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starptautiskie standarti digitālajiem arhīviem:
3. eiropas konference par ead, eac un mets

Šajā konferencē, kas notika Berlīnē 24.–26. aprīlī, sekojot vācijas valsts arhīva 
(Bundesarchiv) ielūgumam, piedalījās 350 dalībnieku no 35 pasaules valstīm. vairāk 
nekā ceturtā daļa dalībnieku bija no Austrumeiropas zemēm. uzstāties konferencē 
bija piekrituši vadošie eksperti arhīvu digitalizācijas jomā, kā arī arhīvisti ar lielu 
praktisko pieredzi standartu izmantošanā, tādēļ konferences organizatori varēja 
piedāvāt plašu programmu, kur principiālu standartu skaidrojumu papildināja 
praktiski to izmantošanas piemēri.

Pēc vācijas valsts arhīva prezidenta profesora dr. hartmuta vēbera (Weber) 
ievadreferāta par interneta lomu arhīvu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā vispirms 
tika runāts par standartu EAD (Encoded Archival Description). Pirmais referāts 
skaidroja internetā ievietoto arhīva fondu aprakstu struktūras standartu, tā attīstību 
un izplatību. Kā piemērs šā standarta izmantošanai eiropā tika prezentēti dažādie tā 
lietojumu veidi Francijas arhīvos. Kāda cita referāta tēma bija EAD standarta saistība 
un savienojamība ar citiem struktūru standartiem. Tika norādīts, ka Polijas internetā 
atrodami apraksti daudzās valodās, jo arī dokumenti šīs zemes arhīvā ir daudzās 
valodās. Konferences dalībnieki tika informēti par EAD lietojumu meklēšanas 
līdzekļu retrodigitalizācijā, balstoties uz vācijas valsts arhīva un britu universitāšu 
arhīva portāla HUB pieredzi.

Otrā sēde bija veltīta standartam EAC (Encoded Archival Context), kas līdz šim 
ir lietots mazāk. Tas ir līdzeklis informācijas sagatavošanai par arhīva dokumentu 
izcelsmi. Pēc klausītāju iepazīstināšanas par tā izveidošanu internacionālā darba grupā, 
kurā piedalījās arī bibliotekāri, tika skaidrota EAC saistība ar Internacionālās arhīvu 
padomes ISAAR (CPF) standartiem un uzsvērts, ka arhīva materiālu izmantošanā 
informācija par fondražiem ir absolūti nepieciešama. Konferences dalībnieki tika 
iepazīstināti ar vācijas valsts arhīva projekta <daofind> idejām attiecībā uz standartu 
EAD un EAC kombinētu izmantošanu, veidojot fondu pārskatus un papildinot ar 
centralizētām un decentralizētām EAD un EAC datubāzēm. BAM-portāla prezentācija 
veidoja sasaisti ar noslēguma diskusiju par portāliem un kopējiem pieejas punktiem.
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Trešās sekcijas uzmanības centrā bija standarts METS (Metadata Encoding and 
Transmission Standard). Šis standarts, ko lieto digitālo objektu metadatu uzskaitei un 
pārvaldīšanai, tika apspriests digitālo arhīva fondu saglabāšanas un to lietošanas 
aspektā. 

Pēdējā konferences sēde bija veltīta standartu lietojumam portālos, balstoties uz 
piemēriem no Lielbritānijas, Spānijas un Itālijas pieredzes. TNA Londonā ir pionieris 
standarta EAD izmantošanas jomā, un šodien portāls A2A piedāvā 10 miljonus 
glabājamo vienību no 400 angļu arhīviem ar vienotu pieeju. Spānijā radītais portāls 
Censo Guia aptver 50 000 arhīvu visā pasaulē, kas glabā dokumentus spāņu valodā. 
Arī šis portāls strādā uz EAD un EAG bāzes. Itālijā, balstoties uz EAD standartu, radīts 
vairāku sējumu liels arhīvu fondu rādītājs kopā ar valsts arhīvu fondu aprakstiem 
internetā, kas sniedz pieredzi natīvas XML-datubāzes lietošanā.

Sēdi noslēdza podija diskusija, kurā piedalījās Francijas arhīvu direktore Martina 
de Buasdefra (de Boisdeffre), Amerikas arhīvu biedrības standarta EAD-darba grupas 
priekšsēdētāja Krisa Kīslinga (Kiesling), Spānijas arhīvu pārvaldes vadītājs hosē 
ramons Kruzs Mundets (Cruz Mundet) un Mārburgas arhīvu skolas direktors Franks 
M. Bišofs (Bischoff). diskusiju vadīja vācijas valsts arhīva viceprezidente Angelika 
Menne-harica (Menne-Haritz), un tās dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka steidzami 
nepieciešams izveidot eiropas arhīvu portālu.

Konference parādīja, ka arhīvu darbā nepieciešams lietot starptautiskus 
standartus, lai turpinātu uzlabot pieeju dokumentiem. Internets ir ārkārtīgi piemērots 
pakalpojumiem, ko piedāvā arhīvi. Tuvākajā laikā aktuāls vairs nebūs jautājums 
par to, vai nepieciešams lietot standartus, bet gan par to, kā to darīt un kādā veidā 
kombinēt trīs konferencē apspriestos standartus, lai arhīvus un to fondus padarītu 
pārskatāmākus un pieejamākus.

visi dalībnieki saņēma disku ar vācijas valsts arhīva <daofind> projekta ietvaros 
ar endrjū v. Mellona fonda finansiālu atbalstu radīto rīku starpversiju digitalizētu 

3. eiropas konferences par 
EAD, EAC un METS plakāts.
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arhīva dokumentu – glabājamo vienību aprakstu līmenī – prezentācijas izveidei 
internetā, kas šī projekta web-lapā pieejama arī lejuplādei.

dalībnieku atsauksmes par konferences norisi bija pozitīvas. Berlīnes 
“Umweltforum” mītnē viņi jutās ļoti labi. Aptuveni 30 vācijas valsts arhīva 
līdzstrādnieces un līdzstrādnieku aktīvi piedalījās konferencē un tās organizēšanas 
darbā, rūpēdamies par to, lai uzturēšanās Berlīnē viesiem būtu patīkama. Ir skaidrs, 
ka šī konference vērtējama kā svarīga robežzīme starptautiskajā sadarbībā, kuras 
mērķis ir radīt digitālu pieejamību arhīvu krātuvēm.

Gunārs Mediņš

starptautiskās arhīvu padomes eiropas nodaļas 
(eurbica) ģenerālā asambleja

Ikgadējā Starptautiskās arhīvu padomes eiropas nodaļas (EURBICA) Ģenerālā 
Asambleja notika Berlīnē 25. aprīļa pēcpusdienā 3. eiropas konferences “Starptautiskie 
standarti digitālajiem arhīviem” ietvaros. 

Ārkārtas vēlēšanas Izpildpadomē (Executive Board)

viens no šīs Ģenerālās Asamblejas galvenajiem uzdevumiem bija Izpildpadomes 
atsevišķu locekļu ārkārtas vēlēšanas. Izpildpadomes locekļu ārkārtas vēlēšanas 
bija saistītas ar Polijas arhīvu ģenerāldirektora maiņu, jo bijusī Polijas arhīvu 
ģenerāldirektore d. Naļeca veica Izpildpadomes vadītāja vietnieces pienākumus. 
Izpildpadomes vadītāja M. de Buasdefra (de Boisdeffre, Francijas arhīvu 
ģenerāldirektore) informēja, ka Izpildpadome ir sazinājusies ar jauno Polijas arhīvu 
ģenerāldirektoru Slavomiru radonu (Radon), kurš nozīmējis d. Naļecas vietā savu 
vietnieku v. Stepņaku (Stępniak). v. Stepņaka kandidatūra tika vienbalsīgi apstiprināta 
d. Naļecas vietā darbam Izpildpadomē, bet par Izpildpadomes vadītāja vietnieku 
vienbalsīgi tika ievēlēts jau esošais Izpildpadomes loceklis Šveices arhīvu pārstāvis 
A. Kellerāls (Kellerhals).

Kopš reorganizācijas Itālijas arhīvu sistēmā kā Izpildpadomes loceklis savus 
pienākumus praktiski nav pildījis Itālijas arhīvu pārstāvis. uz visiem mēģinājumiem 
sazināties ar Itālijas kultūras ministrijas Arhīvu un bibliotēku departamentu nav 
saņemta neviena atbilde. Ģenerālā Asambleja pieņēma lēmumu, ka līdz CITRAI 
Izpildpadome sazināsies ar Itālijas arhīvu jauno ģenerāldirektoru. 

EURBICA projekti 
Likumdošanas datubāze

K. Martinesa (Martinez, Francijas arhīvu direkcija) informēja, ka beidzot saņemts 
finansējums Likumdošanas datubāzes programmatūras izstrādei no eiropas 
Savienības. Projekts būs jāpabeidz līdz 2008. gada 1. jūnijam. Līdz tam laikam visām 
dalībvalstīm būs datubāzē jāievada sava informācija. 

Tā kā Likumdošanas datubāze ir arī Starptautiskās arhīvu padomes (ICA) oficiāls 
projekts, tad apmācību par datu ievadi un indeksēšanu finansēs ICA.

dalībvalstīm par saviem līdzekļiem būs jānodrošina datu ievade, normatīvo aktu 
tulkošana un informācijas regulāra  aktualizēšana. Pēc izveides datubāzes uzturēšana 
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Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls un CMdrL direktores 
vietniece Māra Sprūdža Starptautiskās arhīvu padomes eiropas 

nodaļas (EURBICA) Ģenerālās Asamblejas sēdē 2007. gada 25. aprīlī. 

no eS līdzekļiem netiks veikta. Tā tiks izvietota uz ICA servera Parīzē. Katra dalībvalsts 
būs atbildīgas par savu datu aktualizēšanu. 

datubāze tiks prezentēta Starptautiskajā arhīvistu kongresā Kualalumpurā, 
Malaizijā. datubāzē ziņas par sevi varēs ievadīt arī pārējās ICA reģionālās nodaļas. 

Dokumentu pārvaldības lektoru apmācība

Par šo projektu atbild Somijas Nacionālais arhīvs. diemžēl projekta īstenošana ir 
iekavējusies, jo pagājušā gada nogalē mira viens no galvenajiem darba grupa locekļiem 
h. Šerhogels (Scheurkogel). viņa vietā darba grupā iesaistīs pārstāvi no Nīderlandes 
arhīvu skolas P. horsmanu (Horsman). darba grupas pirmā tikšanās jaunajā sastāvā 
plānota maijā reikjavīkā. rudenī plānots organizēt pilotprojektu, bet uz kongresu 
būs gatavi mācību materiāli, kurus lektori varēs izmantot, veicot arhīvistu un iestāžu 
darbinieku apmācību dokumentu pārvaldības jautājumos. 

Forums par darbu ar elektroniskajiem dokumentiem

EURBICA mājaslapā ir atvērts forums, kurā visas dalībvalstis var ievietot savus 
normatīvus, metodikas, vadlīnijas u.c. dokumentus par darbu ar elektroniskajiem 
dokumentiem un piedalīties dažādās diskusijās. Forumam ir septiņas sadaļas: 
vispārējais apskats, Stratēģija, Standarti, Programmatūras un rīki, Projektu 
prezentācijas, Tiesiskie aspekti, Saglabāšana. Šobrīd mājaslapā ir pieejami Francijas 
un Somijas ievietotie materiāli. 
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Eiropas arhīvistu kompetenču modeļa izstrāde

Projekta realizācija šobrīd vēl nav uzsākta. visi tiek aicināti pieteikties darbam 
šajā darba grupā.

EURBICA sadarbība ar eiropas Padomi un eiropas Komisiju

Tiek sniegta informācija par eiropas Padomes darbu, aktualizējot eiropas Padomes 
rekomendācijas par arhīvu pieejamību. Tiek nolemts, ka Izpildpadome sazināsies ar 
atbildīgajām institūcijām un rekomendēs darbam komisijā EURBICA pārstāvi. 

Somijas arhīvu ģenerāldirektors sniedz pārskatu par galvenajiem apspriestajiem 
jautājumiem EBNA 2006. gada novembrī helsinkos. Tiek aktualizēts jautājums par 
ICA mājaslapā esošo informāciju par jaunākajām arhīvu ēkām. Informācija ir ļoti 
novecojusi. 

Citi jautājumi

ICA biroja pārstāvis d. Leičs (Leitch) informē, ka ICA mājaslapa tiek pārstrādāta 
un no 1. maija būs pieejama jaunā versija. visi tiek aicināti aktīvi iedalīties mājaslapas 
uzturēšanā – sniedzot informāciju par savām aktivitātēm.

Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls un CMdrL direktores 
vietniece Māra Sprūdža Starptautiskās arhīvu padomes eiropas 

nodaļas (EURBICA) Ģenerālās Asamblejas sēdē 2007. gada 25. aprīlī. 
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Arhīvistu profesionālo organizāciju sekcijas pārstāvis informē, ka Arhīvistu 
profesionālo organizāciju konference notiks 18.–20. oktobrī Madridē. Izpildpadome 
informē, ka nākamā eiropas arhīvistu konference notiks 2010. gadā Šveicē.

ICA birojs informē, ka Starptautiskais arhīvistu kongress notiks Kualalumpurā, 
Malaizijā 2008. gada 21.–28. jūlijā. dalības maksa plānota 450 EUR. Galvenās kongresa 
tēmas – dokumentu pārvaldība, elektroniskie dokumenti, arhīvistu apmācība, arhīvu 
izglītojošais darbs. 

Ar balsu vairākumu tiek pieņemts lēmums nākamo EURBICA Ģenerālo Asambleju 
rīkot 2008. gada rudenī Parīzē. 

Māra Sprūdža

eiropas savienības nacionālo arhīvu 
vadītāju padomes sanāksme

Kārtējā eiropas Savienības Nacionālo arhīvu vadītāju padomes sanāksme (EBNA) 
notika pēc 3. eiropas konferences “Starptautiskie standarti digitālajiem arhīviem” 
slēgšanas 26. un 27. jūnijā. Sanāksmes galvenie darba jautājumi bija kultūras objektu 
aizsardzība bruņotos konfliktos, prasības jaunajām arhīvu ēkām, digitālie arhīvi un 
EBNA nākotne. Sanāksmi ar uzrunu vācijas Ministru prezidenta vārdā atklāja vācijas 
kultūras un mediju ministrs B. Neimans (Neumann). Savā uzrunā ministrs atgādināja, 
ka pirmā EBNA sanāksme notika tieši Berlīnē 1999. gada 27. maijā un kopš tā laika 
Nacionālo arhīvu dienestu vadītāji regulāri divas reizes gadā tiekas, lai apspriestu 
arhīviem nozīmīgus jautājumus. viens no nozīmīgākajiem EBNA sasniegumiem ir 
eiropas Savienības Padomes 2003. gada 6. maija rezolūcija par arhīviem un 2005. gada 
14. novembrī pieņemtie Padomes Ieteikumi arhīvu jomā. Ministrs uzsvēra arī arhīvu 
milzīgo lomu ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanā, bet arī valsts pārvaldē. 

Pirmā darba sesija bija veltīta kultūras objektu aizsardzībai bruņotos konfliktos. 
vācijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis T. Frišs (Frisch) sniedza ziņojumu par vācijas 
pieredzi kultūras objektu aizsardzībā bruņotos konfliktos un ārkārtas situācijās. viņš 
uzsvēra, ka drošību nav iespējams garantēt tikai nacionālā līmenī un ir nepieciešams 
veidot sadarbību starp blakus esošajām valstīm. Arī ārkārtas situācijās nav iespējams 
nodrošināt kārtību un aizsardzību tikai vienas valsts ietvaros, kā piemērs tika minēti 
2005. gada plūdi, kas skāra vairākas eiropas valstis. Arī terorisma draudi būtiski 
mainījuši izpratni par kultūras objektu aizsardzību bruņotos konfliktos. 

Bundesvēra kareivjiem ir speciāla apmācība kultūras mantojuma aizsardzībā. 
Sevišķi liela uzmanība tai tiek pievērsta, gatavojoties misijām citās valstīs, – tiek 
organizētas lekcijas par šo valstu nozīmīgākajiem kultūras objektiem. 

ICA ģenerālsekretārs I. Albada uzsver problēmas, ar kurām nākas saskarties 
pēc bruņotiem konfliktiem, kad tiek izlaupīti kultūras objekti (piemēram, Bagdāde, 
Irāka). viena no galvenajām problēmām ir objektu (kustamā kultūras mantojuma) 
identificēšana, lai varētu pierādīt, no kurienes šie priekšmeti ir izvesti. ICA 
ģenerālsekretārs, kas šobrīd ir arī zilā vairoga komitejas ģenerālsekretārs, uzsvēra 
nepieciešamību izstrādāt unikālus identifikatorus šādiem priekšmetiem un veidot 
izvesto un nozagto kultūras priekšmetu kopēju reģistru starptautiskā līmenī. To 
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paredz arī hāgas konvencijas 1999. gada 26. marta Otrais protokols, kurš joprojām ir 
ratifikācijas procesā.  

Otrajā darba sesijā vācijas Bundesarhīva pārstāvis S. Barteleits iepazīstināja ar 
jaunās Bundesarhīva ēkas, kura atradīsies Berlīnē, Lihterfeldē, projektu. Jaunā ēka 
savienos divas vēsturiskas celtnes, un tajā plānotas arhīva glabātavas 110 000 lin. m 
kopplatībā. Celtniecība notiks trīs posmos: pirmajā posmā tiks nojaukta tā ēka, kuras 
rekonstrukcija ir nelietderīga, tad tiks celta jaunā ēka un noslēgumā rekonstruētas 
abas vēsturiskās ēkas. Celtniecības izmaksas tiek plānotas aptuveni 42,5 miljoni eiro. 
Jau ir nojaukta vecā ēka un tiek plānots, ka jaunā ēka tiks pabeigta līdz 2008. gada 
beigām. 

S. Barteleits uzsvēra, ka jaunā ēka būs atslēga visai Bundesarhīva saglabāšanas 
stratēģijai. Ļoti liela uzmanība tiks pievērsta glabātavu mikroklimatam un efektīvai 
enerģijas izmantošanai. Ēkā tiks realizēts pasīvās klimatizācijas koncepts – optimālie 
glabāšanas apstākļi (temperatūra 180C ± 30C un relatīvais gaisa mitrums 45–55%) 
tiks sasniegti, pateicoties ēkas konstrukcijai. Tikai nelielas gaisa kondicionēšanas 
iekārtas tiks uzstādītas, lai kompensētu neordināras temperatūras (piemēram, kad 
vasarās āra gaisa temperatūra ilgstoši pārsniedz 300C). Ēka projektēta atbilstoši ISO 
DIN 11799 standarta (šis standarts atbilst LVS ISO 11799) prasībām. Ir arī vairāki 
interesanti konstrukcijas risinājumi, kas tiks lietoti praksē pirmo reizi. Balstoties uz 
iegūto pieredzi, Bundesarhīvs panāca, ka DIN Fachbericht 13 tiks iekļautas arī prasības 
arhīvu ēkām un aprīkojumam. 

īpaši S. Barteleits atzīmēja, ka jaunā ēka atbildīs arī visām ekoloģijas prasībām, tā 
būs ar zemu enerģijas patēriņu un ekoloģiskiem enerģijas avotiem – uz jumta atradīsies 
divas saules baterijas ar jaudu 110 000 kwh/a, ēkas sienu un logu konstrukcijas 
nodrošinās termoizolāciju (arī vecajās ēkās). Ēka atspoguļos jauno Bundesarhīva 
politiku klientu apkalpošanā – klientiem pieejamā zona paredzēta 5600 m2 platībā. Tā 
ietver lasītavas, uzziņu sistēmas nodaļu, brīvi pieejamu uzziņu literatūras bibliotēku, 
pašapkalpošanās mikrofilmu lasītavu, konferenču telpas, telpas izstādēm, kā arī 
kafejnīcu.  

uzsākot jaunās ēkas projektēšanu, darba grupa ne tikai izpētīja visu pieejamo 
literatūru, bet arī apmeklēja visas pēdējos 10 gados celtās arhīvu ēkas eiropā. 

Kā ziņoja sanāksmes dalībnieki, jaunas arhīvu ēkas tiek plānots celt vai jau tiek 
celtas arī  dānijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Francijā, Igaunijā. 

Trešajā darba sesijā sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar vācijas valsts arhīvu 
struktūru. To veido Bundesarhīvs, kas strādā ar federālajām valsts iestādēm, un 
16 federālo zemju arhīvi, kuri strādā ar federālo zemju iestādēm. Lai nodrošinātu 
koordinētu darbību, federālo zemju arhīvu vadītāji tiekas divreiz gadā valsts 
arhīvistu federālajā padomē. Federālo zemju arhīvi veido kopējus projektus. viens 
no nozīmīgākajiem ir interneta vārteja “Sed/FdGB Arhīvu tīkls”, kuru izveidoja 
Bundesarhīvs sadarbībā ar pieciem zemju arhīviem. 

Manuprāt, pati interesantākā bija ceturtā darba sesija, kurā A. hengere iepazīstināja 
ar Bundesarhīva digitālās arhivēšanas projektu (šī prezentācija tika demonstrēta arī 
DLM-Forum dalībniekiem). Bundesarhīvā ir jau aptuveni 500 000 datu failu. Lielākā 
daļa no šiem failiem ir vdr iestāžu datubāzes un citas IT aplikācijas. Turklāt, kā to 
parādīja veiktā aptauja, lielākā daļa ministriju un tām pakļauto iestāžu jau ir ieviesušas 
vai tuvākajā laikā plāno ieviest elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas 
(DMS). Kā piemērs tika parādīts digitāli dzimuša dokumenta dzīves cikls Finanšu 
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ministrijā. elektroniskie dokumenti tiek sistematizēti saskaņā ar lietu veidošanas 
plānu (filing plan). Faili tiek subklasificēti vairākos folderos, kuros tiek ievietoti visi 
dokumenti, kas veidojas, veicot noteiktu administratīvu (vai darījuma) darbību. 
Šāda trīs līmeņu objektu hierarhija – faili, folderi, dokumenti – ir visās DMS, kas 
darbojas ministrijās un iestādēs. Tomēr sistēmu tehniskie risinājumi, īpaši attiecībā 
uz metadatu struktūru, ievērojami atšķiras. Lai nodrošinātu zināmu standartizāciju 
elektroniskajā darba plūsmā, pirms vairākiem gadiem tika ieviests DOMEA koncepts, 
kas ietver standartus un rekomendācijas digitāli radītu dokumentu dispozīcijai un 
nodošanai valsts arhīviem. Tā kā DMS ir dažādas, tad Budesarhīvs nolēma veidot 
“Standartizētu arhivēšanas moduli” (SAM), kas varētu integrēt heterogēnus datus 
kopējā formātā. SAM veido viens–priekš–visiem pakalpojumu, un no tā attīstības 
vienādu labumu gūs visas iestādes. 

SAM projekts uzsākts 2006. gada martā ar pilotprojektu. Balstoties uz ISO standartu 
OAIS, tika veikta detalizēta analīze, kā elektroniskie dokumenti un faili var tikt 
nodoti arhīvam, izvērtēti, aprakstīti, glabāti un uzturēti izmantošanai darbiniekiem 
un pētniekiem. Nākamajā solī analizēja, kuri no šiem darbiem var tika automatizēti. 
visi procesu analīzes secinājumi tika testēti praksē, izmantojot pieejamos komerciālos 
standartproduktus, un tikai pēc tam izstrādāta prasību specifikācija. Balstoties uz 
šo prasību specifikāciju, tika izsludināts konkurss programmatūras izstrādei un 
ieviešanai. Sistēmu plānots ieviest šā gada rudenī, bet SAM jāsāk darboties līdz 
2007. gada beigām.

Turpinājumā A. hengere izskaidroja plānoto darba plūsmu sīkāk: pirmām 
kārtām iestādei jāsazinās ar attiecīgo pilnvaroto arhīva iestādi, aizpildot dokumentu 
pārvaldības sistēmas XML shēmu un saņemot pretī no arhīva identifikācijas numuru. 
Lai uzsāktu elektronisko dokumentu dispozīciju, iestāde iesniedz arhīvam XML formāta 
dispozīcijas shēmu, kas ietver visus metadatus par failiem vai dokumentiem, kuriem 
tiks veikta dispozīcija, kopā ar identifikācijas numuru. Tad sistēma ģenerē transakcijas 
numuru, kas darbojas kā unikāls identifikators visos nodošanas  procesos. Metadatus 
no iestādes pirmo reizi SAM konvertē XML formātā, ko izmanto Bundesarhīvs, pirms 
arhīvists tiek informēts par dispozīcijas shēmas saņemšanu un var sākt izvērtēšanu. 
Izvērtēšanas lēmums tiek atzīmēts ar speciālas ievadformas palīdzību, ko var atvērt 
ar standarta tīmekļa pārlūkprogrammu. Pēc tam shēma tiek konvertēta atpakaļ 
oriģinālajā metadatu formātā un nosūtīta iestādei kā izvērtēšanas katalogs. Tad iestāde 
var veidot un iesniegt direktoriju, kas satur visus dispozīcijai pakļautos dokumentus ar 
arhīvisku vērtību. Tehniski direktorija ir ZIP fails, kas satur primāro informāciju (pašus 
dokumentus) un metadatus. Šī dispozīcijas direktorija tiek nosūtīta Bundesarhīvam, 
kur sistēma automātiski pārbauda direktorijas pilnīgumu, t.i., vai direktorijā ir visa 
primārā informācija, kurai tajā jābūt saskaņā ar izvērtēšanas katalogu. Metadati no 
dispozīcijas direktorijas atkal tiek konvertēti XML formātā, ko izmanto Bundesarhīvs. 
Šī modificētā dispozīcijas direktorija tiek nosūtīta kompetentam arhīvistam galīgajai 
pārbaudei un, ja nepieciešams, aprakstu pievienošanai. 

elektroniskie arhīva dokumenti, kas ir brīvi pieejami, tiek strukturēti paketēs 
saskaņā ar OAIS modeli. Katra pakete satur primāro dokumentu un tam atbilstošos 
metadatus XML formā. XML fails satur informāciju par saistītajiem failiem un primārā 
dokumenta transakciju, primārā dokumenta dispozīcijas un arhivēšanas formātiem,  
kā arī tehnisko aprīkojumu (programmatūru un aparatūru), kas nepieciešams, lai 
attēlotu primāro dokumentu. 
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Katras glabāšanas paketes metadatu sadaļa tiek importēta datubāzē. Šī datubāze 
administrē visus arhīviskos objektus un tiek izmantota informācijas ieguvei. datubāze 
atkārto trīs līmeņu hierarhiju – faili, folderi, dokumenti –, un pievieno ceturto 
augstāko līmeni – piesaistei arhīva fondam. Tas nodrošina pieejamību atsevišķam 
arhīva dokumentam jeb, citiem vārdiem sakot, paketei. 

Sistēmas paplašināšana tiek plānota nākošgad ar mērķi integrēt datus no 
datubāzēm. Turpmāk SAM var tikt pielietots arī Bundesarhīva dokumentēšanas 
centros, kuros federālās ministrijas glabā daļēji aktīvos dokumentus.  

Noslēgumā A. hengere īpaši uzsvēra lielo nozīmi sadarbībai starp arhīvu un 
iestādēm, lai nodrošinātu regulāru un sekmīgu elektronisko dokumentu nodošanu 
valsts arhīvā. Tāpēc Bundesarhīvs ir izveidojis speciālu arhīvistu komandu konsultāciju 
sniegšanai iestādēm, kuras plāno ieviest dokumentu pārvaldības sistēmas. 

Noslēguma sesijā tika daudz diskutēts par EBNA nākotni. Tika nolemts, ka 
galīgo lēmumu par EBNA darbības formu nākotnē pieņems Francijas prezidentūras 
laikā 2008. gada rudenī. Šķiroties visi tika uzaicināti uz nākamo eiropas Savienības 
Nacionālo arhīvu vadītāju padomes sanāksmi, kas notiks decembrī Lisabonā. 

Māra Sprūdža
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igaunijas, latvijas, lietuvas 
arhīvu vadītāju tikšanās

Sāremā (Igaunija) 2007. gada 23.–25. maijā notika Igaunijas arhīvistu organizētā 
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstu arhīvu sistēmu vadītāju gadskārtējā tikšanās. 
Atbilstoši 2006. gada rezolūcijai šā gada sanāksmes temats bija “Saglabāšana – jaunās 
metodes un tendences salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm”. Tikšanos atklāja 
Igaunijas Nacionālā arhīva ģenerāldirektors Prīts Pirsko, kurš novēlēja klātesošajiem 
gūt pieredzi no kaimiņu kolēģiem un izteica cerību, ka tikšanās dos arī praktiskus 
rezultātus dokumentu saglabāšanas jomā valstu arhīvos.

Sanāksmes dienaskārtībā bija četras sēdes. Pirmajā sēdē, kuru vadīja Igaunijas 
valsts arhīva direktore Marge Tīdus, arhīvu ģenerāldirektori informēja par 
norisēm, uzdevumiem un veiktajiem pasākumiem savu valstu arhīvos pēdējā gada 
laikā. ziņojumu par Igaunijas Nacionālā arhīva pēdējiem notikumiem nolasīja tā 
ģenerāldirektors Prīts Pirsko. Savā ziņojumā viņš uzsvēra projekta SAAGA – klientu 
virtuālā apkalpošana – popularitāti. Šajā projektā jau reģistrējušies vairāk nekā 24 000 
lietotāju. Līdz ar to par 15% ir samazinājies arhīvu lasītavu apmeklējumu skaits. 
P. Pirsko par visaktuālāko Igaunijas arhīvu nākotnes plānos atzina elektronisko 
dokumentu arhīva izveidi Igaunijā un jaunu arhīvu ēku celtniecību. Latvijas delegācijas 
vadītājs ģenerāldirektors valdis Štāls informēja par sengaidīto algu paaugstināšanu 
arhīvu sistēmas darbiniekiem, par ERAF projekta vAIS aktivitātēm, kas pagaidām 
nav attaisnojušas ieceres, intensīvo darbu arhīvos, pieņemot LPSr likvidēto iestāžu 
dokumentus. v. Štāls iztirzāja arī elektronisko dokumentu pieņemšanas sākotnējo 
pieredzi. Lietuvas arhīvu departamenta ģenerāldirektors vids Grigoraitis pārskatā 
par jaunāko situāciju Lietuvas arhīvos atzīmēja Lietuvas valdības samērā lielo atbalstu 
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Igaunijas, Latvijas un Lietuvas arhīvu vadītāju tikšanās 2007. gada 24. maijā.
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arhīvu sistēmai un tās realizētajām programmām, bet, pēc v. Grigoraiša teiktā, 
Lietuvas sabiedrības attieksme pret arhīvu darbību varētu būt vairāk pretimnākoša. 
Savā runā viņš atzīmēja, ka uzsāktos projektus, it sevišķi celtniecībā, vēlams veikt īsā 
termiņā: jo ilgāk tiek realizēts projekts, jo vairāk tas sadārdzinās. 

Otrās sēdes tēma bija dokumentu saglabāšanas organizācija dalībvalstu arhīvos 
un tās nākotnes attīstība. Sēdi vadīja ģenerāldirektors valdis Štāls. Pirmais ar referātu 
uzstājās Lietuvas arhīvu departamenta vadošais speciālists Andrius zilnis, pastāstot 
par dokumentu saglabāšanas politiku Lietuvas valsts arhīvā. Lietuvā dokumentu 
saglabāšanu regulē likums par arhīviem un dokumentiem, noteikumi par dokumentu 
saglabāšanu, kā arī starptautiskie standarti. Latvijas delegācijas pārstāve, Centrālās 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktores vietniece 
Māra Sprūdža informēja par dokumentu saglabāšanas organizāciju Latvijas arhīvos. 
Par Igaunijas Nacionālā arhīva saglabāšanas politiku un plāniem referēja Igaunijas 
vēstures arhīva dokumentu saglabāšanas daļas vadītāja rūta Tidora. viens no 
viņas vadītās daļas uzdevumiem ir sniegt konsultācijas citiem arhīviem dokumentu 
saglabāšanas jautājumos. Pēdējos sešos gados Igaunijā ir uzceltas četras jaunas 
arhīvu ēkas, piebūves un glabātavas, kas ļauj ievērojami samazināt izdevumus uz 
vienu glabājamo vienību. Igaunijā spēkā ir 1998. gadā izdotie noteikumi dokumentu 
saglabāšanas jomā, kā arī tiek ievēroti starptautiskie standarti. 

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas arhīvu vadītāju tikšanās 2007. gada 24. maijā.
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Trešās sēdes (to vadīja Lietuvas arhīvu departamenta vadošais speciālists 
Andrius zilnis) temats bija dokumentu konservācijas pieredze. Ar referātu par teksta 
izdzišanas problēmām un saglabāšanas pasākumiem 20. gs. dokumentos uzstājās 
Māra Sprūdža, savukārt Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas restaurācijas sektora vadītājs Māris Jēkabsons ziņoja par vaska zīmogu 
restaurācijas problēmām. Igaunijas vēstures arhīva dokumentu saglabāšanas daļas 
Konservācijas dienesta vadītājs Jāns Letaru referēja par dzelzs-gallu tintes korozijas 
stabilizāciju; Igaunijas Filmu arhīva dokumentu saglabāšanas dienesta vadītāja 
Sirje Mai hallaste ziņoja par etiķskābes sindromu uz acetāta bāzes filmām Igaunijas 
Filmu arhīvā, tā noteikšanas metodēm un neitralizēšanas veidiem. Lai noteiktu 
acetāta bāzes noārdīšanās līmeni filmām uz acetāta bāzes, tiek lietota metode A-D 
STRIPS. Pārbaudāmās filmas kārbā tiek ielikts indikatora papīrs uz 1–3 diennaktīm. 
Indikatora krāsas izmaiņas tiek noteiktas ar zīmuli mērītāju. Izmaiņas tiek parādītas 
četros līmeņos – no teicama līdz kritiskam stāvoklim, attiecīgi 0–3. Trešā līmeņa filma 
nekavējoties jāpārfilmē.  

Ceturtās sēdes tematika – arhīvu ēkas un to drošība un dokumentu digitalizācija. 
Sēdi vadīja Igaunijas vēstures arhīva dokumentu saglabāšanas daļas Preventīvās 
aizsardzības dienesta vadītāja Kristīna Terala. Šajā sēdē pirmais uzstājās Igaunijas 
vēstures arhīva Administratīvās daļas vadītājs Pēteris reppo ar referātu par Igaunijas 
pieredzi jaunu arhīvu ēku plānošanā un projektēšanā. Tika uzsvērts, ka jaunu ēku 
celtniecība un moderna aprīkojuma uzstādīšana arhīvu glabātavās ilgtermiņā dod 
līdzekļu ietaupījumu, jo jaunajās ēkās, kā jau tas ir pierādījies, vienas glabājamās 
vienības uzturēšanai nepieciešams četras reizes mazāk līdzekļu nekā vecajās, arhīva 
vajadzībām piemērotās ēkās. Par ārkārtas stāvokļa novēršanas plānošanu laika posmā 
no 1999. līdz 2007. gadam Igaunijā un glābšanas un konservācijas darbiem Pērnavā 
2005. gadā, kad, applūstot arhīvam, tika sabojāti dokumenti, pastāstīja Igaunijas 
vēstures arhīva dokumentu saglabāšanas daļas vadošā speciāliste Koidu Laura un Jāns 
Letaru. Igaunijā regulāri notiek darbinieku apmācības par to, kā rīkoties ugunsgrēka 
gadījumos. Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietnieks Gunārs Mediņš 
informēja par dokumentu saglabāšanas problēmām un to risinājumu šajā arhīvā. 
Tika pastāstīts par jaunizveidotajām glabātavām un jaunieviesto videonovērošanas 
sistēmu arhīvā, kas dod iespēju jebkurā laikā apskatīties notiekošo un notikušo telpās, 
kur izvietotas kameras. Kā atzīmēja G. Mediņš, šāda videonovērošanas sistēma ne 
tikai dod papildu drošību dokumentiem, bet arī disciplinē arhīva darbiniekus. 

Par dokumentu digitalizācijas jaunumiem un iegūto pieredzi šajā jomā referātus 
lasīja Lietuvas arhīvu departamenta vadošā speciāliste Asta Pacipavičiūte, Lietuvas 
valsts centrālā arhīva galvenais speciālists rolands Skarbausks, Māra Sprūdža un 
Igaunijas vēstures arhīva dokumentu saglabāšanas daļas Mikrofilmēšanas dienesta 
vadītājs Benno Āvasalu. Kā informēja Lietuvas kolēģi, Lietuvā līdz šim jau digitalizēti 
100 000 fotodokumentu un aptuveni 140 videodokumentu. Kopš 2005. gada Lietuvā 
dokumentiem vairs netiek taisītas analogās kopijas. Savukārt Igaunijā, atšķirībā 
no Latvijas, dokumentu digitalizācija tiek veikta katrā arhīvā patstāvīgi. Igaunijas 
vēstures arhīvā dienā tiek noskanētas aptuveni 5000 lapu (dokumentu) ar ierīci 
SCANNER 4,5 MB TIFF. Ņemot vērā bēdīgo pieredzi ar kompaktdiskiem, jo tie 
salīdzinoši īsā laika posmā mēdz sabojāties un nav droši informācijas nesēji, Igaunijas 
kolēģi dokumentu Nodrošinājuma fondu glabā cietajā diskā.
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Noslēdzot tikšanos, tika apkopoti secinājumi par tikšanās dalībvalstu arhīvu 
attīstības pieredzi. Arhīvu sistēmu ģenerāldirektoru parakstītajā rezolūcijā starp 
visiem dalībniekiem tika panākta vienošanās:

1) izstrādāt arhīviem dokumentu saglabāšanas politiku un ilgtermiņa saglabāšanas 
stratēģiju;

2) ņemot vērā pieejamos resursus, atrast saprātīgu līdzsvaru starp dokumentu 
saglabāšanu un dokumentu pieejamību;

3) dalīties zināšanās un pieredzē (zemu izmaksu) arhīvu ēku plānošanā un 
celšanā;

4) noteikt iespējamos riskus (ieskaitot cilvēku vardarbību!) arhīviem un reaģēt 
saskaņā ar sastādīto ārkārtas situāciju paredzēšanas plānu.

Nākamā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālo arhīvu dienestu pārstāvju 
tikšanās notiks Latvijā 2008. gada 28.–30. maijā. Tikšanās tēma – “Arhīvu 
pieejamība”.

Lietuvas arhīvu departamenta ģenerāldirektors v. Grigoraitis(no kreisās), Latvijas valsts arhīvu 
ģenerāldirektors v. Štāls un Igaunijas Nacionālā arhīva ģenerāldirektors P. Pirsko paraksta 

Baltijas valstu arhīvu vadītāju tikšanās gala rezolūciju. 2007. gada 24. maijs.
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virtuālā izstāde “aizvestie. 1941.gada 14.jūnijs”
tagad arī angļu valodā

2006. gada 14. jūnijā Latvijas valsts arhīvs atvēra un plašai sabiedrībai sniedza 
iespēju skatīt virtuālu izstādi “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs”. Izstāde, kas veidota 
uz LvA dokumentu un datubāzes pamata, iepazīstināja interesentus ar Latvijas 
iedzīvotāju pirmās masveida deportācijas sagatavošanu un norisi, kā arī ar cilvēku 
likteņstāstiem, atmiņām (tuvāk sk. G. Švītiņa rakstā “virtuāla izstāde deportēto 
Latvijas iedzīvotāju piemiņai”, kas publicēts žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2006. gada 2. 
numurā).

Izstāde un tajā atrodamās vēstures liecības saistīja ne tikai profesionālus 
vēsturniekus un studentus, bet arī izsūtīto radiniekus un pēcnācējus. vērā ņemamu 
interesi par izstādē rodamo informāciju izrādīja tautieši ārzemēs, kuri nereti šeit 
atrada ziņas par savu tuvinieku dzīves dramatiskajiem notikumiem padomju Latvijā. 
Periodiski mūsu arhīvu apmeklē arī ārzemju kolēģi, speciālisti un viesi, kuri labprāt 
iedziļinātos šajos notikumos, dokumentos, situācijas raksturojumā un Latvijas valsts 
arhīvā glabājamo, ar deportācijām saistīto dokumentu krājuma aprakstā. Šāda 
ārzemju viesu ieinteresētība nostiprināja pārliecību, ka virtuālā izstāde ir jāsagatavo 
arī angļu valodā.
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2007. gadā Latvijas valsts arhīvs no eiropas Komisijas saņēma finansiālu atbalstu 
plašai pasākumu programmai “Pirmā masveida Latvijas iedzīvotāju deportācija 
1941. gada 14. jūnijā”, tostarp arī virtuālās izstādes “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” 
sagatavošanai angļu valodā. represiju tēma ir ne tikai Latvijas, bet arī eiropas vēstures 
sastāvdaļa un ir svarīgi, lai eiropas sabiedrība izprot šo vēsturi un represiju radītās 
sekas, kuras ir jūtamas arī šodienas Latvijā.

Ar virtuālo izstādi “Aizvestie. 1941.gada 14.jūnijs” var iepazīties  Guntis Švītiņš
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