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13.–19. GS. DOKUMENTI VĀCU VALODĀ  
LATVIJAS VALSTS VĒSTURES 

 ARHĪVA FONDOS∗

 
 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), viens no lielākajiem 
Austrumeiropā, dibināts 1919. gadā. Tajā uzkrāti vairāk nekā seši miljoni 
dokumentu, kas radušies tagadējās Latvijas teritorijā no 13. gs. līdz 
1945. gadam. Neatkarīgās Latvijas Republikas laikā arhīvā tika uzņemti 
bijušo guberņu iestāžu, un to arhīvos uzkrāto agrāko periodu pārvaldes 
institūciju, tiesu, lauku un pilsētu pašvaldību un baznīcu draudžu 
dokumenti. Pēc Otrā pasaules kara LVVA nonāca padomju varas likvidēto 
Latvijas Republikas iestāžu dokumenti un par valsts īpašumu pasludinātie 
sabiedrisko, privāto organizāciju un nacionalizēto uzņēmumu dokumenti, 
1962. gadā reorganizētā Rīgas pilsētas arhīva fondu daļa, kas aptver 
dokumentus līdz 1945. gadam, un 1971. gadā no Vācijas Demokrātiskās 
Republikas atgūtais Kurzemes zemes arhīva dokumentu kopums.  

LVVA uzkrāti 13.–19. gs. dokumenti 17 dažādās valodās. Tajos 
prevalē vācu valoda. 12. gs. beigās un 13. gs. sākumā, kā zināms, Romas 
pāvests ar vācu bruņinieku ordeņa palīdzību sāka izplatīt savu ietekmi 
Baltijas jūras austrumu piekrastē, tajā skaitā arī tagadējā Latvijas teritorijā. 
Tā sākās dažādu kārtu vācu tautības ieceļotāju klātbūtne Baltijā. 
Neapšaubāmi, vācu ieceļotāju pēctečiem līdz pat 19. gs. beigām bija liela 
ietekme mūsu zemes ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā dzīvē, un tas 
spilgti atspoguļojas arhīva fondu dokumentos. Šie dokumenti atrodami 
dažādu valstisko veidojumu administratīvās pārvaldes iestāžu, tiesu, pilsētu 
un kārtu pašpārvaldes iestāžu un organizāciju, baznīcu, muižu, atsevišķu 
dzimtu un personu fondos un kolekcijās. Kopumā tie ir apmēram 163 fondi 
ar pāri par 800 tūkstošiem glabāšanas vienību, taču simtprocentīgi tos nevar 
uzskatīt par fondiem vācu valodā. Dokumentu valodas aspektā arhīva fondi 
līdz šim nav analizēti, un pēc esošajiem dokumentu aprakstiem tas ne 
vienmēr ir iespējams.  

 Latvijas 13.–19. gs dokumentālā mantojuma izcelsme, sastāvs un 
apjoms ir ļoti dažādi. To nav saudzējuši daudzie kari, ugunsgrēki un nereti 
arī valdošās varas. Šā raksta ietvaros var nosaukt tikai svarīgākās fondu 
grupas un akcentēt dažas ar tām saistītās problēmas.  

                                           
∗ Raksta pamatā ir ziņojums, kas nolasīts Starptautiskajā arhīvu simpozijā “Arhīvu 
fondi vācu valodā Austrum- un Austrumviduseiropas postkomunisma valstīs, to 
pieejamība un izmantošana” 1998. gada 14.–17. decembrī Potsdamā (Vācija) kā viens no 
deviņu valstu pārstāvju 14 ziņojumiem. Otrs nozīmīgs simpozijā iztirzātais jautājums 
bija Potsdamas augstskolas arhīvu, bibliotēku un lietvedības speciālistu apmācības un 
tālākizglītības koncepcija un programmas, kuras augstskola gatava piedāvāt arī citu 
valstu arhīvu speciālistu tālākizglītībai. Valsts arhīvu speciālās bibliotēkas zinātniski 
tehniskās informācijas fondā pieejami simpozija dalībnieku ziņojumu kopsavilkumi un 
uzziņu materiāli par Potsdamas augstskolas studiju piedāvājumu un mācību 
programmām. 
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Livonijas perioda (13. gs.–1561) vairākās arhīva kolekcijās un fondos 
saglabājušies tikai ap 300 atsevišķu dokumentu. Piemēram, kolekcijā 
“Pergamenta un papīra dokumenti”, Rīgas vēstures un senatnes pētītāju 
biedrības fondā, Rīgas rātes iekšējā un ārējā arhīva fondos, Kurzemes 
hercogu arhīvā. Senākie dokumenti pārsvarā rakstīti latīņu valodā, bet 
daudziem no tiem saglabājušies tulkojumi vācu valodā, kuri pārsvarā veikti 
17.–18. gs.  

Vecākie arhīva dokumenti raksturo šā perioda galveno feodālo 
senjoru – arhibīskapu, Livonijas ordeņa un Rīgas pilsētas savstarpējās 
attiecības, cīņu par varu, zemju robežu noteikšanu un atzīšanu, īpašumu 
nodošanu lēņu valdījumā, tirdzniecības un draudzības līgumu noslēgšanu ar 
kaimiņzemēm.  

Lielākā daļa Livonijas arhīvu dokumentu laika gaitā izvesti ārpus 
Latvijas. Tā Rīgas arhibīskapu un domkapitula arhīvs 1438. gada cīņas laikā 
starp Rīgas arhibīskapu un Livonijas ordeni tika aizvests uz Lībeku, kur 
glabājās vairāk nekā 200 gadu, tad nokļuva Polijas karaļu arhīvā Krakovā, 
1794. gadā pārvests uz Pēterburgu. 1925. gadā daļa dokumentu no jauna 
tika atdoti Polijai un līdz 1941. gadam glabājās Polijas Galvenajā seno aktu 
arhīvā, bet pārējie palika Krievijā.  

Zināms ir arī citu Livonijas laika arhīvu liktenis, to pašreizējā 
atrašanās vieta un dokumentu sastāvs. Livonijas ordeņa arhīva paliekas 
glabājas Zviedrijas Valsts arhīvā. Pirms Otrā pasaules kara latviešu 
vēsturnieks Edgars Dunsdorfs sastādīja tā dokumentu apskatu un pasūtīja 
fotokopijas, kuru daļa nonāca Vēstures arhīvā Latvijas vēstures institūta 
kolekcijā. Dānijas Valsts arhīvā atrodas Kurzemes bīskapijas arhīvs, kas tur 
nokļuva pēc bīskapijas zemju pārdošanas Dānijas karalim.  

Livonijas perioda vēstures avoti ir publicēti 19. gs. otrajā pusē un 
20. gs. pirmajā pusē, galvenokārt Baltijas vācu vēsturnieku – Georga Bunges 
(Bunge; 1802–1897), Augusta Bulmeringa (Bulmerincq; 1859–1933), 
Leonīda Arbuzova, sen. (Arbusow; 1848–1912), Leonīda Arbuzova, jun. 
(1882–1951), kā arī latviešu vēsturnieka Arveda Švābes (1888–1959) 
sagatavotajos dokumentu krājumos. 

Pēc Livonijas ordeņvalsts sabrukuma Latvijas teritorijā izveidojās 
Kurzemes un Zemgales hercogiste un Pārdaugavas hercogiste. Vācu 
muižniecība un pilsētu patriciāts arī turpmāk saglabāja ekonomisko un 
politisko ietekmi Latvijas novados un aktīvi darbojās administratīvās 
pārvaldes un tiesu iestādēs, pilsētu un kārtu pašpārvaldes iestādēs un 
korporācijās. 

Rīgas pilsētas arhīva dokumenti (1220–1945) veido senāko LVVA 
dokumentu kopu. Svarīgākie no tiem ir apmēram 30 pilsētas pašpārvaldes 
iestāžu, tiesu un kārtu korporāciju fondi ar apmēram 150 000 lietu. 
Dokumenti raksturo pilsētu kā tirdzniecības un amatniecības centru, Hanzas 
savienības locekli, plašu zemes īpašumu valdītāju, kā arī Livonijas bīskapu 
rezidenci. Vecākais arhīvā saglabātais Rīgas rātes arhīva dokuments datēts 
ar 1220. gadu un rakstīts latīņu valodā. Te jāatceras, ka Rīga līdz pat 
1369. gadam ar citām pilsētām korespondēja tikai latīņu valodā, bet no 
1410. gada sarakstē sāka izmantot viduslejasvācu valodu. Aptuveni tajā 
pašā laikā viduslejasvācu valodā parādās ieraksti arī Ķemerejas, Landfogtijas 
un citās pilsētas pārvaldes grāmatās, bet 16. gs. beigās to nomainīja 
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augšvācu valoda. LVVA fondi liecina, ka pilsētas dokumenti vācu valodā tika 
sastādīti līdz pat 19. gs. beigām.  

Rīgas rātes arhīva dokumenti iedalīti divās grupās. Rīgas rātes iekšējā 
arhīva reģistrā ietilpst Rīgas pilsētas privilēģiju dokumenti, līgumi ar 
bīskapiem un Livonijas ordeni, statūti, ieņēmumu un izdevumu grāmatas, 
parādu grāmatas, Landfogtijas pārvaldes grāmatas u.c. dokumenti. Ārējā 
arhīva fonds tematiski aptver pilsētas korespondenci un dokumentus par 
attiecībām ar Hanzas savienības pilsētām, Poliju, Zviedriju un Krieviju. 
1674. gada ugunsgrēkā sadega ievērojams skaits 16.–17. gs. dokumentu. 
1882. gadā Rīgas rātes arhīvs kļuva par patstāvīgu pilsētas iestādi. Arhīvā 
koncentrējās daudzu pilsētas iestāžu – pilsētas kases, akcīzes, nodokļu, 
dzīvokļu pārvalžu, tiesu, skolu, baznīcu un dažādu dibinājumu kolēģiju 
dokumenti, kā arī Rīgas Lielās un Mazās ģildes un amatnieku cunftu arhīvi. 
Vairums tirgotāju un amatnieku korporāciju dokumentu saglabājušies jau no 
15. vai 16. gs. Senākais dokuments – zeltkaļu amata statūti – datēts ar 
1360. gadu. Atzīstami nopelni šā arhīva dokumentu sakārtošanā, 
aprakstīšanā un publicēšanā ir tā vadītājam, baltvācu vēsturniekam 
Hermanim Hildebrandam (Hildebrand; 1843–1890). 

Citu Latvijas pilsētu arhīvi saglabājušies sliktāk. Tajos pārsvarā 
atrodami dokumenti, kas datēti no 18. gs. beigām līdz 19. gs. sākumam. 
Kopumā tie ir 14 Kurzemes un Vidzemes pilsētu pašvaldību un kārtu iestāžu 
un organizāciju fondi ar apmēram 37 000 lietu. Senākie dokumenti atrodami 
Kuldīgas (no 1337. gada) un Jelgavas (no 1586. gada) rātes fondos. 

Būtiska nozīme Kurzemes un Vidzemes novadu 17.–19. gs. politiskajā 
dzīvē bija Kurzemes un Vidzemes bruņniecību korporācijām. Arhīvā glabājas 
četri fondi ar apmēram 27 000 lietu. Šo organizāciju landtāgu lēmumos, 
landrātu kolēģiju darbības dokumentos atspoguļojas gan muižnieku kārtas 
jautājumu risināšana, gan arī piedalīšanās novadu svarīgāko ekonomisko, 
sociālo un politisko jautājumu lemšanā.  

Kurzemes hercogistes muižnieku kārtas organizācija – bruņniecība –
noformējās pēc 1617. gada “Valdības formulas” (“Formula regiminis”) 
izdošanas. Šis dokuments daļēji ierobežoja hercoga varu un nostiprināja 
hercogistes muižnieku politiskās privilēģijas. No 1618. gada organizācijai 
bija arī savs arhīvs. 1620. gadā bruņniecības tiesa sāka izstrādāt dižciltīgo 
sarakstu jeb matrikulu (Adelsmatrikel). 1642. gadā matrikulā bija ierakstītas 
119 muižnieku dzimtas, bet 1838. gadā jau 154. Kaut arī pēc Kurzemes 
hercogistes pievienošanas Krievijai dižciltības matrikula formāli skaitījās 
atcelta, muižniecībai izdevās saglabāt savu organizāciju līdz 1917. gada 
oktobra apvērsumam. 

1903. gadā pēc Kurzemes muižnieku iniciatīvas izveidoja Kurzemes 
zemes arhīvu, kurā  tika nodots arī Kurzemes bruņniecības arhīvs.  

Muižniecības korporācija Vidzemē noformējās 17. gs. 30. un 
40. gados. Senākie mūsdienās zināmie Vidzemes bruņniecības dokumenti 
datēti ar 1623. gadu, bet arhīvs tika izveidots 1668. gadā. Atbilstoši zviedru 
valdības likumdošanai muižniecības landtāgam bija plašas tiesības 
piedalīties Vidzemes administrācijā. 1694. gadā landtāga kompetence tika 
ierobežota sakarā ar muižnieku pretošanos zviedru veiktajai muižu 
redukcijai.  

Pēc Rīgas kapitulācijas 1710. gadā Vidzemes muižnieki pakļāvās 
Krievijas caram. Pēteris I apstiprināja Vidzemes muižniecības pieprasītās 
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privilēģijas un politisko autonomiju (Landesstaat) un atdeva zviedru muižu 
redukcijas laikā atņemtos īpašumus to agrākajiem valdītājiem. Līdz ar to 
landtāga politiskā ietekme pieauga. 1783. gadā Katrīnas II vietējās pārvaldes 
reformas, no vienas puses, ierobežoja muižniecības politiskās tiesības, bet, 
no otras, – nostiprināja muižnieku privātīpašumu uz visām Vidzemes 
muižām. Minētie procesi plaši atspoguļojās dažādos dokumentos, kas 
saglabājušies LVVA fondos, un ir nozīmīgs avots šā perioda vēstures 
pētniecībā. 

18. gs. otrajā pusē Vidzemes muižniecība pievērsās savu svarīgāko 
arhīvu sakārtošanai, bet 19. gs. pirmajā pusē sāka nozīmīgāko arhīva 
dokumentu publicēšanu. Arhīva direktors, Baltijas vācu vēsturnieks 
H. Bruinings ieviesa arhīva dokumentu sistematizāciju četrās grupās: muižu 
valdījuma dokumenti, ģenealoģiskie un heraldiskie materiāli, tiesu arhīvi, 
ekonomiskās pārvaldes arhīvs. Saskaņā ar 1919. gada Latvijas Sociālistiskās 
Padomju Republikas valdības dekrētu par privāto organizāciju un arhīvu 
pārņemšanu valsts rīcībā Vidzemes bruņniecības arhīvs nonāca LVVA. 

Neskatoties uz virsvaras maiņām Vidzemes novadā – Pārdaugavas 
hercogiste (1561–1627) Polijas un Lietuvas pakļautībā, Vidzemes guberņa 
sākotnēji Zviedrijas pakļautībā (1629–1710), vēlāk Krievijas varā (1710–
1917), vācu muižniecība saglabāja savus zemes īpašumus, politisko ietekmi 
un vietu valsts pārvaldē. Zviedrijas un Krievijas perioda guberņu 
administratīvās pārvaldes un tiesu iestāžu lietvedībā līdz pat 19. gs. otrajai 
pusei līdztekus metropoles valodai tika lietota vācu valoda, un pastāvēja 
vācu kancelejas. Vācu valodā tulkoja centrālās varas izdotās patentes, kas 
bija domātas vietējām iestādēm. Avotpētnieki ir salīdzinājuši krievu valodā 
rakstītos oriģinālus ar to tulkojumiem vācu valodā un konstatējuši, ka nereti 
veikti “grozījumi” par labu Baltijas vāciešiem. Svarīgākās šā vēstures perioda 
liecības glabājas 14 guberņu pārvaldes iestāžu fondos ar apmēram 210 000 
lietu, starp tiem Vidzemes ģenerālgubernatora (1602–1723), Vidzemes 
gubernatora kancelejas (1673–1917), Vidzemes guberņas valdes (1710–
1917), Rīgas ģenerālgubernatora kancelejas (1707–1793) fondi.  

Līdz pat 1889. gada tiesu reformai vācu muižniecība piedalījās visu 
instanču Vidzemes tiesu darbībā. No muižnieku vidus tika vēlēti Zemes tiesu 
tiesneši. 1668. gadā ar Vidzemes muižniecības landtāga lēmumu tika 
izveidotas Bruģa tiesas. Augstākajā tiesu instancē – Vidzemes galma tiesā –
puse no piesēdētājiem bija muižniecības pārstāvji, pārējie – valsts ierēdņi. 
Arhīvā piecos tiesu fondos saglabāti gandrīz 85 tūkstoši lietu, kas sniedz 
ieskatu visu iedzīvotāju slāņu – muižnieku, zemnieku un pilsētnieku dzīvē. 

Kurzemes hercogistes (1561–1795) un Krievijas Kurzemes guberņas 
(1795–1917) iestādēs arī līdz 19. gs. beigām valdošā bija vācu valoda. 
Kurzemes novada vēstures avotu uzkrāšanā liela nozīme bija Kurzemes 
zemes arhīvam. To izveidoja 1903. gadā ar Kurzemes muižniecības landtāga 
lēmumu. Arhīvā ne tikai iekļāva Kurzemes un Piltenes apgabala 
muižniecības korporāciju un 100 muižu arhīvus, bet arī deponēja daļu 
Kurzemes hercogistes pārvaldes iestāžu (piemēram, kamerālvaldes, daļu 
hercoga arhīva), tiesu (piemēram, galma virstiesas, Aizputes, Jelgavas un 
Tukuma virspilstiesu), Krievijas – Jelgavas sūtniecības dokumentus, piecu 
pilsētu maģistrātu arhīvus, 80 baznīcu draudžu dokumentus un baznīcu 
grāmatas, Kurzemes provinces muzejā savākto 14.–16. gs. pergamentu un 
rokrakstu kolekciju. 1919. gadā bermontiešu uzbrukuma laikā arhīva 
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direktors Oskars Stafenhāgens (Stavenhagen; 1850–1930) šo dokumentu 
kopumu patvarīgi izveda uz Vāciju. 1924.–1931. gadā starpvalstu sarunu 
rezultātā Latvijā atgriezās neliela arhīva daļa, bet 1971. gadā – pārējie šā 
arhīva dokumenti, izņemot tos, kas bija izsniegti Kurzemes vācu muižnieku 
ģimeņu pēctečiem, kuri varēja ar tiem pamatot savas tiesības. Dokumentu 
sistematizēšanas gaitā vienīgi muižu arhīviem agrāk sastādīti dokumentu 
apraksti, pārējo dokumentu aprakstīšanu vairāk nekā desmit gadu laikā 
veica LVVA speciālisti. Tika apstrādātas pāri par 30 tūkstošiem glabāšanas 
vienību un ar atsevišķiem aprakstiem pievienotas 19 jau esošajiem arhīva 
fondiem un kolekcijām, saglabājot atsauces uz Kurzemes zemes arhīva 
dokumentu grupām un saiņiem. Iespējams, nākotnē LVVA veidos šā 
dokumentu kompleksa elektronisko katalogu, taču pagaidām ir citi 
neatliekamāki uzdevumi. 

Fondos saglabājušies arī svarīgi iekšpolitikas dokumenti – 1570. gada 
“Gotharda privilēģija”, 1617. gada “Valdības formula” un “Kurzemes 
statūti”, kuri noteica hercogu un muižniecības attiecības; dokumenti par 
Kurzemes hercogu aktivitātēm manufaktūru veidošanā un muižu 
saimniecības pilnveidošanā, kā arī nozīmīgi ārpolitiski līgumi kā, piemēram, 
neitralitātes līgums ar Zviedriju (1628), vienošanās par neitralitātes 
saglabāšanu ar abām karojošajām pusēm Holandes–Anglijas karā (1653–
1654), līgums par Kurzemes tirdzniecību ar Franciju (1643) u.c. 

Dokumenti vācu valodā atrodami arī Kurzemes guberņas 
administratīvās pārvaldes svarīgāko iestāžu 17 fondos ar gandrīz 200 000 
lietu. Starp tiem ir Kurzemes gubernatoru kancelejas (1795–1916), Kurzemes 
guberņas valdes (1796–1917), tās nodaļu, komiteju un komisiju fondi.  

 Nozīmīgu avotu grupu veido muižu arhīvi, dažu muižnieku dzimtu 
dokumenti un kolekcijas. Tie atrodami 13 arhīva fondos un personu 
kolekcijās, kopumā – pāri par 20 000 glabāšanas vienību. Atsevišķi 14.–
16. gs. muižu dokumenti, galvenokārt par zemju piešķiršanu lēnī, atrodami 
arī jau minētajā “Pergamenta un papīra dokumentu” kolekcijā. 16.–19. gs. 
dokumenti par zemes īpašumtiesību nostiprināšanu jeb alodifikāciju, 
mantošanu, pirkšanu, pārdošanu un citiem tiesiskiem darījumiem, par muižu 
saimniecisko darbību (muižu inventāru saraksti un vaku grāmatas), kā arī 
ģenealoģiskie materiāli koncentrēti Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas muižu 
arhīva kolekcijā. Vidzemes ekonomiskā un agrārā stāvokļa pētniecībai 
nozīmīgas ir arhīva dokumentu kolekcijas par zviedru valdības realizēto 
arklu revīziju Vidzemē un Vidzemes vaku grāmatu kolekcija, kuru dati 
raksturo muižu tiesisko piederību, ekonomisko stāvokli, zemnieku klaušu un 
nodevu apjomu. Unikālas ir 17. gs. Vidzemes muižu plānu un ceļu karšu 
kolekcijas, kas radušās zviedru valdības veiktās muižu redukcijas laikā. 
Daļai karšu leģendas rakstītas vācu valodā.  

Arhīva kolekcijās “Muižnieku dzimtu arhīvi”, baltvācu vēsturnieka 
Antona Buholca (Buchholtz; 1848–1901) veidotajā kolekcijā “Materiāli par 
personām Rīgā un Baltijas provincēs”, vācu muižnieku Borhu (Borch), Pālenu 
(Pahlen), Hānu (Hahn) u.c. dzimtu fondos atrodamas ģenealoģiskas ziņas, 
atsevišķu muižnieku dzimtu hronikas, sarakste, arī saimnieciska rakstura 
dokumenti.  

LVVA glabājas arī 46 baznīcu un to pārvaldes iestāžu fondi ar vairāk 
nekā 47 000 lietu. Tās ir galvenokārt – Vidzemes, Kurzemes un Rīgas 
evaņģēliski luterisko konsistoriju u.c. vēsturiskie dokumenti no 
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pēcreformācijas perioda līdz Pirmajam pasaules karam. Nozīmīgs vēstures 
avots ir 17.–19. gs. baznīcu vizitācijas protokoli, kuros līdzās ziņām par 
baznīcu stāvokli pievienota arī plašāka kultūrvēsturiska informācija par 
draudžu skolām un iedzīvotāju izglītību. 80. gadu sākumā vecākās baznīcu 
grāmatas, kurās ieraksti veikti līdz 1905. gadam, kā dzimtsarakstu nodaļās 
maz lietotas no LPSR Civilstāvokļa aktu reģistrācijas pārvaldes tika nodotas 
LVVA. Taču 90. gados, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pieprasījums pēc 
šiem dokumentiem ir strauji pieaudzis. Tos plaši izmanto radniecības 
pierādīšanai valstī notiekošās zemes un īpašuma reformu realizācijas gaitā, 
kā arī ģenealoģiskajos pētījumos.  

Senākās ir Rīgas un citu pilsētu 17. gs. baznīcu grāmatas. Draudžu 
garīdznieku sastādītie dokumenti, arī baznīcu grāmatas, nereti satur 
demogrāfisko ziņu apkopojumus, vietējo notikumu aprakstus, tāpēc bieži tiek 
izmantoti kā avoti novadu vēstures pētījumos. No šīs LVVA avotu grupas 
mūsu gadsimta 20.–30. gados ir izdotas Vidzemes draudžu hronikas. 

Baltijas vācu inteliģence 1818. gadā izveidoja Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrību un Kurzemes provinces muzeju Jelgavā un 1834. gadā Rīgā 
nodibināja Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrību. 
Savas pastāvēšanas laikā biedrības nodarbojās ar vēstures liecību 
kolekcionēšanu, jaunāko zinātnes sasniegumu apgūšanu un izplatīšanu 
visdažādākajās zinātnes nozarēs. To arhīvos atrodami ne tikai biedrību 
darbības dokumenti, bet arī savāktās 13.–19. gs Baltijas vēstures avotu 
kolekcijas. LVVA biedrību fondos ir pāri par četriem tūkstošiem glabāšanas 
vienību. 

Līdz 1939. gadam daudzās Latvijas apdzīvotajās vietās darbojās vācu 
labdarības, savstarpējās palīdzības un kultūras veicināšanas biedrības, kuru 
16 dokumentu fondi arī glabājas arhīvā. 

Kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas un 1991. gada 
26. marta likuma “Par arhīviem” pieņemšanas arhīvu dokumenti ir vienlīdz 
brīvi pieejami kā Latvijas, tā ārvalstu interesentiem. Arī rakstā minēto 13.–
19. gs. fondu dokumentiem nav pieejamības ierobežojumu. Taču šo 
dokumentu izmantošana nav iespējama bez labām svešvalodu un 
paleogrāfijas zināšanām, tādēļ arhīva lasītavā senos vēstures avotus 
galvenokārt izmanto profesionāli vēstures un ģenealoģiju pētnieki, mazāk 
privātpersonas. 

Pašlaik pētnieki lasītavā var izmantot galvenokārt dokumentu 
oriģinālus, jo mikrofilmas ir izgatavotas tikai vērtīgākajiem dokumentiem. 
Seno dokumentu saglabāšanai ir nepieciešama kompleksa programma, kuras 
realizēšanai pašlaik trūkst finansiālo resursu. Iespēju robežās Valsts arhīvu 
sistēmas Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija veic arhīva pergamentu restaurāciju, konservāciju un 
futlarizāciju. Ar Brēmenes valsts arhīva dāvinātās iekārtas palīdzību un 
darba pieredzi, kas apgūta Brēmenes un pilnveidota Dānijas valsts arhīvos, 
tiek restaurēti arī zīmogi. Īstenojot ar Zviedrijas Nacionālo arhīvu 
savstarpēju mikrofilmu apmaiņas projektu, ir saņemta lietošanā 
mikrofotokopēšanas aparatūra, kuru kopš 1997. gada izmanto bieži 
pieprasīto baznīcu grāmatu mikrofilmēšanai. 

LVVA pēdējos gados ir īstenojis vairākus unikālus oriģināldokumentu 
popularizēšanas projektus, kas izraisīja plašu sabiedrības interesi: 
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– izstāde, veltīta Latvijas Valsts vēstures arhīva 75 gadu 
pastāvēšanas jubilejai; 

– izstāde un zinātniska konference Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības dibināšanas 180. gadadienas atcerei; 

– izstāde “Vidzemes kartes. 17. gadsimts.”; 
– Brēmenes valsts arhīvā eksponētā izstāde “Pastaiga 

Hanzas pilsētas Rīgas vēsturē (1220–1940)”; 
– 1998. gadā sākts Rīgas 800. gadadienai veltīto izstāžu 

cikls. 
Aplūkoto fondu zinātniskās apstrādes līmenis neatbilst mūsdienu 

prasībām. Apraksti ne vienmēr atklāj lietu saturu. Viens no arhīva 
svarīgākajiem nākotnes uzdevumiem ir fondu uzziņu sistēmas pilnveidošana 
atbilstoši mūsdienu tehnoloģijas līmenim. 
 Likums “Par arhīviem” nosaka, ka valsts arhīvos uzkrātais valsts 
nevalstisko organizāciju un privāto arhīvu dokumentālais mantojums ir 
valsts īpašums. No laika attāluma raugoties, tas vērtējams pozitīvi, jo 
tādējādi ir nodrošināta Latvijas vēsturei būtisku dokumentālo avotu 
pieejamība plašai sabiedrībai. Piemēram, risinot sadarbības iespējas starp 
valsts un baznīcas arhīviem, ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhīva vadību ir vienošanās par savstarpējas informācijas apmaiņas 
nepieciešamību.  
 Lietderīgi būtu paplašināt sadarbību arī ar Vācijas arhīviem, lai 
padziļinātu mūsu priekšstatus par Latvijas vēstures avotiem ārvalstīs, kas 
dažādos laika posmos tika izvesti no Latvijas kā, piemēram, 1939. gadā 
privātajās kolekcijās vācu tautības personu izceļošanas laikā. 
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DIE DEUTSCHSPRACHIGEN URKUNDEN  
AUS DEM 13.–19. JAHRHUNDERT 

IN DEN BESTÄNDEN DES HISTORISCHEN STAATSARCHIVS LETTLANDS 
 

 Das 1919 gegründete Historische Staatsarchiv Lettlands (HSAL) ist 
eines der größten in Osteuropa. In diesem Archiv sind mehr als 6 Millionen 
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Urkunden angesammelt, die auf dem heutigen Territorium Lettlands in der 
Zeit vom 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1945 ausgefertigt worden sind. Die 
Urkunden aus dem 13.–19. Jahrhundert sind in 17 Sprachen abgefaßt 
worden; aus sprachlicher Sicht sind jedoch die Archivbestände bisher nicht 
analysiert worden. Die Grundlage für den vorliegenden Beitrag bildete der 
Vortrag, gehalten auf dem internationalen Archivsymposium “Die 
deutschsprachigen Archivbestände in den postkommunistischen Staaten in 
Ost- und Ostmitteleuropa, Zugang zu ihnen und ihre Verwendung”, das vom 
14.–17. Dezember in Potsdam stattfand, und es werden hier nur die 
wichtigsten Gruppen der Archivbestände betrachtet und einige Probleme 
hervorgehoben. 
 Aus der Zeit des livonischen Ordensstaates sind im Archiv nur etwa 
300 einzelne Urkunden erhalten, denn der größte Teil dieser Urkunden ist im 
Laufe der Zeit aus Lettland weggebracht worden. Die meisten dieser 
Urkunden sind in lateinischer Sprache; es sei hier jedoch betont, daß viele 
von diesen Urkunden im 17. und 18. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt 
worden sind.  
 Die Urkunden des früheren Rigaer Stadtarchivs (1220–1945) – etwa 
150 000 Archivakten –, befinden sich in 30 Beständen des HSAL. Bis 1369 
erfolgte der Schriftverkehr der Stadt Riga mit anderen Städten nur in 
lateinischer Sprache; seit dem 15. Jahrhundert aber, – wie es die 
Eintragungen in die Protokollbücher des Kämmereigerichts, der Landvogtei 
und anderer Verwaltungsbehörden der Stadt zeigen, – wurde für den 
brieflichen Verkehr sowie als Amtssprache Mittelniederdeutsch gebraucht, 
das Ende des 16. Jahrhunderts durch das Hochdeutsch abgelöst wurde. In 
deutscher Sprache wurden die Urkunden der Stadt Riga bis Ende des 
19. Jahrhunderts abgefaßt. 
 Die deutsche Sprache herrscht auch in den Urkunden der 
Kurländischen und der Livländischen Ritterschaft vor. Das Archiv der 
Livländischen Ritterschaft kam in das HSAL im Jahre 1919. Das Archiv der 
Kurländischen Ritterschaft wurde 1903 dem neu gegründeten Kurländischen 
Landesarchiv übergeben, das 1919 nach Deutschland gebracht wurde. Einen 
kleinen Teil dieses Archivs erhielt Lettland infolge internationaler 
Verhandlungen 1924–1931 zurück, – die übrigen erhaltenen Urkunden dann 
erst 1971. 
 Wichtige Gruppen der Quellen bilden die Sammlungen von Karten und 
Plänen der livländischen Gutshöfe und Landstraßen, von Urkunden der 
Kirchen und ihrer Verwaltungsbehörden u. a. 
 Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit der Republik Lettland 
und seit der Annahme des Gesetzes über die Archive vom 26. März 1991 sind 
die Urkunden, die im HSAL aufbewahrt werden, sowohl für die Bürger 
Lettlands als auch für die Forscher aus dem Auslande frei zugänglich. 
 
 

 


