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arhīvu diena 2012

Ideju par arhīvistu profesijai veltītu starptautiski atzīmējamu dienu izvirzīja 
Starptautiskā arhīvu padome (turpmāk SaP). 2004. gadā SaP organizētā arhīvu 
darbinieku kongresā vīnē divi tūkstoši dalībnieku par šo  jautājumu pieņēma īpašu 
aNO adresētu rezolūciju. 

Starptautisko arhīvu dienu atzīmē katru gadu 9. jūnijā. Šis datums ir izvēlēts 
saistībā ar SaP dibināšanu uNeSCO paspārnē 1948. gada 9. jūnijā. arhīvu dienas 
galvenais uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību dokumentārajam mantojumam 
un arhīvu darbam  tās interesēs. 

Latvijas arhīvu darbinieki Starptautisko arhīvu dienu pirmo reizi atzīmēja 
2012. gadā. Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNa) direktore Māra Sprūdža 
ierosināja šo turpmāk tradicionālo pasākumu sākt ar LNa un institūciju dokumentu 
un arhīvu pārvaldības darbinieku kopīgu konferenci par tēmu, kas saistīta ar 
mūsdienu tehnoloģiju nodrošinātām iespējām dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Šī 
ideja guva Latvijas arhīvistu biedrības atbalstu, tostarp – finansiālu. Pretimnākoša 
bija arī Latvijas universitātes (Lu) Sociālo zinātņu fakultāte, konferences norisei 
atvēlot labiekārtotās telpas rīgā, Lomonosova ielā 1a, un rosinot fakultātes 
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “dokumentu un 
arhīvu pārvaldība” studentu piedalīšanos tajā. 

Izvēlētā konferences tēma “dokumentu un arhīvu pārvaldība mūsdienu 
informācijas telpā” nodrošināja dalībnieku ziņojumu visai plašu saturisko spektru. 
Konferences rīkotāju iecere bija sniegt iespēju dokumentu pārvaldības un arhīvu 
darbiniekiem apmainīties ar uzkrāto informāciju un pieredzi. Konferencē piedalījās 
teju pusotra simta dalībnieku. 

Konferenci atklāja Juris rozenvalds, Dr. phil., prof., Lu Sociālo zinātņu fakultātes 
dekāns, un Māra Sprūdža. Ievada referātu “MoReq 2010 dokumentu un arhīvu 
pārvaldībai” nolasīja kolēģis no Igaunijas Toivo Jullinens, Igaunijas Nacionālā arhīva 
direktora vietnieks, fonda “dLM forums” padomes loceklis. T. Jullinena uzstāšanos no 
angļu uz valsts valodu veiksmīgi tulkoja Gatis Karlsons, LNa direktores vietnieks.

Pirmā plenārsēde bija veltīta dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumiem, 
un tās vadība tika uzticēta Gatim Karlsonam.  ar gūtajiem iespaidiem fonda “dLM 
forums” organizētajā 5. triennāles konferencē par MoReq 2010 standartu dalījās 
agnese Skrača, valsts ieņēmumu dienesta arhīva galvenā speciāliste. Ieskatu 
nesen izveidotās eiropas Savienības elektronisko dokumentu darba grupas darba 
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Konferences dalībnieki. 
2012. gada 8. jūnijs
I. Beišāna foto

Konferenci atklāj Latvijas 
Nacionālā arhīva direktore 
Māra Sprūdža. 
2012. gada 8. jūnijs. I. Beišāna foto

ar ziņojumu uzstājas LNa 
ventspils zonālā valsts arhīva 
vecākā eksperte dināra Ārnesta.
2012. gada 8. jūnijs. 
I. Beišāna foto

Ievadreferātu lasa Igaunijas 
Nacionālā arhīva direktora 
vietnieks T. Jullinens.
2012. gada 8. jūnijs. I. Beišāna foto
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pusmūža brieduma gadi vai jauneklīga attīstība
Sabiedriskais autotransports ventspilī pēdējo 15 gadu laikā piedzīvojis lielas 

ekonomiskas pārmaiņas. Tomēr jāatceras, ka uzņēmums ventspils pašvaldības 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ventspils reiss” pārmantojis sava priekšteča –  
6. autotransporta uzņēmuma (6. aTu), vēlāk valsts uzņēmuma “ventspils auto” 
darbības zonu un sākotnēji tā materiālo bāzi. Sabiedriskais autotransports ventspilī 
ir nemitīgā attīstībā.

Latvijas Nacionālā arhīva ventspils zonālā valsts arhīva pirmā sadarbība 
ar uzņēmumu realizējās 2007. gadā, kad pēc uzņēmuma vadītāja artūra Lieģa 
iniciatīvas arhīva speciālisti sagatavoja izstādi par uzņēmuma un tā priekšteča –  
6. autotransporta uzņēmuma vēsturi. Tā bija izvietota uzņēmuma administrācijas 
telpās. arhīva darbinieki izmantoja tos dokumentāros resursus, kas uzkrāti tā  fondos:

– “valsts firma “ventspils auto”” (dokumentāras liecības par periodu no  
1946. līdz 1999. gadam, 553. fonds);

– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ventspils reiss” (dokumentāras 
liecības par periodu no 1997. līdz 2002. gadam, 1019. fonds);

– ventspils pilsētas tautas deputātu padomes valde (368. fonds);

plānos par e-arhivēšanas jautājumiem eiropā sniedza Līga vībure, LNa Institūciju 
dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta direktore. SIa “Tieto Latvia” 
projektu menedžeris Juris Kaļinovskis referēja par aktuālu tēmu gan LNa, gan 
institūciju arhīvu darbiniekiem prezentācijā, un proti – “elektronisko dokumentu 
pieņemšana, saglabāšana un izmantošana – vvaIS 2. kārtas risinājumi”. 

Otro plenārsēdi par dokumentu pieejamības un izmantošanas problēmām vadīja 
Māra Sprūdža. Par uzkrāto praktisko pieredzi pašvaldību fondu lietu vairāklīmeņu 
aprakstīšanā stāstīja dināra Ārnesta, LNa ventspils zonālā valsts arhīva vecākā 
eksperte. valdis rūsiņš, Dr. philol., Ārlietu ministrijas Politiskā arhīva vecākais 
referents, un Sarmīte Šāvēja, Ārlietu ministrijas dokumentācijas pārvaldības 
departamenta direktora vietniece un Politiskā arhīva vadītāja, bija sagatavojuši kopīgu 
ziņojumu, pamatojoties uz jau paveikto darbu analītisku izvērtējumu “diplomātisko 
dokumentu publicēšana: mūsdienu problēmas un risinājumi Latvijā un pasaulē“. 
Informāciju par aktualitātēm saistībā ar eiropas arhīvu portālu, kā arī par LNa dalību 
aPenet un aPeX projektos klātesošajiem sniedza andra Āboliņa, LNa Informācijas 
tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, un Ingūna Slaidiņa, LNa direktores vietniece. 

Konferences programmā paredzētajā Lu Sociālo zinātņu fakultātes studentu 
sesijā ar referātu par dokumentu sistēmam un  to lietotājiem piedalījās maģistrante 
a. apsīte.

Konferences noslēgumā M. Sprūdža pateicās visiem referentiem un izteica 
vēlēšanos, lai nākamgad arhīvu dienai veltītajā konferencē piedalītos vēl vairāk 
savā profesionālajā pieredzē dalīties griboši LNa un institūciju darbinieki, kā arī lai 
diskusijas par visiem arhīviem nozīmīgajiem jautājumiem kļūtu vēl saturīgākas un  
interesantākas.

Inta Bušmane 
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Fragments no ventspils pilsētas 
darbaļaužu deputātu padomes 
1953. gada 28. maija lēmuma par 
autobusu un taksometru lietošanas 
noteikumiem ventspils pilsētā
LNA Ventspils zonālais valsts arhīvs, 
369. f., 1. apr., 464. l., 12. lp.

Fragments no izstādes pieturas “autobusi”.  
vizuālo noformējumu veidojusi SIa “awa”
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– ventspils pilsētas dome (957. fonds);
– ventspils novada laikraksts “ventas Balss” (380. fonds);
– sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ventas Balss”(5103. fonds).
Par laika posmu kopš 2003. gada uzņēmuma vēstures izpētē izmantotas uzņēmuma 

arhīvā uzkrātās dokumentārās liecības. Tomēr, raugoties uz to, ka uzņēmums savā 
arhīvā papildu dokumentārajam uzkrājumam saglabājis arī tādus artefaktus kā senu 
autobusu biļešu aparātu, kasieres somu, biļešu rullīšus, autobusu biļetes un citas 
līdzīgas liecības, paralēli esošā materiāla izpētei, atlasei un sagatavošanai izstādei bija 
nepieciešams dokumentāro uzkrājumu papildināt ar vizuālām liecībām. atsaucīgi bija 
ventspilī dzīvojošie fotoamatieri, bet īpašs paldies ilggadējam bijušajam uzņēmuma 
darbiniekam Kārlim Lipenbergam par viņa personiskā arhīva materiāliem.

rezultātā tapa izstāde, kurā dokumentārās liecības aicināja doties nelielā 
ekskursijā uzņēmuma vēsturē no 20. gadsimta otrās puses līdz 21. gadsimta sākumam, 
raksturojot sākotnējo materiāli tehnisko bāzi un tās tālāku attīstību, stāstot par šī 
nozares personāla redzamo daļu – šoferiem un kasierēm – un neredzamo daļu – 
autotransporta tehniskās apkopes darbiniekiem, kā arī par mums, pasažieriem.

Par 2007. gada lielāko veiksmi jāuzskata tas, ka izstādes digitalizētais 
dokumentārais kopums izmantots arī plašākā publiskajā telpā – uzņēmuma 
vadītāja a. Lieģa gada pārskata publiskajā ziņojumā, kas prezentēts ventspils 
autoostā. veiksme ir arī tā, ka izdevās ieinteresēt gan uzņēmuma darbiniekus, gan 
šī uzņēmuma vēstures apzināšanā atsaucīgus cilvēkus bagātināt arhīva fondus ar 
vēsturiski interesantām liecībām par transporta attīstību ventspils novadā. 

Tā kā arhīvs parādīja sevi kā drošu sadarbības partneri, tad, uzņēmumam  
2012. gadā gatavojoties savai 15 gadu jubilejai un ventspils sabiedriskā autotransporta 
uzņēmumu 65 gadu jubilejai, mūs aicināja kļūt par dalībniekiem gan saturā, gan 
materiāla apjoma ziņā daudzveidīgākas izstādes veidošanā. 

ventspils autoostā eksponētā izstāde sniedz ieskatu ne tikai autotransporta, bet 
arī sabiedriskā transporta attīstībā ventspils novadā. Izstāde veidota, sadarbojoties 
SIa “ventspils reiss”, Latvijas Nacionālā arhīva ventspils zonālam valsts arhīvam, 
ventspils un Kuldīgas muzejiem un ventspils Galvenai bibliotēkai.

Izstādes apmeklētājiem bija iespēja doties ceļojumā pagātnē laikā no 19. gs. līdz 
21. gs. sākumam. Šajā ceļojumā varēja piestāt dažādās, kopumā 15 pieturās. Katrā no 
tām dokumentos un fotogrāfijās bija gūstamas ziņas par tēmām, kas rāda transporta 
nozares daudzveidīgumu un satiksmes attīstības procesus, – šoferi, autobusi, pasažieri, 
ielas un ceļi, tilti, transporta darbinieku svētku tradīcijas, satiksmes noteikumi, 
autotransporta konkurenti – ormaņi, vilcieni, kuģi un prāmji, lidmašīnas.

arhīva ieguvums – iespēja apliecināt sevi kā atbildīgu partneri, sadarbojoties ar 
citām cilvēces atmiņas institūcijām, uzrunāt ļoti plašu auditoriju un papildināt savus 
fondus un arhīva digitalizēto dokumentu resursus.

Dināra Ārnesta
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otrais starptautiskais seminārs “atmiņas liecības. 
rokrakstu un iespieddarbu mantojuma saglabāšanas 

un atjaunošanas jaunākās tehnoloģijas”
Jau otro gadu pēc kārtas seminārs “atmiņas liecības. rokrakstu un iespieddarbu 

mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jaunākās tehnoloģijas” norisinājās 
viduslaiku manuskriptu un grāmatu krātuvē Matenadaran erevānā. Šogad seminārs 
bija saistīts ar diviem armēnijai nozīmīgiem faktiem. Pirmkārt, 2012. gadā apritēja  
500 gadu, kopš armēnijā sākās grāmatu drukāšana, un, otrkārt, 2012. gadā erevāna 
bija pasludināta par pasaules grāmatu galvaspilsētu. Semināra organizators – Mesropa 
Maštoca Seno rakstu zinātniski pētnieciskais institūts. Semināru atbalstīja armēnijas 
Kultūras ministrija un NvS valstu humanitārās sadarbības starpvalstu fonds. 
dalībnieku vidū – restauratori, arhīvisti, bibliotēku darbinieki, kultūras mantojuma 
un augsto tehnoloģiju speciālisti. dalībnieki bija ieradušies no armēnijas, Krievijas, 
Lietuvas, Latvijas, Kazahstānas, uzbekistānas, Baltkrievijas, ukrainas, Itālijas, vācijas, 
Francijas un citām valstīm. Latviju seminārā pārstāvēja Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas vadītāja Linda Pleša 
un Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova.

darbs semināra gaitā bija organizēts trījās dažādās sekcijās – restauratoriem, 
fondu glabātājiem un augsto tehnoloģiju pārstāvjiem. Semināra dalībnieki varēja brīvi 
izvēlēties, kādas sekcijas darbā iesaistīties un kuras no piedāvātajām prezentācijām 
un referātiem apmeklēt. 

restauratoru sekcijas darbā uzsvars bija likts uz praktiskām nodarbībām un 
demonstrējumiem. Nodarbību gaitā tika aplūkoti tādi jautājumi kā tekstila izpētes 
metodes, ādas iesējumu restaurācija, dabas katastrofu ietekme uz dokumentu 
saglabāšanu u.c. referentu vidū šajā sekcijā bija viļņas universitātes bibliotēkas 
restaurācijas nodaļas vadītāja Tatjana Timčenko, ukrainas Nacionālā zinātniski 
pētnieciskā restaurācijas centra speciāliste anna Gorišņjaka, harkovas Nacionālās 
universitātes restaurācijas darbnīcas vadītāja Tatjana Krupa u.c. restaurācijas jomas 
speciālisti.

Otrajā sekcijā, kas paredzēta fondu glabātājiem, bija piedāvāts ļoti plašs referātu 
un prezentāciju klāsts par dažādiem tematiem. Krievijas pārstāvis Ļevs aronovs  
no Krievijas Federācijas valsts arhīva iepazīstināja ar dokumentu saglabāšanas 
nodrošināšanu un dokumentu uzskaites principiem Krievijas Federācijas valsts 
arhīvā. eva abromoviča no Polijas referēja par Polijas armēņu kultūras un mantojuma 
fonda darbību, Ions varta no Moldovas pastāstīja par Moldovas republikas Nacionālā 
arhīva darbību, bet Sjūzana hodžamirjana uzstājās par tematu “arhīva fondu 
saglabāšanas sistēmas modernizācija Matenadaran krātuvē”. Klausoties prezentācijas, 
varēja iepazīties ar Jaroslavļas (Krievija) muzeja reto grāmatu fondu, Kazahstānas 
Nacionālā arhīva darbības principiem, uzbekistānas pieredzi darbā ar īpaši retiem 
un vērtīgiem poligrāfijas izdevumiem, armēnijas Nacionālā arhīva pieredzi, veidojot 
elektroniskās arhīva dokumentu datu bāzes u.c. Savus priekšlasījumus šajā sekcijā 
sniedza arī Latvijas Nacionālā arhīva pārstāves Linda Pleša un Oksana Plotņikova. 

augsto tehnoloģiju sekcijā interesenti varēja noklausīties Krievijas valsts 
humanitārās universitātes vēstures un arhīvniecības institūta profesora Genādija 
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uzstājas Linda Pleša, 
Latvijas Nacionālais arhīvs
O. Plotņikovas foto

Semināra dalībnieki pie 
armēnijas Nacionālā arhīva
L. Plešas foto

uzstājas Ļevs aronovs, Krievijas 
Federācijas valsts arhīvs. L. Plešas foto

vienā no armēnijas Nacionālā arhīva 
dokumentu glabātavām. L. Plešas foto
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zalajeva lekciju “digitalizācijas tehnoloģijas kā vēsturiskā un kulturālā mantojuma 
saglabāšanas līdzeklis”,  Sanktpēterburgas valsts elektrotehniskās universitātes 
docenta vadima Parfjonova lekciju “Papīra un pergamenta attīrīšana ar lāzeru 
palīdzību” un Krievijas valsts universitātes Muzeoloģijas katedras pārstāvja 
aleksandra drikkera lekciju “Informācijas tehnoloģijas muzejos: ilūzijas, realitāte, 
perspektīvas”. 

Semināra dalībniekiem bija arī iespēja apmeklēt armēnija Nacionālo arhīvu. 
dalībnieki varēja apskatīt arhīva glabātavas un iepazīties ar tā konservatoru–
restauratoru darba apstākļiem.

Kā kopīgās problēmas dažādu valstu dokumentu saglabāšanas un restaurācijas 
pieredzē semināra gaitā iezīmējās:

– profesionālu darbinieku trūkums institūcijās un problēmas ar to apmācību, kā 
arī darbam neadekvāts atalgojums;

– finanšu līdzekļu trūkums dokumentu saglabāšanas apstākļu uzlabošanai, iz-
glītotu un kompetentu darbinieku piesaistei;

– augstāko varas institūciju mazā interese par vēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
jautājumiem;

– straujā augsto tehnoloģiju ienākšana institūciju darbā, grūtības ar to apgūšanu 
un lietošanu institūciju darbībā.

Linda Pleša

igaunija, latvija un krievija vienojas 
kultūras mantojuma apguves kopīgā projektā 

“pārrobežu e-arhīvs”

2012. gada oktobrī līdz ar starta semināru eiropas Savienības mājā rīgā tika 
oficiāli atklāts Igaunijas, Latvijas un Krievijas kopīgs projekts “Pārrobežu e-arhīvs” 
(Cross Border E-archive), kurā iesaistījušies minēto triju valstu arhīvi ar mērķi saglabāt 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un 
kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi projekta 
ietvaros atlasītajām un digitalizētajām vērtībām. 

Projekts ir īstenots Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības pro-
grammā (turpmāk programma) 2007.–2013. gadam eiropas kaimiņattiecību un 
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partnerības instrumenta ietvaros. Programmu atbalsta eiropas Savienība (eS) un 
Krievijas Federācija, un tā paredz veicināt minēto triju valstu kopējās attīstības 
aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot izdevīgo atrašanās 
vietu krustcelēs starp eS un Krievijas Federāciju. Programmas prioritātes ir reģiona 
kopīga sociālekonomiskā, uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība, kā arī sadarbība 
vides un dabas resursu aizsardzībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
vairāk par programmu iespējams uzzināt programmas mājaslapā www.estlatrus.
eu.

Projektu “Pārrobežu e-arhīvs” administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs 
sadarbībā ar partneriem – biedrību “Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, 
Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru 
(granta līguma nr. eSTLaTruS/2.2./eLrI-167/2011/21). 

Projekta mērķis un nozīme ir tā, ka Igaunijas valsts vēstures arhīvā, Latvijas 
Nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvā, Krievijas Federācijas Pēterburgas 
un Pleskavas arhīvos glabātajos dokumentos atrodama informācija, kam piemīt gan 
praktiska, gan kultūrvēsturiska un zinātniska nozīme.

Praktiska nozīme to iedzīvotāju sociāli tiesisko jautājumu kārtošanā, kuru 
senči 19. gs. un 20. gs. sākumā dzīvoja un civilstāvokļa aktus reģistrēja pierobežas 
teritorijās, kas laika gaitā mainījušas savu valstisko piederību. daudzos gadījumos 
interesenti nezina, kuras valsts arhīvos viņiem būtu meklējama nepieciešamā 
informācija, galvenokārt tās ir baznīcu grāmatas, atsevišķos gadījumos arī 1. 
viskrievijas tautas skaitīšanas materiāli. Šo dokumentu digitalizācija būtiski 
palielinās to pieejamību, nodrošinot iespēju izmantot dokumentu ne tikai klātienē, 
bet arī tiešsaistē, kas ir šā projekta galvenā sastāvdaļa. Tas dos iespēju dokumentu 
vienlaikus izmantot daudziem lasītājiem ne tikai programmas aptvertajā teritorijā, 
bet arī citās valstīs, kur, iespējams, dzīvo izceļotāju pēcteči no Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pierobežas. digitalizācija kalpo arī kā līdzeklis dokumentu saglabāšanai. 
Bieži izmantotu vai sliktā fiziskā stāvoklī esošu dokumentu digitalizācija ļauj 
aizsargāt oriģinālus no bojāšanas, novēršot to fizisku izmantošanu, kā arī nodrošina 
piekļuvi dokumentiem, kurus citādi nebūtu iespējams izsniegt lietošanai.

Kultūrvēsturiska un zinātniska nozīme, jo šie dokumenti atspoguļo izglītības 
un zinātniskos sakarus. Pateicoties dažāda profila augstākās izglītības iestāžu 
izvietojumam Igaunijas, Latvijas un Krievijas teritorijā, daudzi topošie nacionālie 
kadri, latviešu nācijas identitātes koda veidotāji, kuri spēja veicināt nacionālās 
pašapziņas veidošanos un organizēt pirmo tautas atmodu, pārsvarā savu izglītību 
ieguva tagadējās kaimiņvalsts teritorijā: humanitāro izglītību toreizējā Tērbatas 
universitātē, tēlotāja mākslu Pēterburgas Mākslas akadēmijā un Štiglica Centrālajā 
tehniskās zīmēšanas skolā, mūziku Pēterburgas konservatorijā. vairāki bijušie 
studenti kļuva par šo augstāko mācību iestāžu pasniedzējiem, kā Kārlis hūns un 
Jāzeps vītols. rīgas Politehnikumā augstāko tehnisko izglītību ieguva gan Latvijas, 
un Igaunijas teritorijas iedzīvotāji, gan studenti no dažādām Krievijas guberņām. 
Līdz ar to Latvijas puse ir ieinteresēta, lai šī projekta ietvaros būtu iespējams 
nodrošināt virtuālu pieeju attiecīgo augstskolu studentu un pasniedzēju lietām.

Projekta gaitā no triju iesaistīto valstu arhīvu krājumiem ir plānots atlasīt 
nozīmīgu informāciju un materiālus, kas attiecas uz minētajām tēmām, un izveidot 
jaunas digitālas kolekcijas, turklāt to veidošanā būs izmantota tāda informācija, 
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kam piekļuve ir atļauta visām iedzīvotāju grupām, lai projekta rezultātā radītās 
kolekcijas un digitālo materiālu kopas virtuālajā arhīvā turpmāk būtu pieejamas 
visu iesaistīto valstu iedzīvotājiem. 

Lai arī projekta atklāšanas seminārs noticis pavisam nesen, tomēr projekta 
attīstības vēsture ir krietni garāka. Jau 2010. gada rudenī Latvijas arhīvu pārstāvji 
uzsāka sarunas ar Igaunijas arhīviem un valsts aģentūru “Kultūras informācijas 
sistēmas” (kopš 2013. gada 1. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs) par 
sadarbības iespējām, lai atvieglotu piekļuvi mūsu iedzīvotājiem interesējošiem 
dokumentiem, kas glabājas kaimiņvalstu arhīvos. Tika uzsākti projekta 
sagatavošanas darbi – partneru meklēšana, konkrētu mērķu definēšana un tēmu 
atlase, kā arī finanšu avotu apzināšana. Kad bija panākta konceptuāla vienošanās 
partneru vidū un saņemts programmas apstiprinājums šāda projekta īstenošanai, 
Latvijā un Sanktpēterburgā notika divas neformāla rakstura iepazīšanās sanāksmes 
ar iesaistīto pušu piedalīšanos. Minēto aktivitāšu rezultātā 2012. gada sākumā tika 
parakstīts granta līgums par līdzekļu piešķiršanu – projekta īstenošanai piešķirts 
1 096 372,26 eiro jeb Ls 770 534,81 programmas līdzfinansējuma, un martā visi 
iesaistītie partneri parakstīja kopīgu vienošanos par sadarbību projektā “Pārrobežu 
e-arhīvs” divu gadu garumā. 

Oktobrī notika projekta atklāšanas seminārs, kurā iesaistīto arhīvu eksperti 
rakstiskā protokolā vienojās, ka projekta “Pārrobežu e-arhīvs” ietvaros no Latvijas, 
Igaunijas un Sanktpēterburgas arhīviem tiks atlasīti arhīvu materiāli, kas attiecas 
uz 19. gs., un tie būs dažādi reģistri un statistiskas uzskaites, kurās apkopoti 
dati par cilvēkiem, viņu izcelsmi, dzīvesvietu, profesiju, ģimenes stāvokli, proti, 
baznīcu grāmatu ieraksti, tautas skaitīšanas rezultāti, apdzīvotu vietu plāni u.c. 
tamlīdzīga dokumentācija, kā arī informācija par latviešu un igauņu ievērojamiem 
kultūrvēstures darbiniekiem.

Projekta “Pārrobežu e-arhīvs” potenciālie labuma guvēji ir 3 miljoni iedzīvotāju, 
30 arhīva institūciju Igaunijā, Latvijā un Krievijā, kā arī 30 000 pētnieku un studentu 
pārrobežu reģionā, kuriem tiks dota neierobežota piekļuve informācijai latviešu, 
igauņu, krievu un angļu valodā.

Pēc atklāšanas semināra rīgā Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves 
projekta “vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” vadītāja Kristīne Pabērza 
un projekta “Pārrobežu e-arhīvs” vadītāja Indra auzāne 31. oktobrī apmeklēja 
programmas gada pasākumu “Pārrobežu sadarbība. attīstīta partnerība. Savieno 
kopā”, kurā piedalījās 160 pārstāvju no Igaunijas, Latvijas un Krievijas, un tas pirmo 
reizi kopš programmas uzsākšanas 2010. gadā notika Igaunijā, Tartu universitātes 
Narvas koledžas jaunuzceltajā ēkā. To organizēja programmas apvienotā vadošā 
iestāde un apvienotais tehniskais sekretariāts. Šajā pasākumā uzstājās arī Kristīne 
Pabērza, stāstot par projektu “Pārrobežu e-arhīvs”.

Ir izveidots projekta informatīvs buklets angļu valodā un izstrādāts projekta 
logotips latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā.

Informācija tīmeklī par projektu pieejama Kultūras informācijas sistēmu centra 
mājaslapā www.kis.gov.lv sadaļā Projekti/arhīviem.

Ilma Elsberga
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baltijas audiovizuālo arhīvu padomes konference
Baltijas audiovizuālo arhīvu padome (turpmāk BaaP) katru gadu rīko 

konferenci, kurā tiekas dažādu valstu pārstāvji, lai apspriestu audiovizuālo 
dokumentu arhīviem aktuālus jautājumus. BaaP ir neatkarīga bezpeļņas 
organizācija. Tā dibināta kā brīvprātīga apvienība, lai veicinātu sadarbību starp 
valsts un privāto arhīvu, radio un televīziju arhīviem, bibliotēkām un muzejiem, 
kam pieder audiovizuālo dokumentu kolekcijas par Baltijas un Skandināvijas 
valstīm, kā arī Baltijas diasporu pasaulē. Padomes mērķis ir pārskatīt un nodrošināt 
uzturēšanu šīm vēsturiski vērtīgajām kolekcijām: veicināt regulāru informācijas, 
ideju un līdzekļu palīdzības apmaiņu, kā arī sabiedrības informētību, izpratni 
un interesi par audiovizuālo dokumentu arhīvu kā nozīmīgu izglītības, vēstures 
un kultūras resursu; atbalstīt izglītības un profesionālo attīstību audiovizuālo 
dokumentu speciālistiem; piemērot mācību un darba vizītes arhīvu darbiniekiem 
un izveidot stipendiju programmas; novērtēt arhīvu darbinieku darbu un izteikt 
atzinību par izcilību arhīvu jomā. BaaP organizē seminārus un konferences kopš 
2004. gada.

2012. gada 3.–5. oktobrī konference pirmo reizi tika rīkota ārpus Baltijas valstīm. 
Parasti tā notiek kādā Baltijas valstu pilsētā, taču šoreiz bija izvēlēta Somija – tās 
brīnišķīgā galvaspilsēta helsinki. Konference “No digitalizācijas līdz piekļuvei 
un izpētei” notika Somijas Nacionālajā audiovizuālajā arhīvā. Tā tika rīkota ar 
papildu mērķi iepazīstināt Baltijas valstu arhīvistus ar Somijas audiovizuālajiem 
arhīviem un dot Somijas arhīvistiem iespēju sapazīties ar Baltijas valstu kolēģiem. 
Konferences rīkotāji bija Somijas Nacionālais audiovizuālais arhīvs, Somijas 
sabiedriskā raidkompānija YLe, Somijas džeza un popmūzikas arhīvs un Somijas 
Skaņu ierakstu institūts. Konferencē piedalījās pārstāvji no Somijas, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, zviedrijas, Japānas, Beļģijas, Kanādas un Nīderlandes. 

Konferencē aplūkotās tēmas ietvēra noderīgu un interesantu informāciju par 
dokumentu arhivēšanu, digitalizāciju, saglabāšanu, arhīva materiālu izmantošanu, 
dokumentu pieejamību internetā, akadēmisko pētniecību un autortiesību jautājumus 
par audiovizuālajiem dokumentiem.

Konferenci atklāja un ievadvārdus teica BaaP prezidente zane Grosa (Latvijas 
Nacionālā bibliotēka) un Kajs ekholms (Somijas Nacionālās bibliotēkas direktors). 
Konferences pirmajā dienā uzstājās Sanna Martila (Somija), Jole Stimbirīte 
(Lietuva), evi Kerdla (Iganija), hiroko Ito (Japāna), Katri ventinens (Somija), 
Tomijs Šēbergs (zviedrija) un agata Nersa (Polija). referenti savos ziņojumos 
pievērsās audiovizuālo dokumentu datu bāzei “Euscreen” un audiovizuālo 
dokumentu pieejai internetā, sniedza plašu ieskatu risinājumam par optisko datu 
nesēju arhivēšanu un migrāciju, izklāstīja metadatu nozīmi arhīvniecībā, apskatīja 
autortiesību likumu un jautājumus par datu aizsardzību. ar Latvijas nozīmīgākajām 
audiovizuālo dokumentu kolekcijām konferences dalībniekus iepazīstināja zane 
Grosa. Konferences pirmo dienu noslēdza Somijas Nacionālā audiovizuālā arhīva 
apskate.  

Konferences otrajā dienā Peka Salosāri (Somija) prezentēja YLe radio 
arhīva audiodigitalizācijas projektu. Savā darba pieredzē par visdažādākajiem 
audiovizuālajiem dokumentu saglabāšanas un pieejamības jautājumiem ar kolēģiem  
dalījās Juha Korvenpē (Somija), Frederiks Božendrs (Beļģija), Klauss a. J. rīderers 
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Konferences dalībnieki
L. Pēces foto

Laura Pēce Somijas 
Nacionālajā audiovizuālajā 
arhīvā. Z. Grosas foto

Somijas Nacionālais 
audiovizuālais arhīvs
L. Pēces foto
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(Somija), Lase Nilsons (zviedrija), Marko aho (Somija), Jari Sedergrēns (Somija) 
un  Birgita Nurme  (Igaunija).  Konferenci noslēdza Somijas džeza un popmūzikas 
arhīva darbinieces Janas Mekeles prezentācija “Mūzikas arhīvi atmiņu industriju 
kontekstā” un helsinku pilsētas bibliotēkas apmeklējums.  

rezumējot konferences dalībnieku pienesumu dokumentu digitalizācijas, 
saglabāšanas un pieejamības procesa jautājumos – fotodokumentu, audio-
dokumentu un kinodokumentu pieejamība internetā –, jāatzīst, ka konference 
iezīmēja risinājumus un metodes dokumentu arhivēšanā, digitalizācijā, kā arī 
norādīja vadlīnijas finansiālo jautājumu risināšanā. referenti atzīmēja, ka arhīvu 
dokumentiem jābūt pieejamiem lielākai auditorijai, nepieciešama ērtāka un ātrāka 
piekļuve, ka ir jāmazina stereotipi un ka arhīvi ir iesīkstējuši un lēni savā darbībā.

Speciālistu tikšanās lielākais ieguvums bija pieredzes apmaiņa, kurā dalībnieki 
secināja, ka, lai ieviestu inovācijas kinofotofonodokumentu arhīvā, nepieciešams 
lielāks finansējums. digitalizējot arhīva unikālos dokumentus, vēlams ne tikai tos 
digitalizēt, bet arī uzlabot materiālu kvalitāti. Tas nozīmē digitalizēšanas procesā 
ieviest jaunas digitalizēšanas tehnoloģijas. Tādējādi tiktu nodrošinātas vairākas 
kopijas dokumentiem – nodrošinājuma kopija, izmantošanas kopija un uzlabotā 
dokumenta kopija. 

Svarīgi arī zināt, ka filmu digitalizēšanas izmaksas ir daudz lielākas nekā 
audio dokumentiem, tas nozīmē – ja nav nepieciešamo līdzekļu liela apjoma filmu 
digitalizācijai, jāsāk ar to materiālu digitalizēšanu, kuru izmaksas nav tik augstas 
un kam atrodas pieejamie līdzekļi. Ja nav vajadzīgā finansējuma, ir nepieciešams 
meklēt risinājumus, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu arhīva darbu. 

Laura Pēce

 manuskriptu saglabāšanas 
un konservācijas seminārs kopenhāgenā dānijā

 
2012. gada 17.–19. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu preventīvās 

saglabāšanas departamenta ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova un restauratore Ilona 
Teplouhova, pateicoties valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas arhīvistu biedrības 
un Latvijas Nacionālā arhīva atbalstam, piedalījās Manuskriptu saglabāšanas un 
konservācijas seminārā (Care and Conservation of Manuscripts).

Kopenhāgenas universitātes organizēto semināru “Manuskriptu saglabāšana 
un konservācija” aizsākumi meklējami jau 1994. gadā, kad šāds seminārs tika rīkots 
pirmo reizi. Semināra mērķis bija vienkopus pulcēt kultūras mantojuma, īpaši 
dokumentārā mantojuma saglabāšanas speciālistus – arhīvistus, bibliotekārus, 
saglabāšanas un konservācijas speciālistus, lai kopīgi spriestu par aktuāliem 
jautājumiem, kas tieši skar dokumentārā mantojuma saglabāšanu. 

2012. gadā seminārs norisinājās jau četrpadsmito reizi un pulcēja ap  
150 speciālistu no 27 pasaules valstīm. Seminārā tika nolasīti 34 referāti, kas skar 
dokumentu saglabāšanas jautājumus, jaunākās tehnoloģijas, kā arī metodes, ko 
izmanto saglabāšanas un konservācijas darbā. 
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Semināra ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu preventīvās saglabā-
šanas departamenta darbinieces prezentēja savu veikumu dokumentu konservācijā.  
O. Plotņikova uzstājās ar referātu “Latvijas republikas pasu (1927.–1943. g.) izpēte 
un konservācija”, bet I. Teplouhova prezentēja ziņojumu “zīmogi un to konservācija 
Latvijā”.

Seminārs pārsvarā bija veltīts dažādu rokrakstu un iesējumu izpētei un 
restaurācijai. viens no interesantākajiem restaurētajiem objektiem bija Gotorfas 
kodekss, ko datē ar 1649.–1659. gadu un kas sastāv no četriem atsevišķiem 
iesējumiem, kuros apkopotas augu ilustrācijas. Šis objekts ir īpašs ar to, ka augu 
ilustrācijas radītas ar guašu uz pergamenta pamatnes. visi četri iesējumi vairāk 
nekā 300 gadu netika izmantoti, tāpēc attēli saglabājušies labi, tomēr to krāsas 
slāņu noturība bija ļoti vāja. Šī ir viena no būtiskākajām problēmām informācijas 
saglabāšanā. Iesējumu konservāciju veic dānijas Nacionālās galerijas speciālisti, tā 
norisinās jau četrus gadus, un līdz šim ir restaurēts jau 1180 ilustrāciju. Plašāka 
informācija par Gotorfas kodeksa izpēti, kā arī tā restaurācijas procesu pieejama 
interneta vietnē www.smk.dk/en/explore-the-art/web-tv/exhibitions/gottorfer-
codex-in-full-bloom.

Semināra laikā īpaši tika uzsvērta konservējamā objekta izpētes nepieciešamība 
un nozīme. Salīdzinot izpētes praksi Latvijā ar citu konferencē pārstāvēto valstu 
pieredzi, jāsecina, ka citviet objekta zinātniskajai un vēsturiskajai izpētei ir veltīta 
lielāka uzmanība un izpēte var aizņemt vairākus mēnešus un pat gadus. 

Interesanti bija ziņojumi par jaunāko tehnoloģiju lietošanas iespējām pirms restau-
rācijas izpētes un restaurācijas darbos. Piemēram, tādas iekārtas kā pārnēsājamā 
multispektrālo kameru sistēma, infrasarkano staru un atstarotās redzamās gaismas 
pielāgošana attēlveidošanā (rTI) objektu fotografēšanai. attēli, kas gūti ar šīm 
iekārtām, palīdz atklāt detaļas, kas ar neapbruņotu aci nav redzamas. Protams, šo 
tehnoloģiju iegāde un uzturēšana prasa lielus finansiālus ieguldījumus.

ar seminārā iegūtajām zināšanām un pieredzi ir iepazīstināti arī Latvijas 
Nacionālā arhīva darbinieki, piedaloties seminārā “eiropas pieredze dokumentu 
saglabāšanā un konservācijā”, kas bija rīkots 31. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas valsts arhīva telpās.  

Izvērtējot konferences laikā iegūtās zināšanas, ir izstrādāti vairāki ieteikumi 
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
darbības uzlabošanai, ko jau praktiski izmanto ikdienas darbā.

Oksana Plotņikova,
Ilona Teplouhova


