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izstāde “nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un krišjānis valdemārs” 
latvijas republikas ārlietu ministrijā

Latvijas republikas Ārlietu ministrijā K. valdemāra ielā 2008. gada 29. janvārī 
tika atklāta Latvijas valsts vēstures arhīva sagatavotā izstāde “Nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs”. ekspozīcija ievadīja Latvijas valsts 90 gadu 
jubilejai veltīto pasākumu ciklu “Ceļā uz nacionālu valsti”. Izstādi atklāja Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Normans Penke, Latvijas valsts vēstures arhīva direktora 
vietniece valda Pētersone un vadošais pētnieks valters Ščerbinskis.

Izstāde Latvijas republikas Ārlietu ministrijā bija aplūkojama līdz 29. februārim. 
Latvijas valsts vēstures arhīva apmeklētāji arhīva ēkā Slokas ielā 16 ar to varēja 
iepazīties no 16. līdz 25. janvārim.

Latvijas vēsturē 19. gadsimta 50.–60. gadus raksturo kā pirmo latviešu nacionālo 
atmodu un nacionālās kustības sākumu. Tās pamatā bija jaunas latviešu intelektuāļu 
paaudzes veidošanās, kas ieguvusi apzīmējumu jaunlatvieši. Jaunlatviešu kustība 
aizsāka mūsdienu latviešu nācijas attīstību. Izstāde iepazīstina ar svarīgākajām 
norisēm jaunlatviešu darbībā un ievērojamākajām tā laika personībām. Galvenā 
uzmanība veltīta izcilajam latviešu politiķim un sabiedriskajam darbiniekam 
Krišjānim valdemāram (1825–1891), kurš uzskatāms par latviešu nacionālās atmodas 
simbolu. divās izstādes vitrīnās aplūkojamas K. valdemāra un viņa ģimenes locekļu 
fotogrāfijas, dokumenti, kas stāsta par K. valdemāra dzīvi un darbu. daudz spēka 
un radošas enerģijas viņš veltījis Krievijas impērijas tirdzniecības flotes attīstības 
veicināšanai un kvalificētu jūrnieku sagatavošanai.

ekspozīciju ievadīja vitrīna, kas informē par laikrakstu “Mājas viesis” (dibināts 
1856. gadā). Tas bija pirmais latviešu valodā izdotais laikraksts – latviešu nacionālās 
un sociālās emancipācijas popularizētājs. “Mājas viesa” izveide aktivizēja latviešu 
inteliģenci, tam radās plašs līdzstrādnieku loks. Līdzās informācijai par šo laikrakstu 
apskatāmi dokumenti par mēģinājumu dibināt Latviešu valodas un literatūras 
biedrību rīgā (1860–1862). Otra sabiedriski aktīva latviešu domubiedru grupa 
darbojās Tērbatas universitātē. Jau 1854. gadā, uzsākot studijas, K. valdemārs sevi 
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Latvijas valsts vēstures arhīva sagatavotās izstādes “Nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs” atklāšana. No kreisās: Latvijas valsts vēstures arhīva 

vadošais pētnieks valters Ščerbinskis, direktora vietniece valda Pētersone un 
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Normans Penke. Valdas Kvaskovas foto.

Latvijas valsts vēstures arhīva sagatavotās izstādes “Nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs” atklāšana. Valdas Kvaskovas foto.
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publiski nodēvēja par “latvieti”, pie dzīvokļa durvīm piestiprinot vizītkarti ar šādu 
uzrakstu. Tērbatas universitātē studējošie latvieši sāka pulcēties literāros vakaros, 
kur pārsprieda Baltijas problēmas, latviešu apstākļus, vajadzības un nākotnes 
izredzes. Jura alunāna grāmata “dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas” (1856) 
iedibināja latviešu nacionālo moderno literatūru.

atsevišķa izstādes vitrīna veltīta laikrakstam “Pēterburgas avīzes” (1862–1865). 
Šī avīze iznāca Sanktpēterburgā, jo tolaik tur dzīvoja liela daļa nacionāli noskaņotās 
latviešu inteliģences un bija labvēlīgi apstākļi avīzes izdošanai un cenzūrai. Jaunā 
laikraksta izveides iniciators un šīs idejas faktiskais realizētājs bija K. valdemārs.  
Latviešu aktivitātes Sanktpēterburgā izsauca neapmierinātību Baltijas augstāko 
kārtu – muižniecības un garīdzniecības, kā arī varas aprindās. Tika veikta virkne 
represīvu pasākumu pret aktīvākajiem jaunlatviešu kustības dalībniekiem.

19. gs. 60. gadu otrajā pusē Latvijā dibinājās jaunas latviešu organizācijas. īpaša 
nozīme latviešu nācijas veidošanās ceļā bija rīgas Latviešu biedrībai (dib. 1868). 
vitrīna, kas veltīta tās darbībai, iepazīstina ar biedrības pirmajiem priekšsēdētājiem 
un vairākiem svarīgiem biedrības dokumentiem. rīgas Latviešu biedrība uzsāka 
latviešu kultūras dzīves aktīvu organizēšanu. visos novados vērsās plašumā 
koru kustība, tika rīkotas teātra izrādes, kā arī dibinātas dažādas biedrības – īpaši 
dziedāšanas biedrības.

Tautas pašdarbības pirmā spilgtākā izpausme bija I vispārējie latviešu dziesmu 
svētki, kas notika rīgā 1873. gada 8.–11. jūlijā. vispārējie dziesmu svētki kļuva par 
latviešu kopības manifestācijas varenāko tradīciju. ar lieliem panākumiem noritēja 
arī Otrie vispārējie latviešu dziesmu svētki – 1880. gadā un Trešie – 1888. gadā. 
dziesmu svētkiem veltītajā vitrīnā citu dokumentu starpā apskatāmas arī šo svētku 
koncertu programmas.

Izstāde iepazīstināja arī ar rīgas Latviešu labdarības (sieviešu) biedrības 
(dib. 1869) un Jelgavas Latviešu biedrības (dib. 1880) darbību. Par K. valdemāra 
kontaktiem ar Jelgavas Latviešu biedrību liecina tās priekšsēdētāja Jāņa Čakstes 
(1859–1927) parakstīts ielūgums un brīvbiļete K. valdemāram uz Jelgavā rīkotajiem 
Tautas svētkiem 1889. gadā.

K. valdemāram ir īpaši nopelni kvalificētu jūrnieku apmācības sistēmas 
organizēšanā Krievijā un Baltijā. viens no piemēriem šai K. valdemāra darbības 
jomai ir ainažu jūrskola, kas dibināta pēc viņa iniciatīvas 1864. gadā. Tās pirmais 
un ilggadīgais vadītājs bija Kristians Johans dāls. No 1864. gada līdz 1898. gadam 
skolu apmeklēja 2261 skolēns, bet tālbraucēja un stūrmaņa diplomus ieguva 
741 jūrnieks.

Izstāde “Nācijas veidošanās: jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs” veidota 
Latvijas valsts vēstures arhīva projekta “Krišjānis valdemārs. Lietišķā un privātā 
sarakste” ietvaros. Izstādes noslēguma vitrīna iepazīstina ar atsevišķiem šā projekta 
realizācijas etapiem un tā nozīmīgāko rezultātu – grāmatu “Krišjānis valdemārs. 
Lietišķā un privātā sarakste” divos sējumos – I sējums: “Krišjāņa valdemāra 
vēstules” un II sējums: “vēstules Krišjānim valdemāram”.

Ārlietu ministrijā izstādi “Nācijas veidošanās: jaunlatviešu kustība un Krišjānis 
valdemārs” apmeklējuši 822 skolēni un studenti. Ministrijas aicinājumam apskatīt 
ekspozīciju atsaucās 24 skolas. Sevišķi liela bija mazākumtautību skolu interese, 
piemēram, ministrijā viesojās rīgas 13. vidusskolas, rīgas 60. vidusskolas, rīgas 
61. vidusskolas, rīgas 74. vidusskolas un rīgas Igauņu vidusskolas skolēni. Izstādi 
aplūkot bija ieradušās arī skolēnu grupas no Cēsu rajona Inešu pagasta, Saldus 
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Latvijas valsts vēstures arhīva sagatavotās izstādes “Nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs” apmeklētāji. Valdas Kvaskovas foto.

Latvijas valsts vēstures arhīva sagatavotās izstādes “Nācijas veidošanās: 
jaunlatvieši un Krišjānis valdemārs” atklāšana. Otrais no kreisās: G. Karlsons, 

a. Bērziņš. Valdas Kvaskovas foto.
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rajona Brocēnu pagasta, Liepājas, aizputes, Kuldīgas, Cesvaines, Jūrmalas, Ogres, 
Jelgavas. ar ekspozīciju iepazinās arī Latvijas universitātes Komunikācijas zinātnes 
bakalaura programmas studenti. Tuvāk sk.: http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/
PazinojumiPresei/2008/Februaris/28-3/)

Nākamā izstāde Latvijas valsts 90 gadu jubilejai veltīto pasākumu ciklā “Ceļā 
uz nacionālu valsti” vēstīs par Brīvības cīņām un valsts dibināšanu.

Valda Kvaskova
. 

pieskāriens faktiem: 
komunikācijas zinātnes maģistrantu nodarbība 

latvijas valsts vēstures arhīvā
vēsturi var ne tikai studēt, pētīt un pārrakstīt, bet arī pieskarties un pat turēt 

savās rokās. Par to 14. maijā pārliecinājās Latvijas universitātes (Lu) Komunikācijas 
zinātnes maģistra studiju programmas 1. kursa studenti, kas viesojās Latvijas valsts 
vēstures arhīvā (Lvva), lai iepazītos ar arhīva rīcībā esošo dokumentu krājumu, 
īpašu uzmanību veltot kolekcijas unikālajiem un mediju vēstures dokumentiem. 
vairums studentu vēstures arhīvā bija pirmoreiz un atzīst: tā apjomīgā kolekcija un 
iespaidīgais materiālu vecums ir negaidīts atklājums.

Bīskapa alberta 1220. gadā izdotā Sv. Jura hospitāļa dibināšanas akts, rīgas 
parādu grāmata (1286–1352), baznīcas un mājas grāmatas, Kurzemes hercogu 
dokumenti, laikrakstu un žurnālu izdošanas atļaujas Krievijas impērijas periodā, 
abonēšanas kvītis, starpkaru perioda studentu sekmju grāmatiņas un 20. gs. 
politisko spēku skrejlapas un aģitācijas plakāti bija tikai neliela daļa no aplūkotajiem 
dokumentiem. 

Žurnālistikas, komunikācijas zinātnes un politiskās komunikācijas studiju 
virzienu studentus ar tiem iepazīstināja Lvva Lasītavu daļas vadītāja Gunta Minde 
un Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas vadītāja vietniece valda Kvaskova. 
Savukārt Lu asociētie profesori Ojārs Skudra un vita zelče atklāja savu pieredzi 
darbā ar arhīva materiāliem un norādīja to nozīmi informācijas vides attīstības 
gaitas izpratnē.

reizi vai divas gadā līdzīgas nodarbības topošajiem vēsturniekiem organizē 
arī Tartu universitātes pasniedzēji. Taču G. Minde norāda, ka kopumā studentu 
nodarbības arhīvā notiek reti, jo abas arhīva lasītavas ikdienā nepieciešamas lasītāju 
pētniecības darba nodrošināšanai. 

Šo pasākumu īpašu darīja arī apskatei pieejamie dokumenti, kuros ieslēgta 
gandrīz 800 gadus ilga Latvijas teritorijas vēsture. arhīva darbinieces novērojušas, ka 
Komunikācijas zinātnes maģistranti dzīvi interesējās gan par apskatei piedāvātajiem 
senajiem un unikālajiem, gan pārējiem dokumentiem, pētot to izskatu, vizuālo 
noformējumu un ietverto informāciju. “Kopumā studentu interese bija liela un 
patiesa. To nenākas bieži novērot, tādēļ arī mums bija prieks par ieguldīto laiku un 
darbu,” stāsta G. Minde. 
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Lielākā daļa maģistrantu labprāt arī izmantoja iespēju unikālos dokumentus 
paturēt rokās, pāršķirt un izjust materiālu, uz kura tolaik rakstīja. Lai to nesabojātu, 
pirms pieskaršanās vēstures liecībām bija jāuzvelk speciāli cimdi. Studentei Ilzei 
Liepiņai vērtīga šķita tieši pieredze turēt rokā pergamentu un saprast, ka tas nebūt 
nav plāns un tik trausls, kā bija domājusi pirms tam.

“viens no jaukākajiem ekskursijas pārdzīvojumiem bija dokumentu cilāšana, 
šķirstīšana un aptaustīšana ar baltos cimdos ieģērbtajām rokām. vienmēr esmu 
jutusi kārdinājumu pieskarties vēstures liecībām, nevis tikai tās aplūkot. un beidzot 
ļāva to darīt!” nodarbībā gūto pieredzi raksturo studente Olga Procevska. “Tas bija 
ļoti dīvaini un satraucoši, jo vienā brīdī stāvi pie vecas grāmatas ar nodrupušām 
malām un tik tikko salasāmu rokrakstu, bet tajā pašā laikā apzinies, kāds ir tās 
vecums un vērtība,” maģistrante vera zajeca atklāj sajūtas, aplūkojot senos 
dokumentus. Studenti piebilst: tā kā dokumenti ir unikāli un tos rokās ir turējušas 
slavenas vēstures personas, piemēram, Krievijas impērijas ķeizari, bijis arī nedaudz 
bail ko sabojāt.

Lvva glabāto dokumentu apjoma ziņā ir viens no lielākajiem eiropā. Tajā 
uzkrāti vairāk nekā 6 miljoni dokumentu, kas radušies laikposmā no 13. gs. 
līdz 1945. gadam. Topošie maģistra grāda ieguvēji nebija gaidījuši, ka saglabātie 
dokumenti ir tik tematiski dažādi. “Interesanta šķita prostitūtu kartotēkas kolekcija, 
izcilu Latvijas rakstnieku pases, Kārlim ulmanim sūtītie apsveikumi, ādas vākos 
iesietas grāmatas, 18. gadsimta Mazās ģildes virpotāju Melnā grāmata,” uzskaita 
v. zajeca. viņas uzmanību arī saistījuši senie dokumenti un kartes par viņas 
dzīvesvietu.

Savukārt maģistrantei Maritai Kroičai spilgtākie iespaidi palika par politisko 
partiju skrejlapām un velosipēdu braukšanas atļaujām, jo par tām bija uzzinājusi, 
veidojot televīzijas sižetu par “Ērenpreisa” rūpnīcā ražotajiem velosipēdiem.

vieni no krāšņākajiem aplūkotajiem dokumentiem bija Krievijas impērijas 
ķeizaru izdotie rīgas pilsētas privilēģiju akti košos samta vākos un greznoti 
zeltītu diegu pušķiem. Studente viktorija Šibarenkova savulaik daudz lasījusi par 
ķeizarieni Katrīnu Lielo un tolaik šķitis gandrīz neticami, ka drīz rokās turēs un 
aplūkos viņas parakstītos dokumentus. 

Gandrīz puse no lasītāju kopskaita arhīva lasītavās nodarbojas ar savas dzimtas 
vēstures izpēti, populārāko Lvva apmeklējuma iemeslu norāda G. Minde. Lai arī 
šāda doma pēc viesošanās arhīvā radusies arī daļai maģistrantu, dažiem studentiem 
arhīva apmeklējums raisījis pavisam konkrētas idejas, kādā veidā tā materiālus 
varētu izmantot savos studiju pētījumos, piemēram, maģistra darbā vai arī veicot 
dažādus pienākumus darba vietā. Piemēram, v. zajeca nākotnē plāno iegūt plašāku 
informāciju par slavenā arhitekta rastrelli zīmēto rundāles pils skici un iepazīties 
ar dokumentiem par rundāles un citu Latvijas piļu celtniecības vēsturi. arī pārējie 
maģistranti neizslēdz iespēju nākotnē izmantot arhīva rīcībā esošo krājumu. 
apzinoties, ka ir ļoti daudz pētāmā materiāla, studenti norāda arī problēmas, 
kas varētu rasties, to meklējot: lielākajai daļai maģistrantu vēl trūkst pieredzes 
darbā ar arhīva dokumentiem un, iespējams, tādēļ iesākumā būs grūti orientēties 
lielajā dokumentu klāstā un precīzi formulēt domu, lai no fondiem iegūtu tieši tos 
materiālus, kas iecerēti. 

G. Minde stāsta, ka Latvijas un ārvalstu studenti arhīva dokumentus savu 
kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei izmanto arvien vairāk. Pārsvarā 
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viņi interesējas par Latvijas republikas laikposmu un šā perioda dokumentāro 
mantojumu. daļēji to var skaidrot arī ar senāka laikposma dokumentu pētniecībai 
nepieciešamo valodu un citu specifisku zināšanu trūkumu. Piemēram, lai saprastu 
1220. gadā izdotā Sv. Jura hospitāļa dibināšanas akta saturu, pētniekam jāpārvalda 
latīņu valoda.

Studente evija ziemele pēc ierakstiem dokumentu izmantošanas lapā bija 
ievērojusi – nav daudz interesentu, kas aplūko šos vērtīgos papīrus. Tāpēc pastāv 
iespēja izjust atklājēja prieku un atrast dokumentus, kuri līdz šim nav pētīti.

Latvijas iedzīvotāji Lvva dokumentus izmanto arī praktiskiem mērķiem – lai 
iegūtu informāciju par nekustamo īpašumu piederību, restaurācijas un būvprojektu 
izstrādāšanai, novadpētniecībai, informācijai masu medijos un citos nolūkos. 

e. ziemele uzskata: “Pasākumi–lekcijas saistošā, brīvā formā atklāj, cik 
interesantā gaismā var ieraudzīt lietas, cilvēkus un notikumus, tie piešķir faktiem 
“dzīvības elpu”.” Tā kā nodarbībā bija iespēja aplūkot, piemēram, rakstnieces 
zentas Mauriņas studiju grāmatiņu, maģistranti jokojot piebilda: varbūt pēc simt 
gadiem kāds students arhīvā pētīs arī viņu sekmes.

Klinta Ločmele

Latvijas universitātes Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas studentes. 
No kreisās: viktorija Šibarenkova, Ilze Liepiņa, Laura uzule, Marita Kroiča, 

Klinta Ločmele un vera zajeca. Olgas Procevskas foto.
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elektronisko datu un dokumentu saglabāšana – 
milzīgā formātu daudzveidība

2006. gada 1. martā Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīvā svinīgi 
tika atklātas jaunas dokumentu saglabāšanai paredzētas telpas – elektronisko 
dokumentu glabātava. Jaunas bija ne tikai glabātavas telpas, bet arī tajā saglabājamo 
dokumentu veids – elektroniskie dati un dokumenti.

Ir pagājuši jau vairāk nekā divi gadi kopš šā nozīmīgā notikuma un redzami 
gan pirmie “darba augļi”, gan galvenās atšķirības no audiovizuālo, foto un skaņas 
dokumentu veidiem, kā arī definētas galvenās problēmas, kas pamatā saistītas ar 
elektronisko datu un dokumentu saglabāšanu.

“Elektroniskais dokuments — jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti vai 
saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību 
īstenošanai un aizsardzībai” – tā ir teikts elektronisko dokumentu likuma 1. panta 
3. punktā, kas paskaidro elektroniskā dokumenta nozīmi, bet elektronisko datu un 
dokumentu saglabāšanu nosaka galvenokārt šādi divu veidu formāti:

1) elektronisko datu un dokumentu informācijas nesēja formāti,
2) elektronisko datu un dokumentu – datņu (failu) formāti.
21. gadsimtā atrast vispiemērotāko risinājumu elektronisko datu un dokumentu 

ilgstošai saglabāšanai nav vienkārši, jo ir nepieciešams informācijas nesējs, kas 
ir ideāls gan no ērtas un vienkāršas informācijas piekļuves nodrošināšanas, gan 
no tam nepieciešamo tehnisko resursu – iekārtu, gan no saglabāšanas viedokļa. 
Parasti izvēlētais vai lietotais informācijas nesējs elektronisko datu un dokumentu 
saglabāšanai atbilst tikai vienai no iepriekš definētajām īpašībām. Piemēram, CD-R 
formāta optiskais datu nesējs ir ļoti izplatīts, viegli pieejams, nav nepieciešami 
dārgi tehniski resursi – iekārtas, kas veic datu nolasīšanu un ierakstīšanu, bet to jau 
aizvieto DVD-/+R formāta optiskie informācijas nesēji, galvenokārt tam par iemeslu 
var minēt CD-R formāta nelielo ietilpību (700 MB), kas, pateicoties mūsdienu 
straujajai informācijas tehnoloģiju attīstībai, ir neliels apjoms. Neviens no iepriekš 
definētajiem informācijas nesēju formātiem nav optimāls ilgstošai elektronisko datu 
un dokumentu saglabāšanai, jo daudzos gadījumos informāciju, kas saglabāta uz 
CD-R vai DVD-/+R formāta informācijas nesējiem istabas klimatiskos apstākļos (18–
20oC, 45% relatīvais gaisa mitrums), pēc 5–10 gadiem nevar vairs nolasīt. Nodrošinot 
specifiskus klimatiskos apstākļus (10–13oC, 30% relatīvais gaisa mitrums, svārstības 
+/-5 % 24h), nav izslēgts, ka informācijas nolasīšana no optiskiem datu nesējiem 
būs neveiksmīga, tādēļ jebkurā gadījumā būs jāveic regulāras informācijas nesēju 
fiziskā stāvokļa pārbaudes, kas, pieaugot datu nesēju skaitam, kļūs sarežģītākas un 
prasīs daudz lielākus cilvēkresursus.

Lentdublējuma jeb magnētisko lenšu (kasešu) formātu pielietošana elektronisko 
datu un dokumentu saglabāšanai ir alternatīvs risinājums, kas samazina glabājamo 
vienību skaitu, pateicoties formātu lielajai ietilpībai (līdz vairākiem simtiem 
gigabaitu 1 kasetē) un tādējādi paātrinot dokumentu uzskaiti, un datu nesēju 
fiziskā stāvokļa pārbaudes, bet formātu ieviešana prasa samērā lielus sākotnējos 
finansiālos līdzekļus, jo nepieciešamā aparatūra elektronisko datu un dokumentu 
ierakstīšanai un nolasīšanai ir dārga.
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elektronisko datu un dokumentu saglabāšanai var izmantot arī servera 
sistēmas, kas ievērojami paātrina datu un dokumentu piekļuvi un izmantošanu, un 
samazina cilvēkresursus uzskaitei, datu un dokumentu esības pārbaudēm, u.tml., 
bet šajā gadījumā ir nepieciešama redundanta (rezerves) spoguļservera sistēma 
(citā telpā vai pat ēkā) nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Šādai elektronisko 
datu un dokumentu saglabāšanas pieejai gan sākotnējās, gan ilgtermiņā 
(aparatūra, administrēšana, elektroenerģijas resursi, tehnisko problēmu novēršana) 
prognozējamās izmaksas var būt daudz lielākas nekā saglabājot šos datus un 
dokumentus iepriekš definētiem informācijas nesēju formātiem.

elektronisko datu un dokumentu informācijas nesēja formāti raksturo tikai šo 
datu un dokumentu “fiziskās” saglabāšanas iespējas, kas nozīmē, ka, nodrošinot 
atbilstošus klimatiskos apstākļus attiecīgam informācijas nesēja formātam un 
veicot regulāras fiziskā stāvokļa pārbaudes (sinhronizācijas pārbaudes, izmantojot 
servera sistēmas datu un dokumentu saglabāšanai), arī pēc 50 vai 100 gadiem šie 
dati būs pieejami, bet vai tos tad būs iespējams atpazīst vai attēlot tā, kā sākotnēji 
tika paredzēts? visdrīzāk, tie būs “miruši” dati un/vai dokumenti, jo formāts/-i, 
kādā tie būs saglabāti, jau sen vairs netiks atbalstīts/i no nevienas programmatūras. 
Izvairīties no šīs situācijas ir gandrīz neiespējami, jo straujā informācijas tehnoloģiju 
attīstība rada jaunus dažādiem elektroniskiem datiem un dokumentiem paredzētus 
datņu (failu) formātus, kas tikai sarežģī šo problēmu. Piemēram, mūsdienās ir plaši 
pazīstami tādi strukturēta teksta datņu (failu) formāti kā .doc, .rtf, .txt, .pdf u.c. 
Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva elektronisko dokumentu glabātavā 
tiek nodrošināta likvidētu un reorganizētu institūciju informāciju sistēmu un to 
elektronisko datu un/vai dokumentu saglabāšana. Šo sistēmu un/vai to datu un/
vai dokumentu datņu (failu) formāti ir ļoti dažādi, piemēram, .dbf, .dbs, .mdb, .xls, 
u.c., kas parāda, cik dažādas ir Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās izmantotās 
informācijas sistēmas, reģistri, datubāzes. vēl pagaidām ir iespējams piekļūt šiem 
datiem, bet cik ilgi? 

risinājums ir definēt atbilstošām informācijas sistēmām, reģistriem, datubāzēm 
un to elektroniskiem datiem un dokumentiem piemērotus datņu (failu) formātus, 
kas pēc 50 vai, vismaz, 20 gadiem vēl tiks atbalstīts. Piemēram, xml (eXtensible 
Markup Language – paplašināmās iezīmēšanas valoda) formāts plaši tiek lietots 
dažādu globālā tīmekļa lapu izveidē un pamazām sāk aizstāt html formātu, jo 
piedāvā plašākas funkcionālas iespējas. Šo formātu pamazām sāk ieviest dažādās 
informācijas sistēmās kā strukturēta teksta elektronisko datu un dokumentu 
izguvei (eksportēšanai) vispiemērotāko, un tas ir viens no formātiem, kas, 
iespējams, palēninās straujās informācijas tehnoloģiju attīstības negatīvo ietekmi uz 
elektronisko datu un dokumentu ilgstošu saglabāšanu un pieejamību. 

Reinis Grīgs
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digitālā izstāde “latviešu dziesmu svētku 
tradīcija un tās nesēji”

vienlaikus ar XXIv vispārējo latviešu dziesmu svētku sākumu Latvijas valsts 
vēstures arhīva mājaslapā (sk. www.lvva.gov.lv) interesentu apskatei nodota dziesmu 
svētku vēsturei veltīta digitālā izstāde. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar 
oriģināldokumentiem, kas vēsta par dziesmu svētku sagatavošanu un norisi, 
tādējādi veicinot šīs tradīcijas dziļāku izpēti, kā arī popularizēt arhīva darbu.

Izstādes tematika aptver I–IX vispārējo latviešu dziesmu svētku vēsturi (1873–
1938). daudzveidīgos rakstītos avotus papildina arhīva fondos atrodamās vizuālās 
liecības – būvprojekti, plakāti, pastkartes u.c., kā arī žurnālā “atpūta” publicēto 
fotogrāfiju reprodukcijas.  

Izstāde kārtota septiņās tematiskās grupās.
1. dziesmu svētki, vara un politika – dokumentu kopijas par varas un 

politikas mijiedarbi ar dziesmu svētkiem. Te lasāms rīgas Latviešu biedrības 
1873. gada 17. aprīļa lūgums vidzemes gubernatoram atļaut rīkot I vispārējos 
latviešu dziesmu svētkus. Līdzīga satura lūgumi cariskās Krievijas valsts 
iestādēm iesniegti arī, organizējot turpmākos dziesmu svētkus. varas loma 
svētku norisē saglabājās arī Latvijas republikas gados, kam par ilustrāciju kalpo 
Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes 1924. gadā rakstītās vēstules diriģentam 
Teodoram reiteram un Jāzepam vītolam, kā arī fotogrāfijas par valdības locekļu 
piedalīšanos svētku norisē.

2. dziesmu svētku rīkotāji – dokumenti par gandrīz visu Krievijas impērijas 
laikā notikušo dziesmu svētku rīkotāju – rīgas Latviešu biedrību, kā arī liecības par 
dziesmu svētku rīcības komitejas un Latviešu dziesmu svētku biedrības sastāvu, 
vadību un aktivitātēm. 

3. dziesmu svētku norise – dokumenti par svētku gājieniem, atklāšanas 
ceremonijām, koncertiem, dziesmu kariem u.c. Mājaslapas apmeklētāji var apskatīt 
vairāku svētku koncertu programmas, ieejas biļetes, ielūgumus, dziedātāju 
fotogrāfijas, kā arī savulaik presē publicētās atsauksmes.

4. dziesmu svētku virsdiriģenti – tautas un tās nacionālās tradīcijas vienotāju 
nozīmīgo lomu apstiprina arhīva fondos saglabājušās un izstādē ievietotās vēstuļu 
kopijas: ernesta vīgnera, Jāzepa vītola, emiļa Melngaiļa un alfrēda Kalniņa. Par 
viņu darbību vēsta arī vII vispārējo latviešu dziesmu svētku rīkotāju padomes 
protokoli un žurnālā “atpūta” publicētās fotogrāfijas. 

5. dziesmu svētku celtnes – nozīmīga svētku vēstures sastāvdaļa. Līdz 
1940. gadam katriem dziesmu svētkiem ierīkoja īpašu norises vietu un svētku 
laukumu, līdz ar to katri svētki ieguva īpašu vizuālo veidolu. dziesmu svētku 
celtņu projektēšanu parasti uzticēja sava laika labākajiem arhitektiem, tās iemiesoja 
laikmeta modernās arhitektūras tendences un tehnoloģijas sasniegumus. 

I dziesmu svētku tribīnes, kā arī II un III dziesmu svētku ēku projektus izstrādāja 
Jānis Frīdrihs Baumanis. Iv dziesmu svētku ēku Jelgavā projektēja Konstantīns 
Pēkšēns, bet v dziesmu svētku celtni rīgā – ernests Pole. Pirmo piecu dziesmu 
svētku celtņu mūžs bija īss, pēc svētkiem tās nojauca un būvmateriālus izmantoja 
citās būvēs. Neatkarīgajā Latvijas republikā pirmie trīs dziesmu svētki notika rīgā 
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esplanādē. vI dziesmu svētku celtnes autors – arhitekts Pauls Kundziņš, vII un 
vIII – aleksandrs Birzenieks. viņš projektēja arī IX dziesmu svētku estrādi vienības 
laukumā. 

Izstādē redzami dziesmu svētku ēku projekti, skices un fotogrāfijas.
7. dziesmu svētku simboli, plakāti un piemiņas lietas – dziesmu svētku 

simboliskās nozīmes materializētāji. Izstādē interesenti var aplūkot Lvva fondos 
atrodamās svētku plakātu un afišu kopijas, piemiņas zīmju skiču un fotogrāfiju, 
pastkaršu, reklāmas marku u.c. dokumentu kopijas.

8. Lvva dokumenti par dziesmu svētkiem un mūzikas biedrībām – izstādes 
gatavošanas gaitā apzināto, tēmai atbilstošo arhīva dokumentu saraksts. 

Izstāde sniedz ieskatu latviešu nācijai nozīmīgās dziesmu svētku tradīcijas 
veidošanās un attīstības procesā, tā nodod vēsturnieku rīcībā jaunus, līdz šim 
vēstures apritē nebijušus avotus, iepazīstina plašu interesentu loku ar apjomīgu, 
daudzveidīgu un interesantu faktu materiālu.

Pārsla Pētersone
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Izstādes logo – 
Sabiedrisko lietu ministrijas 
izdotā IX vispārējo latviešu 

dziesmu svētku bukleta 
angļu valodā vāka fragments. 

LVVA, 3758. f., 1. apr., 
226. l., 229. lp.
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13. baltijas valstu arhīvistu tikšanās
2008. gada 28.–30. maijā Siguldā notika 13. Baltijas valstu arhīvistu tikšanās, 

kuras tēma bija “arhīvu pieejamība”. Pievērsties diskusijai par arhīvu pieejamības 
jautājumiem Latvijas arhīviem sevišķi aktuāli ir sakarā ar gaidāmā jaunā likuma “Par 
arhīviem” pieņemšanu un vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas ieviešanu. 
Pēdējā ir tieši saistīta ar arhīvu pieejamības dažādiem aspektiem (izmantošana, 
popularizēšana, arhīvs un tehnoloģijas). 

Tikšanos ievadīja Baltijas valstu arhīvu dienestu vadītāju pārskata ziņojumi par 
darbu 2007. gadā un šā gada problēmām un prioritātēm. 

Igaunijas Nacionālā arhīva vadītājs Prīts Pirsko vēstīja par arhīvu darbu 
informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstības kontekstā, uzsverot digitālo 
pakalpojumu attīstību. Gaidāms, ka digitālo pakalpojumu attīstība Igaunijas arhīvos 
samazinās iestāžu uzraudzībai paredzētos resursus, jo dokumentus var aprakstīt 
iestādēs tiešsaistē, ievadot nepieciešamo informāciju datubāzēs, konsultācijas var 
sniegt elektroniski u.tml. Kopš 2008. gada sākuma informācijas apmaiņa un sarakste 
ar publiskajām iestādēm notiek tikai elektroniskā veidā, lietojot elektronisko 
parakstu. Nacionālajā arhīvā divus gadus darbojas elektroniskā arhīva birojs ar 
piecpadsmit personāla vietām, no kurām deviņas ir Tartu. Tapšanas stadijā atrodas 
divas arhīvu būves Tallinā un Igaunijas vēstures arhīva piebūve Tartu.

Jaunu arhīvu ēku celtniecība notiek arī Lietuvā. Lietuvas arhīvu departamenta 
vadītājs vids Grigoraitis ziņoja, ka Lietuvā 2007. gadā tika pabeigta Šauļu apgabala 
arhīva ēkas celtniecība un rekonstruēta Lietuvas Centrālā valsts arhīva ēka. 2008. 
gadā galvenā prioritāte ir Lietuvas valsts vēstures arhīva un arhīvu kompleksa 
viļņā rekonstrukcija. Bez jaunu ēku būvniecības un rekonstrukcijas Lietuvas arhīvu 
sasniegumi ir bijuši arī dokumentu digitalizācijā – projekta “Integrētā virtuālās 
bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros ir digitalizētas un pieejamas tiešsaistē 
180 000 romas katoļu Baznīcas grāmatu lapas. Sakarā ar Lietuvas tūkstošgades 
svinībām tika organizētas vairākas izstādes sadarbībā ar Klaipēdas, Kauņas, 
ukmerģes, Telšu un Panevēžas pašvaldībām. 

Par Latvijas arhīvu darbu 2007. gadā ziņoja valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis 
Štāls. ar pārskata pilnu tekstu lasītāji var iepazīties šajā žurnāla numurā. 

dokumentu pieejamības juridiskajiem aspektiem bija veltīti Igaunijas Nacionālā 
arhīva attīstības biroja vadītāja Toivo Jullinena, Lietuvas arhīvu departamenta 
Juridiskās un administrācijas nodaļas vadītāja ramoja Kraujeļa un Latvijas valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva direktores Intas Kaņepājas referāti. 

T. Jullinens sniedza vispārīgu pārskatu par informācijas pieejamības tiesībām, 
to galvenajiem institūtiem un realizācijas problēmām un riskiem Igaunijas arhīvos. 
I. Kaņepāja analizēja autortiesību aspektus Latvijas valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva darbā. 

Latvijas arhīvistiem noderīgs šķita r. Kraujeļa referāts par dokumentu 
pieejamības regulējumu Lietuvas 2005. gadā pieņemtajā dokumentu un arhīvu 
likumā. Tāpat kā Latvija un Igaunija, arī Lietuva ir pieņēmusi savus informācijas 
atklātības, datu un valsts noslēpuma aizsardzības likumus. attiecībā uz šiem 
normatīvajiem aktiem dokumentu un arhīvu likums ir speciālais likums. arhīvu 
dokumentu ar personas datiem pieejamību minētais likums ierobežoja uz 50 
gadiem pēc dokumentos minētās personas (datu subjekta) nāves vai 100 gadiem 

172



arhīvu dzīve 173

1. att. arhīvisti sesijas darba laikā. V. Štāla foto.

2. att. Baltijas valstu arhīvu vadītāji paraksta tikšanās rezolūciju. G. Karlsona foto.
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pēc dokumenta radīšanas, ja datu subjekta nāves laiks nav zināms. Piekļuve bijušās 
PSrS vdK un represīvo organizāciju dokumentiem ar likumu tika ierobežota līdz 
70 gadiem kopš to radīšanas. Šādi ierobežojumi termiņos radīja būtiskus šķēršļus 
vēstures pētniecībai, it īpaši sabiedrību interesējošo PSrS vdK un represīvo orgānu 
dokumentu pētniecību. Sekojot plašām politiskām diskusijām un Lietuvas Seima 
deputātu iesniegtai konstitucionālai sūdzībai, 2006. gada decembrī likumā tika 
veikti grozījumi. Grozījumi samazināja dokumentu pieejamības termiņu no 50 līdz 
30 gadiem pēc datu subjekta nāves, atstājot simts gadu ierobežojumu kopš personas 
dzimšanas, ja nav zināms tās miršanas laiks. Ja nav zināms ne personas dzimšanas, 
ne miršanas datums, pieejamība tika liegta līdz 70 gadiem kopš dokumenta 
radīšanas. Piekļuves ierobežojumus PSrS vdK un represīvo orgānu dokumentiem 
atcēla. Izņēmums tika noteikts ar represīvajām iestādēm sadarbojušos personu 
dokumentu pieejamībai. represētajiem viņu dzīves laikā tika dotas tiesības citām 
personām ierobežot piekļuvi par sevi sastādītajiem dokumentiem.

vairāku referentu ziņojumi bija veltīti dokumentu pieejamības praktiskajiem un 
sabiedrisko attiecību aspektiem.

Igaunijas vēstures arhīva direktors Indreks Kuubens ziņoja par arhīva jaunās 
interneta mājaslapas izstrādi. vietnē apvienos jau esošo arhīvu informācijas sistēmas 
klientu moduli, pieeju ģenealoģisko dokumentu vietnei “Saaga”, estikas datubāzei 
par igauņu arhīviem ārzemēs u.c. Paredzēta pieeja ne tikai arhīva uzziņu līdzekļiem, 
datubāzēm un digitalizētajiem dokumentiem, bet visas vietnes pārveidošana par 
interaktīvu vidi arhīva lietotājiem. Būs iespējama lietotāju profilu izveide, kurā 
varēs radīt lietotāju datubāzes, diskutēt forumos u.tml. 

Latvijas valsts arhīva direktore daina Kļaviņa savā ziņojumā “arhīvu pieejamība 
sabiedrisko attiecību un publicitātes jomā” iepazīstināja ar arhīva paveikto arhīva 
dokumentu popularizēšanā, raugoties no pozīcijas “arhīvs, kas top atvērts un 
pieejams sabiedrībai”. ziņojumā tika uzsvērta popularizēšanas nozīme, kas paver 
iespēju arhīvam līdzdarboties sabiedrības kolektīvās vēsturiskās atmiņas izveidē. 
respektīvi – parādīt, kā arhīva dokumentu izmantošana palīdz vēstures izzināšanā. 
d. Kļaviņa atzīmēja galvenos arhīva dokumentu popularizēšanas virzienus: apaļā 
galda diskusijas (tās sekmē pieredzes apmaiņu starp arhīvistiem, pedagogiem 
utt.), semināri (galvenokārt izglītojošie semināri pasniedzējiem, studentiem, 
skolotājiem). Semināri veicina interesi par arhīva dokumentiem un vēsturi, līdz ar 
to pieaug arī arhīva apmeklētāju skaits un arhīva popularitāte sabiedrībā. Nākamā 
arhīvu pedagoģijas forma ir skolēnu projektu nedēļas arhīvā, kuru laikā tiek iepazīti 
dokumenti, kā arī arhīva darbinieki dziļāk izprot skolēnu interesi par vēsturi. 
Svarīgs aspekts ir ekskursijas arhīvā, kā arī dažādu formu izstādes: virtuālās un 
pārvietojamās.

Par Lietuvas arhīvu pieejamības sabiedrisko attiecību un publicitātes aspektiem 
vēstīja Lietuvas arhīvu departamenta Informācijas un elektronisko dokumentu 
galvenā speciāliste Irma Buzaite. Pēc autores domām, arhīvu sabiedrisko attiecību 
uzdevums ir veicināt dialogu un sadarbību ar sabiedrību. Sabiedriskās attiecības 
izpaužas, sniedzot informāciju arhīvu lasītavās, rīkojot ekskursijas, izglītības 
programmas, izstādes, sniedzot informāciju internetā, piedaloties vietējos un 
starptautiskajos projektos. Lietuvas arhīvi kā partneri ir līdzdarbojušies vairākos 
digitalizācijas projektos. No tiem ievērojamākais ir Lietuvas Nacionālās bibliotēkas 
vadītais projekts “Integrētā virtuālās bibliotēku informācijas sistēma”. Projektā 
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3. att. Igaunijas Nacionālā arhīva ģenerāldirektors P. Pirsko, Latvijas valsts 
arhīvu ģenerāldirektors v. Štāls, Lietuvas arhīvu departamenta ģenerāldirektors 

v. Grigoraitis. G. Karlsona foto.

4. att. Baltijas valstu arhīvisti ekskursijā dainu kalnā 
rīgas rajona Krimuldas pagastā. V. Štāla foto.
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kopumā ir digitalizēts 3,6 milj. lapu ar bibliotēku, muzeju un arhīvu materiāliem, 
tai skaitā 180 000 lapas romas katoļu Baznīcas grāmatu par laiku no 1599. līdz 
1930. gadam.1 Tāpat kā pārējās Baltijas jūras valstis, Lietuvas arhīvi ir devuši savu 
ieguldījumu Nīderlandes vadītā projekta “Baltijas saites” tapšanā, kura rezultāts 
ir arhīva dokumentu ceļvedis par Nīderlandes un Baltijas jūras reģiona valstu 
tirdzniecības sakariem.2

Bez tiešsaistē pieejamās informācijas, kā Lietuvas arhīvos individuāliem 
apmeklētājiem pieejamas sabiedrisko attiecību instrumentus I. Buzaite minēja 
konsultācijas orientācijai arhīva dokumentos, fondu ceļvežus, informācijas 
bukletus par arhīvu pakalpojumiem. Mazākām grupām izmantojami tādi līdzekļi 
kā universitātēm, ģenealoģiskajām biedrībām adresējamas ielūgumu vēstules 
apmeklēt arhīvus un lekcijas jaunajiem pētniekiem. Plašākai sabiedrībai piemēroti 
ir videomateriāli par arhīvu izmantošanu, dokumentu kopiju izplatīšana, semināri 
par populārākajām pētniecības tēmām.

Latvijas valsts vēstures arhīva (Lvva) Fondu analītikas daļas vadītāja Inguna 
Slaidiņa un dokumentu uzskaites un datubāzu daļas vadītāja vija Bernāne referātā 
“dokumentu pieejamība Latvijas valsts vēstures arhīvā: problēmas un iespējamais 
risinājums” iepazīstināja ar arhīva paveikto zinātniskās uzziņu sistēmas izveidošanā, 
raksturojot galvenās  problēmas šajā darbā. arhīva pieejamības produktivitāti 
nosaka likumdošana, bet nodrošina teicami izstrādāts zinātnisko uzziņu aparāts. 
autores atzīmēja, ka arhīva intelektuālo pieejamību raksturo iespēja ātri un 
produktīvi atrast nepieciešamo informāciju, izmantojot zinātnisko uzziņu sistēmu. 
Lvva tradicionālais zinātnisko uzziņu aparāts ir lietu apraksti, kartotēkas un 
katalogi. Pakāpeniski tiek veidota elektroniskā uzziņu sistēma. darbojas digitālais 
arhīvs www.raduraksti.lv. Tika akcentēta galvenā Lvva intelektuālās pieejamības 
problēma: vājš zinātniskais aparāts, kas kavē dokumentu izmantošanas intensitāti, 
ietekmē lasītavas apmeklējuma pieaugumu, veicina dokumentu nolietošanos, kā 
arī darbalaika zudumus. Problēmas risinājumu arhīvs saskata sabiedrības interešu 
noskaidrošanā, arhīva elektroniskās datubāzes “Lietas” papildināšanā, citu datu-
bāzu izveidē, kā arī dokumentu digitalizācijā.

Pieejamības praktiskie un kvantitatīvie aspekti tika analizēti Lietuvas un Igaunijas 
arhīvistu virgīnijas Cijunskienes, Ivi Tomingas un Mares Oldes ziņojumos. abu 
valstu referenti atzīmēja apmeklētāju un lasītāju skaita pieaugumu, piemēram, 
Lietuvā lasītāju skaits 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu ir pieaudzis no 12 400 
līdz 13 900. Ivi Tominga un Mare Olde ziņoja, ka Igaunijas arhīvos ieviesta prakse 
izsniegt pētniekiem atļaujas veikt interesējošo dokumentu digitālo fotografēšanu ar 
savām kamerām. Igaunijas arhīvi ir panākuši producenta tiesību iegūšanu uz 
20 gadiem filmu restaurētajām kopijām.

Personāla dokumentu valsts arhīva direktores daces Ozoliņas ziņojuma tēma 
bija “Personālsastāva lietu izmantošanas iespējas pētniecībā”. arhīvā glabājas 
aptuveni 1 miljons 200 tūkstošu personālsastāva dokumentu vienību. Galvenokārt 
šos dokumentus arhīvs izmanto sociāla rakstura izziņās. Tomēr tos iespējams 
izmantot arī sociālās vēstures izpētē. Tāpēc nākotnē svarīgi, izvērtējot arhīvu 
fondu dokumentus, padarīt tos pieejamus pētniekiem. Te būtiski veikt grozījumus 
likumdošanā, piemēram, precizējot personālsastāva dokumentu glabāšanas laiku 
(patlaban tas ir 75 gadi). Svarīgi arī noskaidrot tos dokumentu veidus, kuros glabājas 
pētniekiem nepieciešamā informācija. d. Ozoliņa arī atzīmēja to, ka personālsastāva 
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lietas ir visai unikāls avots sociālās vēstures pētniecībā. Tur fiksēts cilvēku dzimums, 
vecums, sociālā izcelsme, tautība, profesija, izglītība un amats, darbavieta, ģimenes 
stāvoklis utt. arhīvā pieejamas personālsastāva lietas galvenokārt no 1941. gada. 
Šīs lietas ļauj konstatēt, kā mainās personālsastāva dokumentu saturs gadu gaitā. 
arhīva direktore kā zināmu sasniegumu personālsastāva lietu izmantošanā 
pētniecībā raksturoja 2004. gadā iznākušo arhīva izdevumu “Latvijas kultūras un 
mākslas darbinieku autogrāfu un rokrakstu kopiju albums”.3 Krājumā izmantots 
Personāla dokumentu valsts arhīva 1169. fonds “Personālo pensionāru pensijas 
lietas”.4 

Noslēgumā triju Baltijas valstu arhīvu vadītāji parakstīja rezolūciju, kurā 
nākamo 2009. gada Baltijas valstu arhīvistu tikšanos nolēma organizēt Lietuvā par 
tēmu “dokumentu pārvaldības normatīvais regulējums un prakse”.

aTSauCeS uN PIezīMeS

1 Projekta rezultāti pieejami tiešsaistē vietnē www.epaveldas.lt
2 Tuvāk par projektu “Baltijas saites” sk.: zvirgzdiņš, K. “Baltijas saites”. Latvijas Arhīvi. 2005. 4: 

94–95; zvirgzdiņš, K. Noslēdzies projekts “Baltijas saites”. Latvijas Arhīvi. 2008. 1: 166–168.
3 Latvijas kultūras un mākslas darbinieku autogrāfu un rokrakstu kopiju albums. rīga: Pdva, 2004. 
4 Šajā fondā ir uzkrāti dokumenti par ievērojamiem Latvijas 19. – 20. gs. kultūras un mākslas 

darbiniekiem.

Ilze Jermacāne, Gatis Karlsons
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