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arhīvistu biedrībā

latvijas arhīvistu biedrības pieredzes apmaiņas 
brauciens uz lietuvas arhīviem

Latvijas arhīvistu biedrības organizētais brauciens 2011. gada 29. un 30. sep-
tembrī bija lielākais biedrības rīkotais pasākums un ļāva biedriem gan iepazīties 
ar kaimiņvalsts arhīvu sistēmu kopumā, gan apmeklēt vairākas iestādes viļņā un 
Šauļos. brauciena dalībniekiem izdevās arī apskatīt nozīmīgākos tūrisma objektus. 
iespēja gūt ieskatu Lietuvas arhīvistu darbā bija ne tikai Latvijas Nacionālā arhīva 
speciālistiem, bet arī citu iestāžu arhīvu darbiniekiem (piem., vid, LMt u. c.).

valsts arhīvu sistēma Lietuvā
Lietuvā pavisam kopā ir 15 arhīvi, to skaitā 10 reģionālie arhīvi. Līdz 2010. 

gadam Lietuvas valsts arhīvu departaments bija tiešā Ministru kabineta pakļautībā. 
Pēc arhīvu sistēmas reformām 2009.–2010. gadā arhīvi pārgāja Kultūras ministrijas 
pārziņā. Pateicoties spēcīgam atbalstam valsts parlamentā, reformu rezultātā tika 
izveidots modelis, kurā maksimāli tika samazināts arhīvu administratīvais aparāts 
un visi arhīvi saglabāja patstāvīgu iestāžu statusu. arhīvu darbu vada valsts 
galvenais arhivārs ar biroju 22 darbinieku sastāvā. Lietuvas arhīvu gada budžets 
ir 3,27 milj. latu, visa summa ir valsts dotācija. strādājošo skaits – 455 darbinieki. 
arhīvu krājumos glabājas 22 tūkst. fondu, 10 milj. apr. vien. (lietu), to pārziņā ir 943 
uzraudzības iestādes.

Lietuvā ir pieci lielie, specializētie arhīvi: Lietuvas valsts vēstures arhīvs 
(glabā dokumentus līdz 1918. g.); Lietuvas Centrālais valsts arhīvs (1918.–1990. g. 
dokumenti, glabā arī kino, foto un skaņas dokumentus); Lietuvas valsts jaunāko 
laiku arhīvs, t.s. modernais arhīvs (glabā dokumentus no 1990. g., strādā ar 
iestādēm); Lietuvas speciālais arhīvs (valsts drošības komitejas, turpmāk – vdK, 
arhīvs) un Mākslas arhīvs.

brauciena dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar Šauļu reģionālā arhīva, 
Lietuvas valsts centrālā arhīva un Lietuvas speciālā arhīva (vdK arhīva) darbu, kā 
arī gūt ieskatu lielākajā privātajā arhīvā – “arhīvu sistēmas”.
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1. att.  skats uz viļņu. 2011. gada 29. septembris. A. Mūrnieka foto.

2. att. brauciena dalībnieki pie Lietuvas Centrālā valsts 
arhīva ēkas viļņā. 2011. gada 30. septembris.
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Šauļu reģionālais arhīvs
arhīvs atrodas vienā no Šauļu pilsētas centrālajām ielām, gājējiem atvēlētajā 

posmā, modernā mūsdienīgā ēkā, kas, izrādījās, ir pilnībā rekonstruēta 
pusgadsimtu veca celtne. arhīvā strādā 12 darbinieki, glabā galvenokārt padomju 
laika dokumentus (366 tūkst. glab. vien.) astoņās dokumentu glabātavās, aprīkotās 
ar mobilo plauktu sistēmām. arhīva pārziņā ir 151 komplektācijas iestāde. sniegto 
pakalpojumu jomā ikdienas pamatdarbu veido izziņu sagatavošana (gadā apm. 3 
tūkst. izziņu). arhīvā ir sava datubāze, ko ir veidojis un uztur arhīva datorspeciālists, 
tā nodrošina pilnu arhīva funkcijām nepieciešamo ciklu, tajā skaitā lietvedību. 
brauciena dalībnieki iepazinās arī ar moderno tehnisko aprīkojumu – autonomo 
centralizēto ugunsdzēšanas un mikroklimata kontroles (regulēšanas) sistēmu.

Lietuvas Centrālais valsts arhīvs
arhīvs dibināts 1921. gadā, pašlaik tajā strādā 130 darbinieku. struktūru veido 

10 daļas, arhīvā ir arī sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizēšanas daļa ar 
5 darbiniekiem. tieši šīs daļas darbinieki Latvijas arhīvistiem gan sniedza plašu 
teorētisku prezentāciju, gan iepazīstināja ar praktiskā darba norisēm centrālajā 

3. att.  Latvijas arhīvisti 
Lietuvas Centrālā valsts 
arhīva glabātavā. 
2011. gada 30. septembris. 
A. Mūrnieka foto.

4. att.  Latvijas arhīvisti 
iepazīstas ar Lietuvas 
Centrālā valsts arhīva 
izdevumiem.        
2011. gada 30. septembris. 
A. Mūrnieka foto.
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5. att.  Privātais arhīvs ”arhīvu sistēmas” viļņas piepilsētā Gineitiškē. 
2011. gada 29. septembris. A. Mūrnieka foto.

valsts arhīvā. bez papīra dokumentiem (1918.–1990. g.) šajā arhīvā glabājas arī foto, 
audio, kino un videodokumenti, kopumā aizņemot apm. 32 km plauktu.

brauciena dalībnieki varēja ielūkoties ar dažādiem dokumentu veidiem saistītās 
darba norisēs, vērot modernu tehnoloģisko aprīkojumu izmantošanu. arhīvā ir sava 
datubāze, tajā pieejams ne tikai dokumenta apraksts, bet arī ieskenētais (pdf) vai 
mikrofilmētais dokuments (arī digitalizētie skaņas dokumenti un fotodokumenti). 
No glabātavām dokumentu oriģināli netiek izsniegti. Pētnieki strādā divās ar 
datoriem un interneta pieslēgumu aprīkotās lasītavās. arhīvā ir restaurācijas daļa, 
dokumentus pēc atjaunošanas (konservācija, restaurācija) ieskenē, dokumentu 
oriģināli netiek izmantoti. Lai digitalizētu nestandarta dokumentus (lieli formāti, 
kartes u. c.), kuriem nevar veikt skenēšanu vai mikrofilmēšanu, arhīvā ir ierīkota 
fotostudija.

Lietuvas speciālais arhīvs (vdK arhīvs)
arhīvu sistēmas visjaunākais arhīvs, dibināts 1993. gadā, kad valdība 

pieņēma lēmumu par vdK dokumentu iekļaušanu arhīvu sistēmas dokumentu 
krājumā. arhīvs atrodas bijušajā vdK Galvenā štāba ēkā, glabā vdK, Lietuvas 
Psr Komunistiskās partijas, pēckara nacionālo partizānu pretošanās kustības 
dokumentus (apm. 40 tūkst. lietu, arī aģentu un politieslodzīto lietas). Latvijas 
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arhīvisti ar interesi noklausījās vdK dokumentu ieguves vēsturi – 1991. gadā pēc 
augusta puča izgāšanās vdK dokumentus pārņēma valsts (no apm. 400 darba 
kabinetiem, arī no rajonu un pilsētu vdK nodaļām), nepieļāva dokumentu izvešanu 
uz Maskavu. tomēr vdK darbinieki 1990.–1991. gadā, nojaušot tuvojošās pārmaiņas, 
daļu lietu iznīcināja vai sabojāja, piemēram pedantiski un precīzi izgriežot no tām 
vārdus, uzvārdus. Latvijas arhīvu speciālistiem bija iespēja redzēt un iepazīties 
ar Lietuvas vdK arhīvā esošajiem dokumentu veidiem. brauciena dalībnieki arī 
apmeklēja bijušās vdK ēkas pagrabos iekārtoto Genocīda upuru muzeju (tas nav 
arhīvu sistēmas sastāvdaļa).

Privātais arhīvs “arhīvu sistēmas”
ar lielu interesei Latvijas arhīvisti devās uz vienu Lietuvā darbojošos privāto 

arhīvu. Šeit gan uzņemšana bija diezgan atturīga, bija jāievēro ļoti stingras drošības 
prasības, arī sniegtā informācija bija samērā skopa. Privātā arhīva izveidei tika 
piesaistīti es projektu līdzekļi, tas darbojas jau 10 gadus, šobrīd īpašnieki ir no 
igaunijas. arhīvā ir 70 darbinieku, tas nodrošina 80% no šī pakalpojuma tirgus daļas 
Lietuvā. Glabājamo dokumentu daudzums – apmēram 270 km plauktu garuma, 
sastāvs dažāds. Glabātavas aprīkotas ar metāla mobiliem plauktiem, apmēram 
10 m augstumā, tie tiek bīdīti automatizēti. dokumentu izvietošanai un piekļuvei 
izmanto pacēlājus. dokumenti glabājas kartona kastēs, uz tām ir svītrkodi. arhīvs 
izmanto mobilos skenētājus, uz kuriem no datubāzes saņem informāciju par 
dokumentu sastāvu.

Pēc redzētā Lietuvas arhīvos brauciena dalībnieki izteica atzinību par 
kaimiņvalsts kolēģu sasniegto. Lietuvas arhīvi gados pirms krīzes paspējuši 
veikt lielus rekonstrukcijas darbus un iegādāties modernu tehniku. tie arī aktīvi 
izstrādājuši projektus un ieguvuši līdzekļus es finansētajās programmās. brauciena 
dalībnieki Lietuvas arhīvos redzēja mūsdienīgu, ērtu darba vidi, modernu tehnisko 
aprīkojumu, kas atvieglo darbu un nodrošina augstāku izpildīto darbu kvalitāti.

Latvijas arhīvistu atsauksmes par braucienu bija vienprātīgi pozitīvas, redzētais 
bija izzinošs un interesants. Jauka atslodze un pārmaiņa pēc ikdienas darba bija 
brauciena brīvajā laikā apmeklētie tūrisma objekti un izbaudītais nacionālais 
kolorīts viļņas vecpilsētā. tika izteikta pateicība organizētājai – Latvijas arhīvistu 
biedrības vadītājai i. slaidiņai (sadarbībā ar ceļojumu firmu “Mundus Travels”). 
Latvijas arhīvisti atzina, ka aizsāktā tradīcija ir lietderīga un šādi pieredzes apmaiņas 
braucieni būtu jāorganizē arī nākotnē.

Ilze Feldmane


