kura 
izmērs ir konstants un automātiski nepielāgojas attiecīgā dokumenta izmēram 
(tas jāpielāgo pašam skatītājam), zem dokumenta ir tā nosaukums, datējums 
un arhīva šifrs. Zem šīs informācijas ir divas ikonas (bultiņu formā), spiežot 
uz kurām ir iespējams aplūkot nākamo vai iepriekšējo dokumentu. 2005. gadā 
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veidotajām virtuālajām izstādēm “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 25. marts” 
un “Ojāram Vācietim 70” nav pat šo bultiņu formas ikonu, t. i., katrs nākamais 
dokuments apskatei ir jāatver atsevišķi. Apmēram tikpat vienkāršas bija apskates 
iespējas arī 2006.–2007. gadā veidotajām virtuālajām izstādēm.51

Jaunas iespējas virtuālajās izstādēs ievietoto dokumentu apskatei parādījās 
2008. gadā tapušajā virtuālajā izstādē “Latviešu strēlnieku piemineklis laiku 
lokos”. Tajā ievietotie dokumenti jau atveras īpašā, attēliem paredzētā ietvarā, 
katra dokumenta ietvars (logs) automātiski pielāgojas šā dokumenta attēla 
izmēram un skatītāja datora ekrāna izmēram, bet attēla apakšā ir vairāki jauni 
šo dokumentu apskates rīki – ikonas dokumenta iepriekšējās un nākamās lapas 
apskatei, ikona dokumentu apskatīšanai slaidrādē, ikona dokumenta attēla 
izmēra palielināšanai, kā arī ikona dokumenta loga pārvietošanai pa datora 
ekrānu. Šī tehnoloģija izrādījās tik veiksmīga, ka to izmanto Latvijas Nacionālā 
arhīva veidotajās virtuālajās izstādēs vēl joprojām.

Aplūkojot jautājumu par sabiedrības interesi par LNA veidotajām virtuālajām 
izstādēm, tad autora rīcībā diemžēl nav pilnvērtīgu datu, kas ļautu veikt 

Virtuālās izstādes “Rīgas Pionieru un skolēnu pils” veidotāji Iveta Šķiņķe un 
Ainars Mazvērsītis izstādes atklāšanā. Gunta Švītiņa foto
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salīdzinošu analīzi par visām izstādēm. Taču arī pieejamā informācija parāda 
zināmas tendences. Skaidrs, ka parasti vislielākā interese par virtuālo izstādi ir 
pirmajās dienās un nedēļās pēc tās atklāšanas. Piemēram, izstāde “1983. gada 
politiskās prāvas okupētajā Latvijā” tika atklāta 2013. gada 13. decembrī un līdz 
mēneša beigām šī izstāde bija aplūkota 621 reizi. 2014. gada janvārī un februārī 
tā pati izstāde kopumā bija aplūkota tikai 166 reizes,52 t. i., aptuveni 3,7 reizes 
mazāk nekā vienā pašā decembrī. 

Salīdzinot vairāku LNA veidoto virtuālo izstāžu apmeklējumu datus 
par laiku no 2015. gada janvāra līdz jūlijam, tad redzams, ka vidēji dienā 
izstādes apmeklējumu skaits nav sevišķi liels – tas var svārstīties no dažiem 
(vai pat neviena) apmeklējumiem dienā un tikai dažām virtuālajām izstādēm 
apmeklējumu skaits atsevišķās dienās sasniedz 30–32 apmeklējumus.53  
Kopējais šo virtuālo izstāžu apmeklējumu skaits no 2015. gada janvāra līdz 
jūlijam, t. i., septiņu mēnešu laikā, svārstās no 38 apmeklējumiem virtuālajai 
izstādei “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 25. marts” līdz 621 apmeklējumiem 
virtuālajai izstādei “1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos”.54 Salīdzinoši lielāks 
apmeklējumu skaits ir virtuālajai izstādei “No hercoga Gotharda līdz hercogam 
Jēkabam”, kuras apmeklējums 2015. gada janvārī–jūlijā (izņemot maiju) svārstās 
no 410 līdz 732 apmeklējumiem mēnesī. 2015. gada maijā šī izstāde piedzīvoja 
spēju apmeklētības “lēcienu”, kad tā aplūkota 3571 reizi. Acīmredzot šis “lēciens” 
saistāms ar diviem pasākumiem. Pirmkārt, Latvijas Nacionālo arhīvu maijā 
apmeklēja viesi no Tobago, kuriem vairāku pasākumu ietvaros tika demonstrēta 
šī virtuālā izstāde. Otrkārt, 2015. gada maijā Lapmežciema vietējā muzejā 
tika atklātas trīs Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālistu sagatavotas izstādes 
un to starpā tika demonstrēta arī virtuālā izstāde “No hercoga Gotharda līdz 
hercogam Jēkabam”. Jādomā, abi šie notikumi izraisīja pastiprinātu intereses 
pieaugumu par šo izstādi. Līdz ar to kopumā visā šajā laikā no 2015. gada 
janvāra līdz jūlijam minētā izstāde ir aplūkota 6976 reizes.

Vairākums LNA speciālistu radīto virtuālo izstāžu ir tapis arhīva budžeta 
ietvaros, taču iespēju robežās to veidošanai tiek piesaistīts arī papildu 
finansējums. Piemēram, 2004. gada virtuālā izstāde “Mākslinieks Eduards 
Kalniņš dokumentos un gleznās” tapa ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo 
atbalstu. Izstādes “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” vajadzībām 
zināmu finansējumu piešķīra akciju sabiedrība “Latvijas gāze”.

Kopumā var teikt, ka šo jauno darbības virzienu – virtuālās izstādes – Latvijas 
arhīvu nozarē ieviesa Latvijas Valsts arhīva speciālisti. Latvijas Nacionālais 
arhīvs šo darbības virzienu ir turpinājis attīstīt, iesaistot šajā procesā gan dažādu 



41virtuālās izstādes, to veidošana un ar tām saistītās problēmas

LNA struktūrvienību pārstāvjus, gan arī šo izstāžu veidošanas ietvaros izvēršot 
starptautisku sadarbību.

Virtuālo izstāžu veidošanas problēmas un perspektīvas
latvijas nacionālajā arhīvā

Diemžēl pēdējā gada  vai pusotra gada laikā LNA vadības atbalsts šim 
darbības virzienam ir mazinājies. Tas redzams pat tīri statistiski: 2013. gadā 
LNA speciālisti izveidoja un atklāja trīs virtuālās izstādes,55 bet 2014. gadā – 
tikai vienu.56 2015. gadā vairs netika atklāta neviena virtuālā izstāde. Vēl vairāk, 
2014. gadā tā arī palika nerealizēta iecere izveidot virtuālo izstādi “Abrene / 
Pitalova” par piecu Latvijas pagastu pievienošanu Krievijai 1944. gadā. Savukārt 
2015. gada pavasarī tika apturēta virtuālās izstādes “Vēlēšanas bez izvēles” 
veidošana par 1940. gada “Tautas Saeimas” un 1941. gada PSRS Augstākās 
Padomes vēlēšanām Latvijā. 

Lielā mērā šī tendence ir saistāma ar Vienotās valsts arhīvu informācijas 
sistēmas (turpmāk VVAIS) ieviešanu, kas turpinās jau gadus desmit. Ar VVAIS 
saistītās problēmas ir atsevišķa tēma, tomēr šī sistēma skar gandrīz visus LNA 
darbiniekus. VVAIS ieviešanas intensīvākajā periodā – 2015. gada pavasarī un 
vasarā vairāki LNA darbinieki strādāja gandrīz tikai pie šīs sistēmas radītajām 
problēmām. Tā kā to vidū bija arī virtuālo izstāžu veidošanā iesaistītie speciālisti, 
tad iesākto darbu pie minētās virtuālās izstādes “Vēlēšanas bez izvēles” nācās 
apturēt, jo LNA vadība par prioritāru atzina VVAIS, kurā gadu gaitā bija ieguldīti 
jau miljoniem latu un eiro,57 nevis virtuālo izstāžu veidošanu, kas pārsvarā tiek 
sagatavotas LNA budžeta ietvaros.

Tomēr, raugoties tālākā perspektīvā, virtuālo izstāžu veidošanu Latvijas 
Nacionālajā arhīvā būtu ļoti lietderīgi saglabāt kā vienu no attīstības virzieniem. 
Mūsdienās internetā atrodamā un pieejamā informācija aptver daudz plašāku 
auditoriju, nekā to spēj presē un grāmatās publicētā. Turklāt mūsdienu jaunieši 
informāciju internetā meklē daudz biežāk un vairāk nekā grāmatās vai drukātajā 
presē. Līdz ar to virtuālās izstādes, kurās ir atrodami vēsturiski dokumenti, spēj 
piesaistīt jaunatni daudz vairāk nekā dokumenti, kas publicēti tradicionāla 
izdevuma dokumentu krājumā.

Virtuālā izstāde sniedz iespēju skatītājam ne tikai vienkārši aplūkot 
materiālus par kaut kādu tēmu, bet lielākas intereses gadījumā arī izlasīt 
attiecīgajā izstādē ievietotos dokumentus. Protams, nozīme ir arī paša virtuālās 
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izstādes apmeklētāja zināšanām – nebūs daudz cilvēku, kas spēs patstāvīgi 
izlasīt, piemēram, virtuālajā izstādē “No hercoga Gotharda līdz hercogam 
Jēkabam” atrodamos 16.–17. gs. rokrakstus vācu valodā. Taču šādos gadījumos 
izstādē var ievietot attiecīgo dokumentu vai to fragmentu tulkojumus latviešu 
valodā, piemēram, virtuālajā izstādē “Tiesas procesi pret Gunāru Astru” tiem 
dokumentiem, kuru oriģināli ir krievu valodā, izstādē ir ievietoti to tulkojumi 
latviešu valodā. Šādi tulkojumi ne tikai paaugstina attiecīgās virtuālās izstādes 
zinātnisko vērtību, bet arī ļauj “cilvēkiem no malas” pilnvērtīgāk iedziļināties 
tās saturā.

Viena no virtuālās izstādes priekšrocībām ir tā, ka tajā iespējams izlabot 
pamanītās kļūdas un vajadzības gadījumā arī papildināt izstādi. Piemēram, ja 
laika un līdzekļu ierobežojumu dēļ virtuālo izstādi sākotnēji iespējams sagatavot 
tikai vienā valodā, pēc kaut kāda laika var izveidot tās pašas izstādes versiju citā 
valodā, tā palielinot iespēju, ka ar attiecīgās izstādes saturu iepazīsies plašāks 
cilvēku loks.

Virtuālo izstāžu sagatavošanai parasti tiek komplektētas uz izstādes 
veidošanas laiku pastāvošas darba grupas, kurās nereti ir iesaistīti ne tikai dažādu 
LNA struktūrvienību darbinieki, bet arī citu institūciju pārstāvji. Tā kā virtuālās 
izstādes veidošana parasti ir tikai viens no pienākumiem, ar ko jānodarbojas 
darba grupā iesaistītajiem speciālistiem, līdz ar to būtiska problēma, ar ko LNA 
speciālistam nereti nākas sastapties šo izstāžu veidošanā, ir iespējas apvienot 
virtuālās izstādes veidošanu ar citiem darba pienākumiem. Saprotams arī, ka 
virtuālo izstāžu veidošanā iesaistīto darbinieku vadītāji ir ieinteresēti, lai viņu 
padotie vairāk uzmanības pievērstu savu tiešo darba pienākumu pildīšanai, 
nevis kādai virtuālajai izstādei, kas attiecīgās struktūrvienības uzdevumos un 
plānos nemaz neietilpst. Rezultātā šo izstāžu veidošanā iesaistītie speciālisti 
darbu pie izstāžu veidošanas dažkārt var veikt tikai pēc pārpalikuma principa, 
t. i., veltīt darbam pie izstādes tik laika, cik atliek pēc citu pienākumu veikšanas, 
un attiecīgi cieš virtuālo izstāžu saturiskā kvalitāte.

Lai arī šāda veida problēmas nav retums projektiem, kuru aktīvais tapšanas 
laiks ir salīdzinoši īss, piemēram, daži mēneši, tomēr vismaz daļēji ir vairākas 
iespējas šīs problēmas risināšanai. Piemēram, tā kā virtuālo izstāžu veidošana ir 
saistīta ar pētniecību, kā attiecīgās tēmas materiālu apzināšana, izpēte, atlase, tad 
viens no variantiem varētu būt tāds, ka vismaz daļu virtuālo izstāžu veidošanā 
iesaistīto speciālistu uz izstādes veidošanas laiku varētu atbrīvot no salīdzinoši 
mazāk svarīgiem darbiem.
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Protams, vienmēr paliks jautājums – ko uzskatīt par “mazāk svarīgu darbu”? 
Viens no kritērijiem varētu būt attiecīgā speciālista izglītības, pieredzes un 
iemaņu atbilstība veicamajiem darbiem. Piemēram, ja speciālistam ar doktora 
zinātnisko grādu ilgtermiņā ir uzdoti salīdzinoši vienkārši tehniska rakstura 
darbi, kam nekāda speciālā izglītība vai īpašas iemaņas nav nepieciešamas, 
tad rodas jautājums  – vai šādu speciālistu intelektuālo, profesionālo un 
organizatorisko potenciālu nebūtu iespējams izmantot lietderīgāk? Šādos 
gadījumos attiecīgā speciālista iesaistīšana virtuālās izstādes veidošanā, 
domājams, būtu lietderīgāka.

Ideālā variantā būtu apsverama iespēja par atsevišķas struktūrvienības izveidi 
Latvijas Nacionālajā arhīvā, kuras speciālistiem virtuālo izstāžu veidošana 
būtu viens no tiešajiem darba pienākumiem. Vismaz daļēji tas sasaistās ar 
2013. gada rudenī LNA vadības izteikto nodomu – Latvijas Nacionālo arhīvu 
veidot kā zinātnisku iestādi. Ja šī ideja tiks īstenota, ar laiku acīmredzot būs 
nepieciešams apvienot arhīvā strādājošos zinātniekus vienā struktūrvienībā, 
kas nodarbosies ar pētnieciskiem un dokumentu popularizēšanas uzdevumiem. 
Tā kā virtuālā izstāde var būt gan speciāls projekts kādas tēmas (vai veida) 
dokumentu popularizēšanai, gan arī kā “blakus produkts” pētījumam 
par kādu tēmu, tad virtuālo izstāžu veidošana varētu būt viens no šādas 
struktūrvienības pastāvīgajiem pienākumiem. Līdz ar to vismaz mazinātos, ja 
ne izzustu, problēma – kā apvienot darbu pie virtuālās izstādes ar citiem darba 
pienākumiem.

Iebildums varētu būt no finansiālā viedokļa – ar virtuālajām izstādēm un 
pētniecību Latvijas Nacionālais arhīvs neko nepelna, līdz ar to – kādēļ šādam 
mērķim vispār tērēt darbu un laiku? Šāds apsvērums ir patiess tikai daļēji. 
Virtuālās izstādes tiešām nedod nekādu peļņu. Taču tas nav šo izstāžu mērķis. 
Pirmkārt, to mērķis ir popularizēt arhīvā uzkrātos dokumentus un informēt 
sabiedrību, ka dokumenti par attiecīgo tēmu arhīvā ir atrodami. Otrkārt, arhīvs 
ar virtuālajām izstādēm īsteno vienu no funkcijām, ko tam nosaka Arhīvu 
likuma 20. pants (arī Latvijas Nacionālā arhīva nolikuma 3.13.–3.15. punkts). 
Treškārt, arī citu valstu kultūrvēsturiskā mantojuma institūciju veidotās virtuālās 
izstādes pārsvarā ir brīvi aplūkojamas un nav veidotas kā komerciāli projekti.

Virtuālās izstādes ir viens no līdzekļiem, ar kuru Latvijas Nacionālais arhīvs 
var piesaistīt sev lielāku sabiedrības uzmanību, uzsvērt savu nozīmību, pievērst 
uzmanību arhīvā uzkrātajiem dokumentiem, to saglabāšanas problēmām utt. 
Atpazīstamības ziņā LNA pašlaik atpaliek no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
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iespējams, arī Nacionālā vēstures muzeja un dažām citām kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas institūcijām, un vismaz daļēji tas ir rezultāts atbilstošu 
atpazīstamības pasākumu trūkumam. Virtuālās izstādes ir viena no tām 
jomām, kurā Latvijas Nacionālais arhīvs neatpaliek no vadošajām Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas institūcijām, bet, ļoti iespējams, 
pat apsteidz vairākumu no tām. Tādēļ būtu tikai likumsakarīgi, ja šo darbības 
virzienu, t. i., virtuālās izstādes, LNA turpinātu attīstīt.

Runājot par izveidoto virtuālo izstāžu popularizēšanu, tad šis jautājums 
pamatā ietver sevī tādus pašus pasākumus kā jebkura produkta reklamēšana – 
reklāmas masu informācijas līdzekļos, ziņu portālos, sociālajos tīklos utt. Lai 
to visu neatkārtotu, pievērsīsim uzmanību diviem, nedaudz specifiskākiem 
aspektiem. Pirmkārt, veidojot virtuālo izstādi, jau laikus jāapsver domēna vārds 
(interneta adrese), kurā šī izstāde būs atrodama. Šis šķietami mazsvarīgais 
jautājums vismaz daļēji ieliek pamatu izstādes apmeklējumu daudzumam. 
Piemēram, garš un atmiņā grūti paturams domēna vārds, kas satur daudz 
simbolu, var radīt situāciju, ka daļa potenciālo apmeklētāju izstādi neapskatīs 
tādēļ, ka nespēs atcerēties izstādes interneta adresi. Protams, pateicoties tīmekļa 
meklētāju iespējām, šī problēma diez vai uzskatāma par pārāk lielu ilgtermiņā. 
Taču vismaz sākumā, pirmajās dienās pēc izstādes atklāšanas, kad tā vēl nav 
paspējusi “ieņemt pastāvīgu vietu” tīmekļa meklētāju datubāzēs, izstādes 
atrašana ar meklētāju starpniecību var būt problemātiska. Tādēļ iespējami 
lakoniska un zīmīga domēna vārda piešķiršana izstādei ir svarīga.

Otrkārt, nedaudz uzmanību pievērsīsim arī kādai mazāk tradicionālai 
virtuālās izstādes popularizēšanas iespējai. Mūsdienās arvien biežāk cilvēki 
meklē informāciju interneta enciklopēdijā Vikipēdija. Tādēļ, ja par tēmu, par 
kuru ir izveidota virtuālā izstāde, Vikipēdijā pastāv atsevišķs šķirklis, būtu 
lietderīgi izmantot šo resursu un attiecīgajā šķirklī ievietot saites uz virtuālo 
izstādi. Vai arī gadījumā, ja izstādes veidotājs ir izpētījis jautājumu sīkāk, nekā 
tas aprakstīts Vikipēdijā, ir vērts izmantot šīs tīmekļa enciklopēdijas piedāvātās 
iespējas un attiecīgo šķirkli Vikipēdijā izlabot vai papildināt, iekļaujot arī 
attiecīgas atsauces un / vai saites uz virtuālo izstādi. Lai arī šāda Vikipēdijas 
labošana pirmajā acumirklī var izskatīties absolūti nesaistīta ar virtuālo izstāžu 
veidošanu, taču no izstādes atpazīstamības viedokļa saites u. c. norādes uz 
attiecīgo izstādi Vikipēdijā būs tikai ieguvums.

Ir pamats apgalvot, ka arhīva speciālistu zinātniskais un organizatoriskais 
potenciāls ir pietiekami liels, lai ar ierobežotiem līdzekļiem izveidotu ievērības 
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cienīgas virtuālās izstādes, kas spēj ieinteresēt cilvēkus arī ārpus arhīvniecības 
jomas. Raugoties tālākā perspektīvā, protams, jādomā arī par virtuālo izstāžu 
tehnisko iespēju uzlabojumiem un papildinājumiem vai pat jaunām šo izstāžu 
izpildījuma metodēm. Te kā piemēru var minēt iespaidīgo Latvijas Okupācijas 
muzeja veikumu – virtuālo tūri “Izstaigā stūra māju”.58 Tajā ir apvienota iespēja 
gan iegūt informāciju par šo objektu, gan arī vizuāli ar datora palīdzību it kā 
izstaigāt šo objektu. Tajā pašā laikā, lai izmantotu šīs virtuālās tūres sniegtās 
iespējas, skatītāja rīcībā ir jābūt pietiekami jaunam datoram ar noteiktu 
veiktspēju.

Līdz ar to ir skaidrs, ka ne pārāk tālā nākotnē, veidojot virtuālās izstādes, to 
izstrādātājiem būs jāmeklē jaunas iespējas, lai, no vienas puses, padarītu virtuālo 
izstādi atraktīvāku, kas spētu piesaistīt plašākas publikas (it sevišķi jaunatnes) 
uzmanību, no otras puses, galarezultātam jābūt tādam, ko iespējams bez 
problēmām aplūkot ar “vidēji statistisku datoru”, bez paaugstinātas veiktspējas 
vai kādiem speciāliem papildu uzstādījumiem, kādi parasti mēdz būt salīdzinoši 
nelielam datora lietotāju skaitam. No šā vidusceļa veiksmīgas atrašanas lielā 
mērā ir atkarīgs interesentu skaits, kas vēlēsies un spēs apskatīt attiecīgo virtuālo 
izstādi.

Nobeigumā gribam izteikt cerību, ka virtuālo izstāžu veidošana Latvijas 
Nacionālajā arhīvā tiks ne tikai turpināta, bet arī attīstīta tālāk. Tas veicinātu 
gan LNA kā iestādes plašāku atpazīstamību, gan arī celtu tās prestižu. Arhīvā 
joprojām strādā vairākums no tiem speciālistiem, kas veidojuši līdzšinējās 
virtuālās izstādes. Tas nozīmē, ka LNA ir saglabājis intelektuālo potenciālu, 
kas spēj arhīvā uzkrātos dokumentus atlasīt, apstrādāt un pasniegt publikai 
pietiekami saistošā veidā. Atliek tikai šo potenciālu pilnvērtīgi izmantot.

ATSAUcES UN PIEZīMES
1 Pamatinformācija par visām Latvijas Nacionālā arhīva veidotajām, kā arī bijušo valsts arhīva sistēmas 

iestāžu veidotajām virtuālajām izstādēm atrodama to interneta vietnēs: https://www.arhivi.gov.lv/
content.aspx?id=498&mainId=127 (skatīts 07.08.2015.); http://www.arhivi.lv/index.php?&53 (skatīts 
19.05.2015.); http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6 (skatīts 19.05.2015.). 

2 Sk.: http://www.archiv.org.lv/1983/ (skatīts: 19.05.2015.).
3 Saprotams, ka virtuālajā izstādē tiek ievietoti nevis paši dokumentu oriģināli, bet to digitalizētas 

kopijas, taču vienkāršības labad šajā rakstā, runājot par virtuālajās izstādēs ievietotajām dokumentu 
digitālajām kopijām, tās tiks sauktas par “dokumentiem”.

4 Piemēram, Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālistu izveidotās digitālās izstādes: http://www.arhivi.
lv/index.php?&1545 (skatīts 20.08.2015.).

5 Piemēram, Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālistu izveidotās dokumentu kopas: http://www.
lvarhivs.gov.lv/index3.php?id=55; http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=55 (skatīts 28.05.2015.).
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6 Sk.: http://www.arhivi.lv/index.php?&1564 (skatīts 28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/index.
php?&2105 (skatīts 28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/index.php?&1508 (skatīts 28.05.2015.); http://
www.arhivi.lv/index.php?&1816 (skatīts 28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/index.php?&1718 (skatīts 
28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/index.php?&1543 (skatīts 28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/
index.php?&1877 (skatīts 28.05.2015.); http://www.arhivi.lv/index.php?&1513 (skatīts 28.05.2015.).

7 Sk.: http://www.arhivi.lv/index.php?&732 (skatīts 20.09.2015.).
8 Bez iepriekš uzskaitītajām tīmekļa vietnēm Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti par visdažādā-

kajām tēmām un saistībā ar visdažādākajiem notikumiem regulāri tiek publicēti arī LNA sociālo 
tīklu vietnēs (sk.: https://www.facebook.com/LNarhivs [skatīts 05.06.2015.]; https://twitter.com/
LNarhivs [skatīts 05.06.2015.]), taču šajos tīklos parasti tiek publicēts ļoti neliels dokumentu skaits 
par attiecīgo tēmu (vidēji 2–4 dokumenti) un šo publikāciju mērķis vairāk ir informēt sabiedrību 
par LNA darbību un pievērst arhīvam sabiedrības uzmanību. Tādēļ no pētnieciskā vai virtuālo 
izstāžu veidošanas viedokļa šo publikāciju nozīme ir salīdzinoši maza.

9 Visas LNA veidotās virtuālās izstādes atrodas domēnā: http://www.archiv.org.lv/ un aiz pēdējās 
šķērssvītras ir vārds, kas identificē attiecīgo izstādi (piemēram, vietnē http://www.archiv.org.lv/
astra/ atrodama virtuālā izstāde “Tiesas procesi pret Gunāru Astru”; vietnē http://www.archiv.org.
lv/hercogiste/ atrodama virtuālā izstāde “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” u. tml.).

10 No terminoloģiskā viedokļa dalījums virtuālajās un digitālajās izstādēs ir pat bezjēdzīgs, jo “virtuāls” 
ir tāds, ko īsteno tikai ar datorprogrammu palīdzību, savukārt “digitāls” ir tāds, kas izteikts ciparu 
kodā (sk.: Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga: Avots, 2005, 160., 850. lpp.; Svešvārdu vārdnīca. Rīga: 
Avots, 2008, 179., 978. lpp.). Tā kā gan virtuālajās, gan digitālajās izstādēs materiāli ir ievietoti 
ar datoru palīdzību un ir ciparu kodā, tad faktiski abus minētos izstāžu veidus var saukt gan par 
virtuālajām, gan par digitālajām izstādēm.

11 Piemēram, Latgales centrālās bibliotēkas virtuālā izstāde “Miniatūrgrāmatas” (sk.: http://www.lcb.
lv/miniaturgramatas/ [skatīts 03.06.2015.]); Latvijas Universitātes virtuālā izstāde “Publikācijas 
2014” (sk.: http://www.publikacijas.lu.lv/ [skatīts 03.06.2015.]); Melānijas Vanagas muzeja virtuālā 
ekspozīcija “Esi pats!”; sk.: http://www.esipats.lv/ [skatīts 04.06.2015.]; Tukuma muzeja virtuālā 
izstāde “Vēstules nākamībai” (sk.: http://www.tukumamuzejs.lv/components/com_php/files/expo.
php [skatīts 04.06.2015.]); u. c.

12 Piemēram, Jelgavas zinātniskās bibliotēkas virtuālā izstāde “Latviešu avīzes” (sk.: http://www.jzb.
lv/piedavajam/jaunumi/latviesu-avizes/ [skatīts 04.06.2015.]); Naujenes tautas bibliotēkas izveidotā 
Raiņa un Aspazijas 150. gadu jubilejai veltītā virtuālā izstāde (sk.: http://naujenestautasbibliotka.
blogspot.com/2015/03/raina-un-aspazijas-150-gadu-jubilejai.html [skatīts 03.06.2015.]); Ogres 
vēstures un mākslas muzeja virtuālā izstāde “Bērnība” (sk.: http://www.ogresmuzejs.lv/index.php/
nggallery/virtuala-izstade/virtuala-izstade-berniba?page_id=183 [skatīts 04.06.2015.]); u. c. 

13 Piemēram, Kuldīgas galvenās bibliotēkas virtuālā izstāde par Jāņiem (sk.: http://biblio.kuldiga.
lv/?id=609&r=Virtuālā-izstāde-par-Jāņiem [skatīts: 04.06.2015.]); Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja virtuālā izstāde “Dauderi laika griežos” (sk.: http://lnvm.lv/?p=1136 [skatīts 03.06.2015.]); 
Lauku atbalsta dienesta virtuālā izstāde “Lauki agrāk un tagad” (sk.: https://eps.lad.gov.lv/system/
downloads/virtual4.mp4 [skatīts 04.06.2015.]); u. c. 

14 Piemēram, digitālā ekspozīcija “Kino skapis” (sk.: http://kinoskapis.filmas.lv/ [skatīts 17.06.2015.]).
15 Piemēram, Valkas novada centrālās bibliotēkas digitālā izstāde “ceļā uz dziesmu svētkiem” (sk.: 

http://vpb.valka.lv/?cat=98 [skatīts 05.06.2015.]); Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas digitālā izstāde “Rīgas panorāma un siluets kā Eiropas mantojuma zīmes vieta” (sk.: http://
www.mantojums.lv/?cat=758&lang=lv un http://www.mantojums.lv/galeries/_add_edit_image.
php?id_galery=10&id_image=52 [skatīts 05.06.2015.]); u. c. 

16 Piemēram, Ventspils muzeja digitālā ekspozīcija “Dzīvā vēsture” (sk.: http://muzejs.ventspils.lv/
livonijas-ordena-pils/ekspozicijas/ [skatīts 17.06.2015.]). 
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17 Piemēram, Digitālais koka amatu muzejs (sk.: http://www.wood-craft.eu/lv.html [skatīts: 
17.06.2015.]); virtuālais muzejs “Latvijas okupācija” (sk.: http://www.e-okupacijasmuzejs.lv/ [skatīts 
17.06.2015.]); u. c. 

18 Tādu ir izveidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka (sk.: http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka [skatīts 
17.06.2015.]).

19 Piemēram, virtuāla kolekcija par Lielvārdes jostām (sk.: https://etnobelt.wordpress.com/virtuala-
kolekcija/ [skatīts 17.06.2015.]); Latvijas Universitātes digitālā kolekcija “Rektori” (sk.: http://www.
biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/izstades/virtualas-izstades/rektori/ [skatīts 17.06.2015.]). Zīmīgi, ka 
šī “digitālā kolekcija” ir ievietota LU interneta vietnes sadaļā pie virtuālajām izstādēm. Tas liecina, 
ka izstādes veidotāji šos terminus “digitālā kolekcija” un “virtuālā izstāde” vismaz daļēji uzskata 
par sinonīmiem.

20 Piemēram, Latvijas Okupācijas muzeja izveidotā virtuālā tūre “Izstaigā stūra māju”; sk.: http://
sturamaja.lv/tourLV/stura-maja.html (skatīts 04.06.2015.).

21 Piemēram, Turaidas muzeja digitālās programmas “Turaidas fogti un Rīgas arhibīskapijas vasaļu 
dzimtas 13,–16. gs.” (sk.: http://www.turaida-muzejs.lv/about/fogti/fogti/ [skatīts 17.06.2015.]); 
“Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vakas 16. gs. vidū” (sk.: http://www.turaida-muzejs.lv/about/
fogti/vakas/ [skatīts 17.06.2015.]); u. c.

22 Sk.: http://www.lmsmuzejs.lv/virtualais_muzejs.html (skatīts: 04.06.2015.); sk. arī 19. atsauci. 
23 Piemēram, ASV Nacionālās mākslas galerijas virtuālās izstādes (sk.: http://www.nga.gov/exhibitions/

webtours.shtm [skatīts 19.06.2015.]); Frika kolekcijas muzeja virtuālās izstādes (sk.: http://www.frick.
org/exhibitions/virtual_exhibitions [skatīts: 03.08.2015.]); Vācu digitālās bibliotēkas virtuālā izstāde 
“Pie mītiem un pieminekļiem. Konrada Teodora Preisa ekspedīcija uz Kolumbiju (1913–1919)” (sk.: 
http://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/preuss/ [skatīts 10.08.2015.]); Maskavas pilsētas 
Galvenās arhīvu pārvaldes virtuālā izstāde “Galvenā valsts izstāde vēstures fotoobjektīvā, 1939–1958” 
(sk.: http://mosarchiv.mos.ru/trudy/virtualnye_vystavki/vdnh.php [skatīts 10.08.2015.]); u. c.

24 Piemēram, Kanādas Vēstures muzeja virtuālā izstāde “1812. gada karš” (sk.: http://www.warmuseum.
ca/war-of-1812/ [skatīts 03.08.2015.]); Austrijas Valsts arhīva virtuālā izstāde “1914–2014. 100 gadu 
kopš pirmā Pasaules kara” (sk.: http://wk1.staatsarchiv.at/ [skatīts 03.08.2015.]); vairāku Francijas 
muzeju virtuālā izstāde “Pa Lielā kara ceļiem” (sk.: http://expositionvirtuelle.memoire1418.org/ 
[skatīts 10.08.2015.]); vairāku Krievijas muzeju virtuālā izstāde “Solovku klostera virtuālā sakristeja” 
(sk.: http://riznica-solovky.ru/ [skatīts 10.08.2015.]); u. c.

25 Piemēram, Melburnas muzeja virtuālā izstāde (sk.: http://museumvictoria.com.au/melbourne-
museum/whatson/current-exhibitions/melbournestory/virtual-exhibition/ [skatīts 03.08.2015.]); 
Permas novadpētniecības muzeja virtuālā izstāde “Romanovu dinastijas 400 gadu” (sk.: http://www.
museum.perm.ru/page/3 [skatīts 10.08.2015.]); u. c.

26 Piemēram, Francijas Nacionālā bibliotēka (sk.: http://expositions.bnf.fr/index.php [skatīts: 
07.08.2015.]); Smitsona Nacionālais dabas vēstures muzejs (sk.: http://www.mnh.si.edu/exhibits/
virtual.html [skatīts 03.08.2015.]); Krievijas Valsts bibliotēka (sk.: http://presentation.rsl.ru/ [skatīts 
10.08.2015.]); u. c.

27 Piemēram, ASV Holokausta memoriālā muzeja tiešsaistes izstādes (sk.: http://www.ushmm.org/
information/exhibitions/online-features/online-exhibitions [skatīts 07.08.2015.]); Britu bibliotēkas 
tiešsaistes izstādes (sk.: http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/ [skatīts 07.08.2015.]); u. c.

28 Piemēram, Magnusa Hiršfelda biedrības tiešsaistes izstāde “Seksoloģijas institūts (1919–1933)” 
(sk.: http://www.magnus-hirschfeld.de/institut/ [skatīts 07.08.2015.]); Augsburgas vilcienu depo 
tiešsaistes izstāde “70 gadi kopš kara beigām” (sk.: http://www.bahnpark-augsburg.de/museum-
im-aufbau/online-ausstellung.html [skatīts 07.08.2015.]); u. c.

29 Piemēram, Kanādas Kara muzeja tiešsaistes izstādes (sk.: http://www.museedelaguerre.ca/exposi-
tions/expositions-en-ligne/ [skatīts 07.08.2015.]); Tulūzas bibliotēkas tiešsaistes izstādes (sk.: http://
www.bibliotheque.toulouse.fr/expo_en_ligne.html [skatīts 07.08.2015.]); u. c.
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30 Piemēram, Leipcigas Universitātes digitālā izstāde “Kurta Volfa izdevniecība” (sk.: http://kurt-
wolffverlag.tumblr.com/; http://home.uni-leipzig.de/buchwissenschaft/kurtwolff/ [skatīts 
10.08.2015.]).

31 Piemēram, ASV Kongresa bibliotēkas interaktīvā izstāde “Čērčils un Lielā republika” (sk.: http://
www.loc.gov/exhibits/churchill/interactive/index.html [skatīts 10.08.2015.]). Aplūkojot pašu izstādi, 
tajā atrodams arī termins “online exhibition”.

32 Piemēram, Britu muzeja tiešsaistes tūres (sk.: http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours.
aspx [skatīts 11.08.2015.]).

33 Piemēram, Smitsona Nacionālā dabas vēstures muzeja panorāmiskā virtuālā tūre (sk.: http://www.
mnh.si.edu/panoramas/ [skatīts 11.08.2015.]).

34 Tā kā Latvijas Valsts arhīvs kopš 2011. gada ir LNA struktūrvienība, bet Latvijas Nacionālais arhīvs 
ir visu agrāko valsts arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmējs, tad vienkāršības labad 
turpmāk rakstā visas 14 virtuālās izstādes tiks aplūkotas kā LNA virtuālās izstādes.

35 Sk.: http://www.archiv.org.lv/25marts/ (skatīts 31.08.2015.).
36 Sk.: http://www.archiv.org.lv/dep1941/ (skatīts 31.08.2015.).
37 Sk.: http://www.archiv.org.lv/aprinki1941/ (skatīts 31.08.2015.).
38 Sk.: http://www.archiv.org.lv/astra/ (skatīts 31.08.2015.).
39 Sk.: http://www.archiv.org.lv/1983/ (skatīts 31.08.2015.).
40 Sk.: http://www.archiv.org.lv/represetie/ (skatīts 31.08.2015.).
41 Sk.: http://www.archiv.org.lv/Praga68/ (skatīts 31.08.2015.).
42 Virtuālā izstāde “Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās” (sk.: http://www.archiv.

org.lv/kalnins/ [skatīts 31.08.2015.]).
43 Virtuālā izstāde “Mākslinieks Alfejs Bromults, 1913–1991” (sk.: http://www.archiv.org.lv/bromults/ 

[skatīts 31.08.2015.]).
44 Virtuālā izstāde “Ojāram Vācietim 70” (sk.: http://www.archiv.org.lv/vacietis/ [skatīts 31.08.2015.]).
45 Virtuālā izstāde “Latviešu strēlnieku piemineklis laiku lokos” (sk.: http://www.archiv.org.lv/lspi-

emineklis/ [skatīts 31.08.2015.]).
46 Virtuālā izstāde “Rīgas Pionieru pils” (sk.: http://www.archiv.org.lv/pionierupils/ [skatīts 

31.08.2015.]).
47 Virtuālā izstāde “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” (sk.: http://www.archiv.org.lv/

hercogiste/ [skatīts 31.08.2015.]).
48 Virtuālā izstāde “Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā, 1944–1951” (sk.: http://www.archiv.org.lv/

baltijas_dp_vacija/ [skatīts 31.08.2015.]).
49 Angļu valodā ir apskatāmas virtuālās izstādes “Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un 

gleznās” (sk.: http://www.archiv.org.lv/kalnins/indexe.php?id=1 [skatīts 03.09.2015.]), “Aizvestie, 
1941. gada 14. jūnijs” (sk.: http://www.archiv.org.lv/dep1941/asakums.php [skatīts 03.09.2015.]), 
“Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā / Baltijā” (sk.: http://www.archiv.org.lv/Praga68/
index.php?id=1002 [skatīts 03.09.2015.]), “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” (sk.: 
http://www.archiv.org.lv/hercogiste/index.php?id=10&lang=en [skatīts 03.09.2015.]).

50 Informācija par virtuālo izstāžu veidotājiem ir atrodama katrā virtuālajā izstādē: http://www.archiv.
org.lv/kalnins/index.php?id=1; http://www.archiv.org.lv/25marts/3.htm ; http://www.archiv.org.lv/
vacietis/2.html; http://www.archiv.org.lv/dep1941/par1.php; http://www.archiv.org.lv/represetie/
par2.php; http://www.archiv.org.lv/lspiemineklis/autori.php; http://www.archiv.org.lv/Praga68/
index.php?id=4; http://www.archiv.org.lv/pionierupils/index.php?id=11; http://www.archiv.org.
lv/aprinki1941/index.php?id=1; http://www.archiv.org.lv/hercogiste/index.php?id=4&lang=lv; 
http://www.archiv.org.lv/astra/index.php?id=2; http://www.archiv.org.lv/bromults/index.
php?id=4&lang=lv; http://www.archiv.org.lv/1983/index.php?id=2; http://www.archiv.org.lv/balti-
jas_dp_vacija/?id=4&lang=lv (visi skatīti 08.09.2015.).
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51 Runa ir par 2006. gadā izveidoto virtuālo izstādi: “Aizvestie, 1941. gada 14. jūnijs” un 2007. gadā 
izveidoto virtuālo izstādi “Represētie kultūras darbinieki”.

52 Ainara Mazvērsīša e-pasts Gintam Zelmenim 2014. gada 24. februārī (e-pasts atrodas G. Zelmeņa 
arhīvā).

53 Ainara Mazvērsīša e-pasti Gintam Zelmenim 2015. gada 17.–18. augustā (e-pasti atrodas G. Zelmeņa 
arhīvā). Šajos e-pastos ir dati par šādu virtuālo izstāžu apmeklējumiem: “Mākslinieks Eduards 
Kalniņš dokumentos un gleznās”; “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 25. marts”; “Prāgas pava-
sara un Hartas 77 atskaņas Latvijā / Baltijā”; “1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos. Dokumenti, 
atmiņas, attēli”; “No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam”; “Tiesas procesi pret Gunāru Astru”.

54 Šeit un tālāk ir minēti skaitļi par virtuālo izstāžu “normāliem” apmeklējumiem, kas veikti no 
datoriem. “Normālo” apmeklējumu skaitā neietilpst tie virtuālo izstāžu apmeklējumi, ko veikušas 
speciālas interneta meklētāju programmas (t. s. spider), kas vāc datus savu datubāzu vajadzībām. 
Šāda nodalīšana bija nepieciešama tādēļ, ka t. s. spider darbība notiek automātiski un tā nekādā veidā 
neatspoguļo publikas intereses pieaugumu vai mazināšanos par kādu tīmekļa vietni. Piemēram, 
virtuālajai izstādei “Top grāmata “Aizvestie”, 1949. gada 25. marts” “normālo” apmeklējumu skaits 
no 2015. gada janvāra līdz jūlijam ir 38, taču kopā ar t. s. spider programmām kopējais šīs izstādes 
apmeklējumu skaits ir 228. Savukārt virtuālajai izstādei “1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos” 
“normālo” apmeklējumu skaits šajā pat laika periodā ir 621, bet kopā ar t. s. spider programmām – 
807.

55 2013. gadā LNA speciālisti sagatavoja un darīja pieejamas internetā šādas virtuālās izstādes: 
“Tiesas procesi pret Gunāru Astru” (sk.: http://www.archiv.org.lv/astra/ [skatīts 01.06.2015.]), 
“Mākslinieks Alfejs Bromults, 1913–1991” (sk.: http://www.archiv.org.lv/bromults/ [skatīts 
01.06.2015.]), “1983. gada politiskās prāvas okupētajā Latvijā” (sk.: http://www.archiv.org.lv/1983/ 
[skatīts 01.06.2015.]).

56 2014. gadā atklāta un darīta pieejama internetā virtuālā izstāde “Baltijas valstu bēgļu nometnes 
Vācijā, 1944–1951” (sk.: http://www.archiv.org.lv/baltijas_dp_vacija/ [skatīts 01.06.2015.]).

57 Piemēram, sk.: 2010. gada 15. marta Ministru kabineta rīkojuma nr. 147 “Par elektroniskās 
pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro objektu saraksta” pielikuma 16. punkts 
(apskatāms šeit: https://www.vestnesis.lv/ta/id/206622-par-elektroniskas-parvaldes-un-informaci-
jas-sabiedribas-attistibas-prioritaro-projektu-sarakstu [skatīts 14.09.2015.]; http://likumi.lv/doc.
php?id=206622 [skatīts 14.09.2015.]); Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. jūlija noteikumos 
nr. 576 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 
iesniegumu atlases pirmo kārtu” (šie grozījumi ir Ministru kabineta noteikumi nr. 1131, kas pieņemti 
2013. gada 15. oktobrī). VVAIS piešķirtais finansējums ir minēts šo grozījumu 1.1 pielikuma 14. 
punktā (minētais dokuments apskatāms šeit: https://www.vestnesis.lv/ta/id/261493-grozijumi-
ministru-kabineta-2008-gada-21-julija-noteikumos-nr-576-noteikumi-par-darbibas-program-
mas-infrastruktura-un-pakalpoju... [skatīts 14.09.2015.]; http://likumi.lv/ta/id/261493-grozijumi-
ministru-kabineta-2008-gada-21-julija-noteikumos-nr-576-noteikumi-par-darbibas-programmas-
infrastruktura-un-pakalpoju... [skatīts 14.09.2015.]).

58 http://sturamaja.lv/tourLV/stura-maja.html (skatīts 18.09.2015.).
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Virtual exhibitions and the problems 
related to their creation at the national 

archiVes of latVia

The article touches upon the virtual exhibitions created by the National 
Archives of Latvia and the former State Archives of Latvia and the problems 
related to their production. According to the National Archives of Latvia a virtual 
exhibitions a specially designed internet site (home page) where digitalized copies 
of the archival documents concerning a certain theme are found. The notion 
“digital exhibition” is   rather relative, as both in Latvia and in the world this term 
is used to designate different notions: both specially designed internet sites as well 
as publication of various materials in the internet site of the respective institution. 
Besides publications of such cultural and historical materials in the net are referred 
to as “digital exhibition”, “online exhibition”, “virtual tour” etc.

From 2004 to 2010 the specialists of the State Archives of Latvia created 7 
virtual exhibitions. Another 7 exhibitions have been produced by the specialists 
of the National Archives of Latvia in the period from 2011 to 2014. Half of the 
exhibitions are devoted to the issues of repressions of the Soviet occupation 
period and resistance to the USSR occupation regime in Latvia. Four virtual 
exhibitions are devoted to Latvian cultural workers, as well as other themes. 
The specialists of the State Archives of Latvia most involved in the creation of 
virtual exhibitions are Guntis Švītiņš and Ainars Mazvērsītis. They have been the 
main initiators of the implementation and further development of the new and 
in 2004 still untapped lines of action. They have participated in the creation of 
almost all virtual exhibitions of the National Archives of Latvia. Other specialists, 
namely Aija Kalnciema, Ainārs Bambals, Iveta Šķiņķe, Jānis Riekstiņš and others 
have also taken part in the production of a number of virtual exhibitions. All the 
virtual exhibitions produced by the National Archives of Latvia are in Latvian 
but several of them are available in English. So far the most ambitious project 
implemented is the virtual exhibition “camps in Germany for refugees from Baltic 
countries. 1944-1951”. This exhibition is an extensive cooperation project with the 
participation of Estonian, Latvian and Estonian experts, featuring documents not 
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only from the archives and libraries of all three Baltic states, but also from the 
depositories of the Baltic organizations from Europe and North America as well 
as from private collections. This virtual exhibition is available in four languages: 
Estonian, Latvian, Lithuanian and English. 

In the course of the previous year the activity of the National Archives of 
Latvia as regards creation of virtual exhibitions has slowed down, no new virtual 
exhibitions have been produced. Partly it could be attributed to the problems 
caused by the implementation of the Unified State Archives Information System. 
It can be complicated also due to the fact that the archival experts engaged in 
the creation of virtual exhibitions are as a rule also busy with other duties and 
consequently can devote themselves to virtual exhibitions only after execution 
of other responsibilities. As a result exhibition quality may deteriorate. In order 
to solve or diminish the problem it would appear appropriate to deal with such 
situation by means of concentrating the creation of virtual exhibitions in one 
archival unit. It is also necessary to improve PR strategy supporting virtual 
exhibitions in order to increase the interest of the audiences. 

Keywords: virtual exhibition, exhibition, internet, World Wide web, Ainars 
Mazvērsītis, Guntis Švītiņš.
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