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Klausies!
◊  Latvijas Radio programma “Klasika” aicina apmeklēt digitālo 
koncertzāli vietnē “YouTube” un skatīties un klausīties līdzšinējo koncertu 
ierakstus LR studijā. Raidījumus un koncertus meklējiet “Klasikas” arhīvā.

◊  Pētera Vaska fonds piedāvā klausīties koncertu arhīvu internetā.

◊  Nacionālās ierakstu kompānijas “Skani” vietnē pieejami tās digitā-
lie ieraksti.

◊  Liepājas teātris – aktieris 
Gatis Maliks un dramaturģe 
Rasa Bugavičute-Pēce – veic 
Latvijas teātru apzināšanu un 
iesāk Liepājas teātra podkāstu 
“Pīpētavas sarunas” interneta 
platformā “Spotify”.

◊  Teātra trupa “Kvadrifrons” 
piedāvā videolasījumu projektu 
“Kvadrifrona Dekamerons”, kurā 
teātra sociālo tīklu kontos simt 
noveles izstāstīs trupas koman-
da, viņu draugi, radi un paziņas 
– katru dienu pulksten 19. 

◊  Jaunais Rīgas teātris sācis  
virtuālu projektu vietnē vimeo.com 
“JRT lasa grāmatas mājās”. 

Skaties!
◊  Nacionālais Kino centrs piedāvā vairāk nekā 200 filmu vietnē  
www.filmas.lv.

◊  “Deep Sea Studio” savā vimeo.com kontā piedāvā noskatīties  
režisora Matīsa Kažas filmas “Vienu biļeti, lūdzu!”, “Meierholda lidojums” 
un LTV žurnālista Gunta Bojāra ar “Lielo Kristapu” godalgoto debijas 
filmu “Vīrietis un dālijas”. 

◊  Latvijas Nacionālā 
opera un balets aicina 
uz “Piektdienas un sest-
dienas vakaru Operā” LMT 
viedtelevīzijā, lietotnē “LMT 
Straume” un internetā. 
Operas vai baleta iestudē-
juma ieraksts būs pieejams 
48 stundas. 

◊  Metropolitēna opera 
ik vakaru pulksten 19.30 
pēc Ņujorkas laika piedāvā 
izrādes tiešsaistē, pēc tam 
tās var noskatīties vēl 20 
stundas.

◊  Vīnes operas interneta 
tiešraides notiek ik vakaru 
pulksten 21 pēc Latvijas 
laika.

Apmeklē!

◊  Muzeju krājumi brīvpieejā tiešsaistē pieejami Nacionālā muzeju krāju-
ma kopkataloga publiskajā portālā www.nmkk.lv, kur iespējams digitāli 
apskatīt Latvijas muzeju vērtības un iepazīties ar to aprakstiem.

◊  Rundāles pils un Liepājas mākslas galerija “Romas dārzs” piedā-
vā virtuālo tūri. Internetā var apceļot gan Luvru Parīzē, gan Ermitāžu 
Sanktpēterburgā.

◊  “Google Arts & Culture’s” kolekcijā ir vairāk nekā 1200 muzeju un citu 
kultūras institūciju piedāvāti virtuālie ceļojumi un stāsti. 

◊  Vatikāna muzeju mājaslapā var apmeklēt Siksta kapelu, Kjaramonti 
muzeju, Rafaēla istabas un citas mākslas dārgumu krātuves. Kopumā 
tiek piedāvātas septiņas virtuālās ekskursijas.
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PALIEC MĀJĀS UN 
BAUDI KULTŪRU!

Piedalies!
◊  Liepājas Leļļu teātris savā “Facebook” 
kontā piedāvā ieteikumus, kā mājās spēlēt 
leļļu teātri.

◊  Rīgas cirka mājaslapā var noklausīties 
stāstus par cirka vēsturi un videolekcijās ap-
gūt žonglēšanu.

◊  Latvijas Nacionālais kultūras centrs viet-
nē http://dejaszeltafonds.lv piedāvā iepazīt 
skatuviskās dejas, bet vietnē www.katramsa-
vutautasterpu.lv var ielūkoties tie, kas domā 
par savu tautastērpu.

Lasi!
◊  Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 
kolekcijas, kā arī studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk 
nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datu bāzēm, Nacionālajai encik-
lopēdijai, lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un citu veidu audio un 
video saturam LNB sociālajos tīklos.

◊  Plašu un daudzveidīgu tulkotās un oriģinālliteratūras klāstu latviešu 
valodā savā interneta vietnē piedāvā 3td e-GRĀMATU bibliotēka, kur 
šobrīd pieejami izdevniecību “Zvaigzne ABC”, “Apgāds Mansards” un 
fantāzijas, fantastikas un šausmu literatūras apgāda “Prometejs” izdotie 
literārie darbi. Lai kļūtu par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lasītāju, ir jābūt 
kādas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lietotājam. Tiem, kuri 
nav paspējuši par tādiem kļūt līdz šim, ārkārtas situācijas laikā daudzas 
bibliotēkas piedāvā reģistrēties un kļūt par lietotājiem attālināti.


