LETA arhīvs
LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzticamas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā un
ir neaizstājams palīgs, lai ātri un ērti iegūtu interesējošo informāciju par personām,
uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u.c. Arhīvā 20 gadu laikā uzkrātie materiāli
dod iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt notikumus. Katru mēnesi
LETA arhīvs tiek papildināts par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4
miljoni ierakstu.

LETA tiešsaistes arhīvs latviešu valodā ietver:
▪ Organizāciju datu bāzi – ar datiem par lielākajiem no nozīmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, tajā
skaitā Latvijas TOP500 uzņēmumiem (pamatdati, finanšu rezultāti, saistītās personas u.c.)
▪ Personu datu bāzi – ar vairāk nekā 20 000 personām – politiskajā un biznesa dzīvē aktīviem,
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem
▪ LETA Foto arhīvu – visplašāko jaunāko laiku foto notikumu, objektu un personu foto datu bāzi
▪ LETA ziņas – datu bāzē pieejamas visas aģentūrā LETA publicētās ziņas, sākot no 1993. gada
▪ Preses relīzes – uzņēmumu un organizāciju paziņojumi presei, sākot no 2000. gada
▪ Preses anotācijas – svarīgāko publikāciju īsas anotācijas, sākot no 2000. gada
▪ Preses publikācijas – no nacionālajiem laikrakstiem par svarīgākajiem notikumiem, sākot no
2001. gada
▪ “Latvijas Vēstnesis” publikācijas un paziņojumus – LR likumi, MK noteikumi, instrukcijas u.c.
oficiālā informācija, sākot no 2001.gada
▪ Likumi - LR likumi, normatīvie akti, rīkojumi un MK noteikumi, kā arī to grozījumi, sākot
no 2001. gada
▪ Komentāri – LETA speciālistu un citu ekspertu viedokļi, sākot no 2001. gada
▪ Intervijas – aģentūras LETA un biznesa portāla Nozare.lv intervijas ar ekspertiem un uzņēmējiem
▪ Konkursi, izsoles un to rezultāti – iepirkumu konkursi un to rezultāti no 2001. gada
▪ Statistikas un tirgus rādītāji – dažādu nozaru, produktu un pakalpojumu tirgus rādītāji, sākot no
2001. gada

LETA tiešsaistes arhīvā angļu valodā:
Pieejami LETA ziņu materiāli un Baltijas ziņas no mūsu partneraģentūrām, sākot no 1997. gada,
kā arī uzņēmumu un organizāciju preses relīzes angļu valodā. Arhīvā pašlaik uzkrātas vairāk nekā
250 000 informācijas vienības, kas ik mēnesi tiek papildināts ar 3000 vienībām.

LETA tiešsaistes arhīvā krievu valodā:
Pieejami LETA ziņu materiāli un Baltijas ziņas, sākot no 1998. gada. Arhīvā pieejamas arī
anotācijas un publikācijas no krieviski rakstošajiem drukātājiem medijiem Latvijā, kā arī
uzņēmumu un organizāciju preses relīzes krievu valodā. Arhīva apjoms ir 1,3 miljoni informācijas
vienību, ko ik mēnesi papildina 8000 vienības.

Priecāsimies sadarboties!

Ja Jūs vēlaties pasūtīt vai saņemt papildus informāciju par pakalpojumu, lūdzam sazināties ar LETA
Mārketinga nodaļu, zvanot: 67222509 vai rakstot: marketing@leta.lv

