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Vācijas Federālā arhīva informatīvais portāls „Spaidu darbs nacistiskajā režīmā“ satur, blakus citiem 
faktu materiāliem, arī pārskatu par tiem arhīviem, kuru krājumos ir saturīgi dokumenti par spaidu 
darbu izmantošanu Vācijā un Vācijas okupētajās teritorijās. Blakus informācijai par civīlā darba spēka 
izmantošanu, portāls interesējas arī par spaidu darbu koncentrācijas nometnēs un geto, kā arī par 
karagūstekĦu, ebreju un citu valstu pārvietoto pilsoĦu izmatošanu spaidu darbos. 
Lielais skaits visdažādākas izcelsmes un veida materiālu un dokumentu dod pārskatu par spaidu 
darbos izmantoto personu vervēšanu un piespiedu iesaukšanu, šī darba spēka un dzimtenē palikušo 
ğimenes locekĜu darba un dzīves apstākĜiem, spaida darbu organizēšanu un citiem ar to saistītiem 
jautājumiem. Daudzveidīgais arhīvu materiālu kopums reflektē visaptverošu dokumentāciju, sākot ar, 
piem., vietējo un reğionālo pašpārvalžu un okupācijas administratīvo organizāciju dokumentiem, līdz 
pat fotogrāfiju, filmu materiālu un plakātu krājumiem.  
 
Arhīvi savus materiālus ievieto materiālu krājumu pārskatā paši ar interneta palīdzību. Tam 
nepieciešams tikai interneta pieslēgums, kā arī kāda izplatīta pārlūkprogramma. Datu ievade 
tiešsaites datu bankā notiek ar viegli aizpildāmu un labi pārskatāmu datu ievades maskas palīdzību. 
Tūlīt pēc tā ir iespējama ievadīto datu izsaukšana internetā. Visus izdevumus attiecībā uz šo datu 
ievadi, uzturēšanu un prezentāciju, kā arī par portāla aprūpi,  Vācijas Federālais arhīvs sedz pats. Lai 
portālā piereğistrētu attiecīgu iestādi, ir nepieciešams pieejas identifikācijas kods, kuru Vācijas 
Federālais arhīvs pēc pieprasinājuma izsniedz ieinteresētiem arhīviem un citām iestādēm.  
 
Svarīgāko ievadamo datu sastāvdaĜu veido 
 
1. pārskata veida tēmai atbilstošā materiālu krājuma apraksts, uzrādot dokumentu veidu (piem. 
tipoloğiskais veids) un atsevišėā dokumenta satura kopsavilkumu 
 
kā arī 
 
2. iestādes, tēmai atbilstošo, fondu saraksts. Šai daĜā varētu tikt dota arī izvērstāka informācija un 
secinājumi. 
 
 
Visi arhīvi, piemiĦu vietu administrācijas, muzeji un citas iestādes, kuru fondos atrodas materiāli 
atbilstoši tēmai „Spaidu darbs nacistiskajā režīmā“, tiek laipni lūgti piedalīties informatīvā portāla 
izstrādē un tālākā attīstībā. 
Pieejas identifikācijas kodu, kā arī tālāku informāciju var saĦemt, sūtot e-pastu Vācijas Federālajam 
arhīvam: 
 
berlin@bundesarchiv.de 
Temats: „Zwangsarbeit 
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