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krievijas valsts vēstures arhīva 
jaunās ēkas prezentācija

2007. gada 29. jūnijā Sanktpēterburgā tika atklāta Krievijas valsts vēstures arhīva 
ēka. Pasākuma viesu vidū bija ārvalstu un Krievijas Federācijas arhīvu speciālisti. 
Mēs tikām iepazīstināti ar dokumentālu filmu par arhīva jaunās ēkas projektēšanu, 
celtniecību un iekārtošanu. Arhīva ēku komplekss ir izveidots trīstūra veidā, ar 
iekšpagalmu un aizņem vairāk nekā 6 ha zemes platības ar slēgtu teritoriju ap ēku, 
ko norobežo metālkaluma žogs.

Galvenā akcentētā ēku kompleksa daļa ir dokumentu glabātava – deviņstāvu 
kvadrātveida celtne. Tā savienota ar pārējām ēkas daļām – lasītavu un dokumentu 
restaurācijas kompleksu, administrācijas un izstāžu telpām. Arhīvā ir izveidotas di-
vas lasītavas. viena lielākā, kas apkalpo arhīva dokumentu izmantotājus, un otra, 
kas apkalpo bibliotēkas apmeklētājus.

Arhīva fondos glabājas vairāk nekā 6,5 miljoni lietu, kas izvietotas arhīva 
glabātavās, kuru platība ir ap 200 m2, aprīkotas ar metāla mobiliem plauktiem, 
automātisko ugunsdzēšanas gāzes sistēmu, videonovērošanu un klimata kontroles 
sistēmām. Mobilo plauktu kopgarums ir vairāk nekā 220 km. Brīvu plauktu prak-
tiski nav, jo šajā arhīvā galvenokārt glabājas Krievijas impērijas 18.–20. gs. augstāko 
un centrālo pārvaldes iestāžu dokumenti, kā arī tā laika izcilu valstsvīru, sabied-
risko un reliģisko darbinieku personu fondi.

īpaši gribas atzīmēt, ka arhīvs glabā vairāk nekā 400 tūkstošu sējumu grāmatu, 
kas raksturo tā laikmeta notikumus. zinātnisko uzziņu bibliotēkas fondos glabājas 
gan retu grāmatu rokraksti, gan statistikas dati, literātu sacerējumi par Krieviju tajā 
laikā u.c.

Lielākais Krievijas valsts teritorijā un eiropā vēsturisko dokumentu komplekss, kas 
līdz tam bija glabājies nepiemērotā 19. gs. celtā Senāta un Sinodes ēku kompleksā 
vecpilsētā netālu no Ņevas upes, rekordīsā laikā – no 2006. gada 7. februāra līdz tā 
paša gada novembrim – tika pārvests uz jauno ēku kompleksu, kas šobrīd ir viens 
no apjomīgākajiem un modernākajiem arhīviem eiropā.
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Krievijas valsts vēstures arhīva ēkas atklāšana. Sanktpēterburga, 
2007. gada 29. jūnijs. V. Štāla foto.
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Krievijas valsts vēstures arhīva 
lasītavas. V. Štāla foto.
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Krievijas valsts vēstures arhīva 
glabātavu aprīkojums. 

V. Štāla foto.
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Lai pārvietošanas laikā nodrošinātu dokumentu drošību un nepieļautu to 
bojāšanu, bija izveidota speciāla firma, kura veica 1750 reisu un pārvietoja 190 000 
speciāli šim mērķim izgatavotas koka kastes ar dokumentiem.

Tika radītas dokumentu virzības (izņemšanas, ievietošanas, pārvietošanas un 
novietošanas) elektroniskās programmas, nodrošinot nepārtrauktu informācijas 
apkopošanu pārvietošanas procesā, to papildināja iegūtie dati no 464 videokamerām, 
kas veica darba procesu nepārtrauktu videonovērošanu telpās. Bez tam apsardzi 
nodrošināja šim darbam īpaši norīkoti milicijas darbinieki, kas pat slēdza pilsētā 
satiksmi dokumentu transportēšanas laikā.

Automašīnas, ar kurām transportēja arhīva dokumentus, bija aprīkotas ar 
mikroklimata iekārtām, kas nodrošināja nepieciešamo temperatūru un mitrumu, 
lai dokumenti nejustu “diskomfortu” pārvietošanas procesā.

Šo darbu veica vairāk nekā 500 citu dienestu darbinieku, kas kopā ar arhīva 
darbiniekiem sastādīja pāri par 1200 cilvēku lielu komandu. To saliedēja un vadīja 
Krievijas arhīvu aģentūras vadītājs v. Kozlovs, kā arī pilsētas vicemērs un arhīva 
direktors.

Interesanti atzīmēt, ka arhīva direktora pakļautībā un atbildībā šobrīd ir 
vairāk nekā 60 milicijas darbinieku, kas veic apsardzi ēkā un tās teritorijā, kā arī 
12 ugunsdzēsēji, kas nodrošina nepārtrauktu diennakts dežūru ar visu tehnisko 
aprīkojumu.

Arhīvam ir sava individuālā automātiskā gāzes apkures stacija, kas ar silto gaisu 
nodrošina vajadzīgo temperatūru glabātavās un apkuri pārējās telpās.

Arhīvs sola būt gatavs lasītāju uzņemšanai tikai pēc gada, jo nepieciešama 
pārvietoto dokumentu fiziska izņemšana no koka kastēm, esības pārbaude, 
ievietošana plauktos, kā arī topogrāfijas darbi. Jāveido jauna elektroniskā uzziņu 
sistēma.

Tomēr ar daļu no šajā arhīvā glabājamiem Krievijas impērijas nozīmīgākajiem 
dokumentiem mums, vairāk nekā 20 eiropas valstu arhīvistiem, bija iespēja 
iepazīties šim pasākumam – prezentācijai veltītajā izstādē, kurā arī es divos doku-
mentos fiksēju saistību ar Latviju.

Tāpēc mūsu nākotnes uzdevums būtu, pēc arhīva atvēršanas lasītājiem, uzsākt 
dokumentu izpēti un apzināt tos šī arhīva fondus, aprakstus, lietas un dokumen-
tus, kas saistīti ar Latviju 18.–20. gs., lai vēlāk varētu iegūt no šiem dokumentiem 
digitālas kopijas vai mikrofilmas, papildināt mūsu vēsturiskā arhīva dokumentu 
glabātavas un darīt pieejamus arhīva lasītavās.

Valdis Štāls
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seminārs “aktualitātes latvijas un baltijas 
valsts arhīvu darbā”

2007. gada 21. septembrī Limbažu rajona vidrižu pagasta Bīriņos notika valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas organizētais seminārs “Aktualitātes Latvijas un Baltijas 
valsts arhīvu darbā”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt Latvijas arhīvistus ar 
nozares jaunumiem, aktuālajiem projektiem un problēmām. 

Semināru atklāja valsts arhīvu ģenerāldirektora valda Štāla referāts “Jauno 
politikas iniciatīvu realizācija valsts arhīvu sistēmā”. referātā tika aplūkotas politisko 
iniciatīvu realizācijas problēmas – no 14 valsts arhīvu izvirzītajiem projektiem Kultūras 
ministrijas stratēģijā tika atbalstīti 10 projekti: arhīvu darbinieku atalgojums, projekts 
“raduraksti”, rīgas jūgendstila ēku plānu digitalizācija, “Latvieši pasaules ceļos 
(migrācija)”, “valsts arhīvu devums e-pārvaldes mērķu sasniegšanā” (elektronisko 
dokumentu arhivēšanas procesa ieviešana iestādēs), PSrS okupācijas perioda 
dokumentu pieņemšana un pieejamības nodrošināšana u. c. Tomēr, neraugoties 
uz atbalstu un iekļaušanu Kultūras ministrijas stratēģijā, finansējumu 2008. gada 
budžetā paredzēts piešķirt tikai arhīvu darbinieku atalgojumam, projektam 
“raduraksti” un PSrS okupācijas perioda dokumentu pieņemšanai un pieejamības 
nodrošināšanai.

PSrS okupācijas perioda dokumentu pieņemšanas problēmas savā referātā 
analizēja valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Personāla un valsts arhīvu darba 
organizācijas menedžmenta daļas vadītāja vietniece Gita Gorbunova. Kopš 
Latvijas neatkarības atjaunošanas valsts arhīvos ir pieņemti vairāk nekā 10 miljonu 
glabāšanas vienību PSrS perioda dokumentu, no tiem lielākā daļa 90. gados. 
valsts arhīvu uzraudzībā esošo institūciju pasportizācijas rezultātā 2005. gadā tika 
apzināti būtiski dokumentu apjomi, kas vēl glabājas valsts un pašvaldību iestādēs, 
tādēļ iesāktais darbs jāturpina. Līdz ar glabājamo vienību skaita  pieaugumu valsts 
arhīvos, nepieciešams palielināt kapacitāti dokumentu pieejamības nodrošināšanā 
un klientu apkalpošanā. Jāpilnveido arī PSrS perioda fondu uzskaite.

Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietnieks Gunārs Mediņš iepazīstināja 
semināra dalībniekus ar projekta “raduraksti” īstenošanu. Projekts ir vairāku 
gadu uzdevums, tā mērķis ir nodrošināt tiešsaistes piekļuvi dzimtu vēstures 
dokumentiem: baznīcu grāmatām, dvēseļu revīzijām, pasu kolekcijām u.c. 
Šim nolūkam tiek veikta dokumentu, to skaitā arī ārvalstīs esošo, apzināšana, 
mikrofilmēšana un digitalizācija. Lai gan pamatinformācija par projektu ir pieejama 
arī Latvijas arhīvu mājaslapā (http://www.arhivi.lv/latv/), semināra dalībnieki 
pirmie varēja iepazīties ar globālajā tīmeklī publicējamās datubāzes prototipu – ar 
jau digitalizētajiem dokumentiem.

Semināra otrā daļa bija veltīta aktuālajām Baltijas valstu arhīvu nozares 
problēmām, pievēršoties arhīvu profesionālo nevalstisko organizāciju lomai nozares 
attīstībā, kā arī to sadarbībai ar valsts arhīvu iestādēm. Ar vecākās Baltijas valstu 
profesionālās organizācijas – Igaunijas Arhīvistu biedrības darbību iepazīstināja 
Latvijas Arhīvistu biedrības valdes loceklis Ainārs Bambals (Igaunijas pārstāvis 
slimības dēļ ierasties nevarēja). Igaunijas Arhīvistu biedrība darbojas kopš 1938. 
gada, viens no tās galvenajiem uzdevumiem – arhīvistu profesionālās kvalifikācijas 
celšana. Par aktualitātēm Lietuvas Arhīvistu biedrības darbā ziņoja tās pārstāve 
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valsts arhīvu ģenerāldirektors valdis Štāls atklāj semināru 
“Aktualitātes Latvijas un Baltijas valsts arhīvu darbā”. 2007. gada 21. septembris.
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daiva Lukšaite, atzīmējot, ka salīdzinājumā ar 90. gadiem biedrības aktivitātes ir 
samazinājušās, galvenais organizācijas uzdevums – turpmākās darbības mērķu 
un uzdevumu izvērtēšana. 2007. gads ir Latvijas Arhīvistu biedrības 10. jubilejas 
gads, tādēļ biedrības valdes priekšsēdētājas Felicitas raslavas referāts bija veltīts 
atskatam par biedrības paveikto desmit gados, sadarbību ar valsts arhīvu sistēmu, 
starptautiskajiem sakariem.

Kopumā semināru apmeklēja 140 arhīvistu un dokumentu pārvaldības 
speciālistu no visiem Latvijas reģioniem, kā arī kaimiņvalsts Lietuvas. viņu 
vidū – ne tikai valsts arhīvu darbinieki, bet arī privāto, valsts un pašvaldību 
iestāžu un uzņēmumu dokumentu speciālisti. Sacītais apliecina līdzīgu pasākumu 
rīkošanas nepieciešamību turpmāk.

Gatis Karlsons

Semināra “Aktualitātes Latvijas un Baltijas valsts arhīvu darbā” dalībnieki. 
2007. gada 21. septembris.

latvijas valsts vēstures arhīva sadarbība ar 
herdera institūtu mārburgā

2006. gada sākumā Latvijas valsts vēstures arhīvs (LvvA) uzsāka projekta 
“raduraksti” īstenošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt dzimtu vēstures 
dokumentu – baznīcu grāmatu, dvēseļu revīziju jeb tautas skaitīšanas sarakstu 
u. c. – pieejamību ne vien arhīva lasītavā, bet arī tīmeklī. Lai gan LvvA glabājas 
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herdera institūta grāmatu un dokumentu glabātavu korpuss.

herdera institūts Mārburgā (vācija).
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bagāts ģenealoģiskās informācijas nesēju klāsts, daudzi oriģinālie dokumenti kara 
laikā ir zuduši. Tomēr, kā izdevies noskaidrot, no vairākām dokumentu grupām, 
izbraucot vācbaltiem, 1939./40. gadā izgatavotas kopijas mikrofilmu formātā, kas 
šodien glabājas vairākos arhīvos un pētnieciskās iestādēs vācijā. viena no šādām 
institūcijām ir herdera institūts Mārburgā (vācija), kas kopš 1950. gada ir viena 
no nozīmīgākajām Centrālaustrumeiropas – arī Baltijas valstu – vēstures un 
kultūras vēstures pētniecības iestāde. Institūtam ir bagāta bibliotēka, attēlu arhīvs, 
dokumentu krātuve, kā arī sava izdevniecība. Institūta arhīvā glabājas plašākā 
Igaunijas un Latvijas vēstures dokumentu kolekcija vācijā (oriģināli un kopijas), 
tostarp arī liels skaits mikrofilmētu Kurzemes dvēseļu revīziju sarakstu, kuru 
oriģināli gājuši bojā un pētniekiem Latvijā vairs nav pieejami. 

2006. gada sākumā LvvA nodibināja kontaktus ar herdera institūtu, lai 
noskaidrotu iespējas saņemt arhīvā trūkstošos Kurzemes dvēseļu revīziju sarakstus. 
herdera institūts un tā direktors Dr. Dr. h.c. vinfrīds Irgangs (Irgang) izrādīja lielu 
atsaucību LvvA priekšlikumam un piekrita izgatavot un nodot LvvA Kurzemes 
revīziju materiālu kopijas bez maksas apmaiņā pret citu LvvA glabāto dokumentu 
kopijām. LvvA izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija noskaidrot, kādi 
Kurzemes pilsētu un muižu revīziju saraksti arhīvā nav saglabājušies, lai varētu 
sagatavot pasūtījumu kopiju izgatavošanai herdera institūtā. herdera institūta 
arhīva vadītājs Dr. Pēteris versters (Wörster) savukārt uzsāka darbu, veidojot to 
arhivāliju sarakstu, kuru kopijas herdera institūts vēlētos saņemt no LvvA. 

LvvA direktora vietniece Dr. v. Pētersone, herdera institūta 
līdzstrādniece d. M. Gēce un arhīva vadītājs Dr. P. versters. 
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2007. gada pirmajā pusē herdera institūta direktora amatā stājās Dr. Pēteris 
haslingers (Haslinger), un principiālā vienošanās par sadarbību ar LvvA tika 
no jauna apstiprināta. Lai paātrinātu sadarbības līguma noslēgšanu un sāktu 
mikrofilmu kopiju izgatavošanu herdera institūtā, 2007. gada 25. septembrī LvvA 
direktora vietniece Dr. valda Pētersone kopā ar LvvA Sabiedrisko attiecību un 
publikāciju daļas vadītājas vietnieci valdu Kvaskovu apmeklēja herdera institūtu. 
darba vizītes gaitā herdera institūta dokumentu krātuves vadītājs Dr. P. versters 
un arhīva līdzstrādniece doroteja M. Gēce (Goeze) iepazīstināja LvvA pārstāves 
ar herdera institūta pētniecības un arhīva darbu, dokumentu oriģinālu un kopiju 
glabāšanas apstākļiem. Tika norādīts uz problēmām, kādas rada Kurzemes 
dvēseļu revīziju mikrofilmu praktiskā izmantošana pētnieku darbā, proti, filmējot 
šos sarakstus 1939./40. gadā, atsevišķi filmētas revīziju sarakstu pāra un nepāra 
lappuses. Lai atvieglotu pētnieku darbu, herdera institūtā no mikrofilmām 
izgatavotas papīra kopijas, kas pēc tam sakārtotas pareizā lappušu secībā. Tomēr 
gadījumos, kad mikrofilmu kvalitāte nav īpaši augsta, papīra kopiju izmantošana 
ir īpaši problemātiska. 

Dr. P. versters informēja par herdera institūta arhīva fonda ievērojamo 
paplašināšanos 2006. gada pavasarī, herdera institūtam pārņemot Baltijas 
bruņniecību dokumentu kolekcijas no hesenes valsts arhīva Mārburgā. Tā kā 
arī LvvA glabājas plaši vidzemes un Kurzemes bruņniecības materiāli, herdera 
institūts izteica priekšlikumu veidot šīm kolekcijām kopīgus digitālus rādītājus.

LvvA pārstāvju vizītes laikā herdera institūta darbinieki uzdāvināja LvvA 
bibliotēkai vairākus nozīmīgus institūtā sagatavotus izdevumus – pārskatus un 
pētījumus par institūta fondiem. Ar pateicību LvvA pieņēma arī piedāvājumu 
dāvināt arhīvam Paula Kegbeina (Kaegbein) herdera institūtā sagatavotos un laikā 
no 1994. līdz 2000. gadam izdotos bibliogrāfiskos rādītājus – “Baltische Bibliographie”. 
Šos sējumus LvvA jau ir saņēmis, un tie pieejami arhīva darbiniekiem un pētniekiem 
LvvA bibliotēkā.

Sarunā ar herdera institūta direktoru Dr. P. haslingeru vispirms tika pārrunāts 
LvvA un herdera institūta līguma projekts par mikrofilmu apmaiņu. Sarunā 
piedalījās arī herdera institūta dokumentu krātuves vadītājs Dr. P. versters un arhīva 
līdzstrādniece d. M. Gēce. vācu puse izteica priekšlikumu apmaiņā pret Kurzemes 
dvēseļu revīziju mikrofilmām, ko herdera institūts nodotu LvvA, saņemt attiecīga 
apjoma herdera institūtā trūkstošo Kurzemes (vai eventuāli vidzemes) dvēseļu 
revīziju mikrofilmas no LvvA. Sarunas gaitā tika iezīmētas arī plānotās turpmākās 
sadarbības perspektīvas, īstenojot kopīgus digitālus projektus.

herdera institūta direktors Dr. P. haslingers apliecināja, ka viņa vadītā 
iestāde ir ieinteresēta ilgtermiņa sekmīgā sadarbībā ar LvvA un apspriestais 
jautājums par Kurzemes dvēseļu revīziju mikrofilmu apmaiņu varētu būt 
pirmais veiksmīgais solis šajā virzienā. Noslēgumā herdera institūts un LvvA 
direktora vietniece Dr. v. Pētersone vienojās par herdera institūta direktora 
Dr. P. haslingera un viņa kolēģu vizīti Latvijas valsts vēstures arhīvā šā gada 
31. oktobrī, lai tiktos ar LvvA direktoru N. rižovu, parakstītu līgumu par 
mikrofilmu apmaiņu un apspriestu turpmākas sadarbības perspektīvas.

 
Valda Kvaskova
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biogrāfiskās vārdnīcas “latvijas advokatūra. 
zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi 

biogrāfijās. 1919–1945” atvēršana
2007. gada 6. oktobrī studentu korporācijas “Lettonia” namā notika biogrāfiskās 

vārdnīcas “Latvijas advokatūra. zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi 
biogrāfijās. 1919–1945” atvēršanas svētki.

Pasākumu atklāja studentu korporācijas filistrs Pēteris Ločmelis, īsi iepazīstinot 
ar korporācijas nama vēsturi un atzīmējot, ka šīs telpas par pasākuma norises vietu 
nav izvēlētas nejauši – viena no ievērojamākajām korporācijas personībām ir šī 
projekta iniciators un biogrāfiskās vārdnīcas izdošanas sponsors jurists roberts 
rūsis, ar kuru jau 2006. gadā tika uzsākta sadarbība, gatavojoties viņa tēva – 
zvērināta advokāta Armīna rūša 100 gadu jubilejai.

Tuvāk par projektu, tā ideju un realizāciju pastāstīja projekta vadītāja, Latvijas 
valsts vēstures arhīva direktora vietniece Dr. hist. valda Pētersone, norādot, ka šis ir 
jau ceturtais uzziņu literatūras projekts, ko realizējis Latvijas valsts vēstures arhīvs, 
un ka tas ir liels gandarījums atskatīties uz paveikto un piedāvāt sabiedrībai šādus 
izdevumus.

Biogrāfiskās vārdnīcas sastādītāji – Latvijas valsts vēstures arhīva Sabiedrisko 
attiecību un publikāciju daļas vadošie pētnieki Dr. hist. valters Ščerbinskis un 
Dr. hist. Ēriks Jēkabsons – pastāstīja par vārdnīcas veidošanā izmantotajiem 
dokumentiem, izdevuma struktūru un saturiskajām niansēm. Dr. hist. valters 
Ščerbinskis atklāja, ka biogrāfiskajā vārdnīcā iekļautas to 719 Latvijas zvērinātu 
advokātu un zvērinātu advokātu palīgu biogrāfijas, kuri no 1919. līdz 1945. gadam 
ir uzņemti zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaitā Latvijas zvērinātu advokātu 
padomes darbības laikā. Biogrāfijās ir ziņas par advokātu un viņu palīgu vecākiem, 
dzimšanu, tautību, konfesionālo piederību, izglītību, darba gaitām, sabiedrisko 
un politisko darbību, dzīvesvietām, miršanu, apbalvojumiem, sarakstītajiem 
darbiem u. c.

Savukārt Dr. hist. Ēriks Jēkabsons īsi pastāstīja, ka rūšu dzimtas pārstāvji 
Latvijas valsts un latviešu tautas vēsturē ir ieņēmuši ļoti nozīmīgu vietu. viņi nav 
atradušies valdības priekšgalā, nav vadījuši politiskas organizācijas, taču tas nav 
saistīts ar viņu nevarēšanu, bet gan ar apzinātu atteikšanos, dodot priekšroku savai 
profesionālai darbībai, savam arodam. Autors arī piebilda, ka rūšu dzimtas likteņos 
spilgti atspoguļojas svarīgākās 19.–20. gadsimta Latvijas, Baltijas jūras reģiona un 
pat visas pasaules vēsturiskās norises.

vārdnīcu ievada vārdnīcas autoru pētījumi – Dr. hist. valtera Ščerbinska pētījums 
“zvērināti advokāti, viņu palīgi un advokatūra Latvijā. 1919–1945”, kur atklājas 
ziņas par Latvijas zvērinātu advokātu padomes veidošanos un attīstību, analizēts 
arī Latvijas advokatūras personālsastāvs, un Dr. hist. Ērika Jēkabsona pētījums 
“Latviešu zvērinātu advokātu rūšu dzimta: viņu darbība un laiks” par vienu no 
ievērojamākajām Latvijas advokātu dzimtām – rūšiem.

Svinīgu runu, klātesot arī citiem rūšu dzimtas pārstāvjiem, teica jurists roberts 
rūsis, pateicoties par lielisko sadarbību ar Latvijas valsts vēstures arhīvu un atzinīgi 
novērtējot projekta dalībnieku nozīmīgo veikumu.
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Biogrāfiskās vārdnīcas “Latvijas advokatūra. zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu 
palīgi biogrāfijās. 1919–1945” sagatavošanā izmantoto arhīva dokumentu izstāde.

Latvijas valsts vēstures arhīva direktora vietniece, projekta vadītāja 
Dr. hist. valda Pētersone uzrunā grāmatas atvēršanas svētku dalībniekus.
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Latvijas valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas 
vadošā pētnieka, biogrāfiskās vārdnīcas sastādītāja Dr. hist. valtera Ščerbinska 

uzruna grāmatas atvēršanas svētkos.

Latvijas valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas vadošā pētnieka, 
biogrāfiskās vārdnīcas sastādītāja Dr. hist. Ē. Jēkabsona uzruna grāmatas atvēršanas svētkos.
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Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāves Birutas Marksas apsveikums 
grāmatas atvēršanas svētkos.

Projekta iniciatora un atbalstītāja jurista roberta rūša 
uzruna grāmatas atvēršanas svētkos.
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Kā pateicību par ieguldījumu šī projekta realizācijā Dr. hist. valda Pētersone un 
roberts rūsis dāvināja grāmatas un saņēma apsveikumus no klātesošajiem.

Noslēgumā pasākuma vadītājs Pēteris Ločmelis aicināja aplūkot biogrāfiskās 
vārdnīcas atvēršanai veltīto nelielo izstādi, kurā varēja apskatīt grāmatas tapšanā 
izmantotos dokumentus, un izteica cerību, ka Latvijas valsts vēstures arhīvs 
turpinās uzsākto kursu un arī turpmāk sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar tāda 
apjoma un nozīmības izdevumiem.

Linda Stūrīte

maģistra programma “arhīvniecība”
2007. gada 14. novembrī Latvijas republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

Akreditācijas komisija akreditēja rēzeknes Augstskolas humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultātes vēstures un filozofijas katedras piedāvāto maģistra studiju 
programmu “Arhīvniecība” uz sešiem gadiem. Tādējādi tika akceptēts ekspertu 
komisijas, kura veica pārbaudi rēzeknes Augstskolā 2.–3. novembrī, priekšlikums 
akreditēt minēto programmu un pavērts drošs ceļš tālākai šīs programmas 
realizācijai, likvidējot šaubas, kas vēl mājoja viena otra studenta galvā par 
programmas nākotni.

Jāatzīmē, ka ekspertu komisija veica rūpīgu pārbaudi un noslēguma apspriedē, 
piedaloties studentiem, darba devējiem un novērotājiem, ļoti konstruktīvā 
un labvēlīgā atmosfērā izvērtēja pašu programmu un tās realizācijā iesaistīto 
pasniedzēju, tāpat administrācijas darbu, deva vērtīgus aizrādījumus par 
programmas tālāku attīstīšanu. Kā nopietnākie trūkumi tika atzīmēti studiju 
programmu nepietiekamā metodiskā nodrošinātība, kā arī materiāli tehniskās 
bāzes vājums pašreizējā posmā. Tāpat tika aizrādīts uz pasniedzēju un studentu 
nepietiekamu iesaistīšanos zinātniskajā darbā. Komisija atbalstīja programmas 
realizētāju ieceri būtiski paplašināt sakarus ar ārzemju augstskolām arhīvniecības 
jomā, kā arī izstrādāt kopējas programmas doktora studiju realizācijai nākotnē. 
Liela uzmanība tika pievērsta gan darbam ar elektroniskajiem dokumentiem, 
gan IT tehnoloģiju izmantošanai studiju darbā, īpaši ņemot vērā to, ka daudziem 
studentiem rodas grūtības regulāri apmeklēt nodarbības. Atsevišķi pasniedzēji 
to jau praktizē, tāpat pietiekoši plaši jau tiek izmantoti e-pasta pakalpojumi, taču 
kopumā šajā virzienā vēl ir daudz darāmā.

vadoties gan no programmas vadītāju iecerēm, gan ekspertu ieteikumiem, 
jau 2008. gada janvārī (datums tiks precizēts) notiks maģistrantu akadēmiskā 
konference, bet maijā zinātniskā konference, kurā maģistranti ziņos par savu 
pētījumu rezultātiem.

Jauno studentu uzņemšana maģistrantūras studijās notiks 2008. gadā no 7. 
janvāra līdz 25. janvārim rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, tālr. 64622681. Tiks 
uzņemti reflektanti pilna laika un nepilna laika studijām. Pilna laika studijām ir 
valsts finansējums. Sīkāka informācija internetā: http://www.ru.lv

 
Kārlis Počs


