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Audiovizuālais arhīvs

• No 1994 – audioliecības

• No 1996 – videoliecības



Audiovizuālo materiālu krātuvē atrodamas:

• Audioliecības (~ 70 h)

• 2413 videoliecības (~4200 h)

• Ap 600 piemiņas pasākumu video filmējumi (~640 

h)

• Filmu lentas (16 mm, 8 mm)



1994-1996

1996 - 2004

2004 - 2017

2017 - ???



Video liecība –
padomju un/vai 

nacistiskās 
okupācijas 

režīmos cietušo 
personu un 

nozīmīgu Latvijas 
vēstures notikumu 

aculiecinieku 
liecība uzņemta 

video kā vēstures 
avots



VIDEOLIECĪBĀS ATRODAMĀS TĒMAS

• Padomju masu deportācijas 1941, 

1949 – deportētie, kolaboranti, aculiecinieki

• Holokausta 

aculiecinieki, ebreju 

glābēji

• Latviešu karavīri 2PK– latvieši Sarkanajā armijā 

un leģionā



VIDEOLIECĪBĀS ATRODAMĀS TĒMAS

• Nacionālā pretestības kustība– nacionālie 

partizāni, nevardarbīgā pretošanās, disidenti

• Latvieši trimdā– bēgļi Vācijā un Zviedrijā 1944 

gadā, latviešu kopienas dažādās pasaules valstīs pēc 

2PK

• GULAGā izdzīvojušie



VIDEOLIECĪBĀS ATRODAMĀS TĒMAS

• Kara laikā dzimušie bērni– māte latviete, 

bet tēvs kāds no nacistiskās Vācijas vai PSRS 

armijas karavīriem

• Aculiecinieki – padomju dzīves 

atspoguļojums

• Afganistānas kara veterāni



VIDEOLIECĪBĀS ATRODAMAS

• Dažādas tautības – latvieši, krievi, ebreji, ukraiņi, 

vācieši, igauņi, lietuvieši, u.c.

• Dažādas valodas – latviešu, krievu, angļu, 

lietuviešu, zviedru. 

• Dažādas valstis– Latvija, Krievija (Krasnojarska), 

ASV, Vācija, Apvienotā Karaliste, Kanāda. 



Datubāze

•Videoliecības saturs

•Papildus informācija failu formātā



Datubāze II:

• Iekšējai lietošanai;

• Saturs ir meklējams;

• Izaicinājumi:
• Personas datu aizsardzība/sensitīvie dati (GDPR);
• Epizodes ar aizliegumiem.

• Metadati un izaicinājumi darbā ar tiem:
• Ģeogrāfiskās vietas (saistītas ar Google maps);
• Administratīvās reformas Latvijā (starkparu 

perioda, padomju laika, 2009. gada un priekšā ir 
vēl vismaz viena...).



Krājuma digitalizācija:

•Īstenota no 2015. līdz 2016. gadam

•To veica MEMNON Beļģijā;

•2228 videolicības tika digitalizētas no 
vecajiem formātiem par digitālajiem failiem.



Stenfordas Universitātes Bibliotēka (SUL):

•Atrodamas visas digitalizēto videoliecību 
kopijas (MEMNON – Beļģija);

•Dati SUL katalogā angļu valodā;

•Iespēja iepazīties ar mūsu krājumu arī ārpus 
Latvijas!



Dokumentālās filmas:



Vairāk informācijas:

• YouTube kanāls Latvijas Okupacijas muzejs 
https://www.youtube.com/channel/UCOxA2ElV49LMT1yA
kF4YFog

• Neimane, L. Korporantu liecības Okupācijas muzejā. 
Universitas nr. 108.

• Neimane, L. Latvijas Okupācijas muzejs ceļā uz renovēto 
ēku un jauno ekspozīciju. Universitas nr. 113.

https://www.youtube.com/channel/UCOxA2ElV49LMT1yAkF4YFog


Paldies par uzmanību!
evita.feldentale@omf.lv

lelde.neimane@omf.lv

mailto:evita.feldentale@omf.lv
mailto:lelde.neimane@omf.lv
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