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Inta Rudzīte 

DOKUMENTU UN INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANAS  
TEHNOLOĢIJU IZVĒLE UN PIELIETOJUMS 

 
 “Dokuments (lat. documentum – pierādījums, apstiprinājums) – objektīvas 
īstenības priekšmetu un cilvēku domas informācijas fiksējums ar rakstu zīmju, grafikas, 
fotogrāfijas, skaņu ierakstu un citu līdzekļu palīdzību uz jebkura informācijas nesēja – 
papīra, filmas, disketes u.c.” 

(Juridisko terminu vārdnīca. – R., 1998. – 67. lpp.) 
 
 Šis skaidrojums, kurā ciešā sasaistē parādās jēdzieni “dokuments” un 
“informācija”, palīdz raksturot Latvijas nacionālā arhīvu fonda būtību. Tas ietver 
informāciju, kas tapusi no 13. gs. līdz mūsu dienām un ir apkopota 13 000 000 lietu un 
128 800 lineāro metru kopgarumā. 
 Ņemot vērā šo dokumentu vecumu, dažādo dabu, lielo apjomu un nepieciešamību 
tos saglabāt, šodien neatgriezeniski svarīga ir saglabāšanas tehnoloģiju izvēle un 
lietošana. Definējot saglabāšanas tehnoloģijas, tās jāuztver par procesu, kuru katrā 
konkrētā gadījumā reglamentē noteikta metodika.  

Mūsdienu informācijas saglabāšanas tehnoloģiju pamatā ir trīs nostādnes: 
preventīvā saglabāšana, dokumentu oriģinālu fiziskā saglabāšana un informācijas 
saglabāšana. Dokumentu preventīvo saglabāšanu nodrošina tiem labvēlīga vide 
glabātavās, kā arī kvalitatīvs informācijas nesēju līmenis. Savukārt īstenojot dokumentu 
oriģinālu fizisko saglabāšanu, tiek veikta dokumentu konservācija un restaurācija. 
Informācijas saglabāšanu nodrošina tās pārnešana no tradicionālajiem informācijas 
nesējiem (piemēram, pergamenta, papīra) uz modernākiem informācijas nesēju veidiem 
(piemēram, filmas, disketes), izmantojot mikroformas un digitālās tehnoloģijas – 
fotoreproducēšanu, mikrofilmu un mikrofišu izgatavošanu, informācijas skenēšanu. 
Latvijā dokumentu saglabāšanas praksē šīs tehnoloģijas, kas tiek izmantotas Eiropas un 
citās pasaules valstīs, ir vairāk vai mazāk aprobētas. 

Meklējot atbildi uz jautājumu: kas tad nosaka konkrētu minēto saglabāšanas 
tehnoloģiju izvēli un pielietošanu, jāņem vērā vairāki objektīvi un subjektīvi apstākļi. 
Pirmo apstākļu grupu veido dokumenta kā kultūrvēsturiskā mantojuma objekta statuss 
(proti, tā informatīvā slodze un unikalitāte, lietojamības koeficients) un dokumenta 
fiziskā substance (proti, materiāls, no kura dokuments un tā tekstuālais izpildījums ir 
izgatavots, tā bojājumu raksturs un daudzums). Subjektīvo apstākļu kopumu diktē 
tehnoloģiskās iespējas un aprīkojums. Liela nozīme ir arī personāla kvalifikācijai un 
atbildīgās personas kompetences līmenim un spējai pieņemt attiecīgu lēmumu, piemēram, 
vai konkrēto dokumentu restaurēt, mikrofilmēt vai skenēt. 

Latvijas valsts arhīvu sistēmā šos jautājumus risina Centrālā mikrofotokopēšanas 
un dokumentu restaurācijas laboratorija (turpmāk tekstā – Laboratorija), kas ir Valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde. 
 

Dokumentu saglabātība 
 
 “Dokumenti, kas radušies latviešu nācijas un to nacionālo grupu, kuras 
dzīvojušas un dzīvo Latvijā, valstiskās, ekonomiskās, sabiedriski politiskās un kultūras 
attīstības procesā un satur sabiedriski vērtīgu informāciju, neatkarīgi no šo dokumentu 
sastādīšanas vietas un laika, kā arī informācijas fiksēšanas veida, ir Latvijas nacionālais 
arhīva fonds,” tā teikts likuma “Par arhīviem” preambulā. Kā jau minēts, Latvijas 
nacionālais arhīva fonds ietver informāciju no 13. gs. līdz mūsu dienām. Šī informācija 
materializējusies papīra un pergamenta manuskriptos, dokumentu sējumos ādas vākos, 
zemesgrāmatu masīvajos foliantos, karšu, grafiku, fotogrāfiju kolekcijās, filmu un skaņu 
ierakstu kolekcijās u.c. Visi minētie materiāli, kā arī teksta un attēla fiksēšanas līdzekļi – 
tintes, tušas, zeltījums, akvareļkrāsas, tipogrāfijas krāsas – ir organiskas izcelsmes un 
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pakļauti gan dabiskajam novecošanas procesam, gan apkārtējās vides ietekmei, gan arī 
cilvēka darbībai. 
 
 

 
 

1. att. Mikrofotokopēšanas process Centrālajā mikrofotokopēšanas un  
dokumentu restaurācijas laboratorijā. 

 
 Laboratorijai ir jānodrošina valsts arhīvos uzkrātās unikālās un vērtīgās 
informācijas nezūdamība, lai garantētu iedzīvotāju tiesības iegūt viņiem nepieciešamo 
informāciju un lai to varētu izmantot valsts pārvaldē. Pēdējo gadu laikā visaktuālākā bija 
zemesgrāmatu un plānu restaurācija, jo šajos dokumentos rodamā informācija bija 
nepieciešama īpašumu denacionalizācijas un zemes reformas gaitā. Liels darbs tika 
ieguldīts Rīgas jūgendstila arhitektūras plānu kolekcijas restaurācijā, jo šos materiālus 
eksponēja izstāžu sērijā, ko veidoja arhitekts J. Krastiņš un kas apceļoja Eiropas pilsētas 
un noslēdzās Valsts Mākslas muzejā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. att. Rokrakstu un grāmatu restaurācija Centrālajā 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijā. Rokrakstu, dokumentu, grāmatu 
restauratores Nadežda Marherte un Svetlana 
Simonova. 
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 Nozīmīgs pasākums bija Zviedrijas Valsts arhīvu interesējošo dokumentu 
mikrofilmēšana un apmaiņa pret Latvijas arhīviem svarīgiem dokumentiem, kas glabājas 
Zviedrijas arhīvos. 
 Laboratorijas uzdevums ir nodrošināt Latvijas valsts arhīvu un speciālās 
bibliotēkas fondos esošo nozīmīgāko oriģinālu drošības un izmantošanas fonda izveidi, 
proti, jāsagatavo dokumentu oriģinālu kvalitatīvas mikrofilmas, mikrofišas, 
fotoreprodukcijas, kas šo informāciju darīs sabiedrībai vienkāršāk pieejamu un ļaus 
izslēgt no ikdienas aprites dokumentu oriģinālus, kā tas pieņemts pasaules arhīvu darba 
praksē. 
 

Laboratorijas darbības mērķi 
 
 Nodrošinot sekmīgu Laboratorijas darbu, nepieciešams līdzdarboties dokumentu 
tiesiskās aizsardzības nodrošināšanā, piedalīties dažādu likumpamatoto normatīvo aktu 
(noteikumu, instrukciju, standartu) izstrādāšanā, kas veido dokumentu aizsardzības 
politiku. Laboratorijai, pildot savus ikdienas uzdevumus, regulāri jāveic arhīvu glabātavu 
vides mikrobioloģiskā testēšana un kontrole, informācijas nesēju fiziskā veseluma 
saglabāšana – konservācija un restaurācija, kā arī jārūpējas par pašas informācijas 
saglabāšanu. 
 Laboratorijas darba aktualitāte ir dokumentu saglabāšanas darba optimizācija, 
sagatavojot dokumentu drošības un izmantošanas fondu, kā arī dokumentu restaurācijas 
tehnoloģijas ieviešana, izmantojot papīra masas pieliešanas metodiku, kā arī lielformāta 
dokumentu – karšu, plānu, afišu – restaurācijas tehnoloģijas izstrādāšana un lietojums. 
 Laboratorijas darbības pamatuzdevumi ir noteikti “Valsts arhīvu attīstības 
koncepcijā 1997.–2005. gadam”. Piedaloties likumpamatoto normatīvo aktu izstrādē, 
Laboratorijas pienākumi ir: 1) informācijas nesēju un informācijas fiksācijas līdzekļu 
nozares standartu izstrāde; 2) norādījumu par dokumentu sagatavošanu mikrofilmēšanai 
optimizācija un ieviešana; 3) budžeta programmas izstrāde un izpildes pārraudzība. 
 “Valsts arhīvu attīstības koncepcijā 1997.–2005. gadam” paredzēts arī 
Laboratorijas darbs nacionālā arhīva fonda saglabāšanā un izmantošanā. Tās uzdevumi: 
1) uz tradicionālajiem informācijas nesējiem –papīra, pergamenta u.c. – fiksētu 
dokumentu saglabāšanas koncepcijas izstrāde; 2) unikālo dokumentu mikrofilmēšanas 
programmas izstrāde, lai sagatavotu dokumentu drošības un izmantošanas fondu; 
3) valsts arhīvu sistēmas pasūtīto ādas, pergamenta un papīra pamatnes dokumentu 
izpēte, restaurācija, vaska zīmogu konservācija un dokumentu iesiešana; 4) kino 
dokumentu un fotodokumentu fondu profilakse; 5) dokumentu glabāšanas noteikumu 
ievērošanas pārraudzība valsts arhīvu glabātavās; 6) mikrobioloģiskā stāvokļa kontrole 
valsts arhīvu glabātavās; 7) arhīvu dokumentu popularizēšana, sagatavojot dokumentu 
kolekcijas izstādēm un piedaloties Latvijas un Baltijas valstu restauratoru darbu izstādēs. 
 Laboratorijas uzdevums ir arī pilnveidot un racionalizēt savu darbu, kā arī celt 
speciālistu profesionālo kvalifikāciju, tādēļ: 1) jāapgūst jaunas restauratoru darba 
tehnoloģijas; 2) jāorganizē kursi un lekcijas arhīvistiem par arhīva dokumentu 
biodestrukciju un saglabāšanu; 3) jāizstrādā un jāievieš restauratoru specialitātes studiju 
programma Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas fakultātē. 
 Laboratorija ir jau uzsākusi “Valsts arhīvu attīstības koncepcijā 1997.–
2005. gadam” izvirzīto uzdevumu īstenošanu. 
 

Darbības analīze 
 
 Šodienas straujie pārmaiņu procesi, jaunās tehnoloģijas un darba iespējas 
nosaka, ka Laboratorijas darbā liela nozīme ir pareizām darbības virzienu prognozēm. To 
uzdevums sabalansēt reālās iespējas, kvalifikāciju un finanses ar mūsu vajadzībām, 
tiesībām un atbildību. To nosaka arī likuma “Par arhīviem” 1. pants: “.. Latvijas 
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nacionālā arhīva fonda veidošana un saglabāšana ir Latvijas Republikas valsts institūciju 
un sabiedrisko organizāciju, kā arī katra pilsoņa pienākums.”  
 

 
 

3. att. Lielformāta dokumentu restaurācija Centrālajā mikrofotokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratorijā. Rokrakstu, dokumentu, grāmatu 

restauratore Aina Dimante. 
 
Laboratorijas atbildība, tiesības un pienākumi definēti tās darbu reglamentējošā 

“Nolikumā”, kas apstiprināts 1998. gadā. Nolikums paredz, ka Laboratorijai ir tiesības 
saņemt no Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un tās pakļautības iestādēm pamatuzdevumu 
veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, bet Laboratorijas atbildība ir 
konkrēto darba plānu izpilde un atskaites par padarīto. Laboratorijai ir tiesības rīkoties ar 
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, slēgt līgumus, lai nodrošinātu savu darbību, bet tā ir arī 
atbildīga par šo budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu gada laikā, izpildot plānā 
paredzēto – 25 000 dokumentu lapu mikrofilmēšanu, 152 900 dokumentu lapu 
restaurāciju un 77 glabātavu mikrobioloģisko pārbaudi. Laboratorijai ir tiesības pieņemt 
darbiniekus, bet tās pienākums ir lietderīgi izmantot visu atvēlēto darba laika budžetu 
(225 darba dienas). Šie konkrētie darba ietvari – darba plāna rezultatīvie radītāji, 
piešķirtie budžeta līdzekļi, lietderīgais laika budžets – ļauj veidot mūsdienām tik 
raksturīgo darba ritma dinamisko stabilitāti, kas nepieciešama, lai izpildītu konkrētu 
darbu, precīzi un ātri izvēloties mūsu iespējām un vajadzībām atbilstošu saglabāšanas 
tehnoloģiju, kas arī atbilst šodienas Eiropas līmenim. 

Šobrīd laboratorija veic papīra un pergamenta dokumentu, ādas iesējumu, vaska 
zīmogu, karšu un plānu, grafikas restaurāciju, plānots ieviest arī fotogrāfiju un afišu 
restaurāciju. Šajā darbā tiek lietotas attiecīgas tehnoloģijas. Vides un dokumentu 
mikrobioloģisko testēšanu veic ar nomazgājuma un agara bloku metodi. Lai nodrošinātu 
informācijas saglabāšanu, tiek izmantotas mikrofilmu izgatavošanas un digitālās 
tehnoloģijas, kā arī dokumentu elektografiskā kopēšana. 
 

Vēsture un šodienas statistika 
 
 Laboratorijas vēsturi un attīstību vislabāk raksturo daži gadaskaitļi. To 
nodibināja 1968. gadā kā Latvijas PSR Centrālā Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
sastāvdaļu. 1989. gadā laboratorija kļuva par valsts arhīvu sistēmas patstāvīgu 
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struktūrvienību. Saskaņā ar 1996. gadā izstrādāto valsts investīciju projektu, 1998. gadā 
izveidoja Mikrofotokopēšanas daļu. 1998. gadā Laboratorijas Restaurācijas daļa pārcēlās 
uz rekonstruētām telpām vietējas nozīmes arhitektūras piemineklī – Švarcmuižā. 
1998. gadā tika izveidota arī Mikrobioloģijas laboratorija un patstāvīgs Grāmatvedības 
uzskaites dienests. 
 

 
 

4. att. Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas darbinieki  
2000. gada Ziemssvētku pasākumā. 

 
 Šobrīd Laboratorijā strādā 42 darbinieki. Darba apjomu raksturo šādi skaitļi: gadā 
restaurētas 20 zemes un baznīcas grāmatas, 1000 lietas, mikrobioloģiski testētas 
180 glabātavas un mikrofilmēti 250 000 kadri. 
 Laboratorijas darbu vada direktore Inta Rudzīte. Viņas pakļautībā darbojas 
Restaurācijas daļa, Mikrofotokopēšanas daļa, Tehniskā daļa, Grāmatvedības uzskaites 
dienests, kā arī vecākais personāla inspektors un atbildīgais sekretārs. 

*** 
 Laboratorijas misija ir nodrošināt arhīvos uzkrātās informācijas nezūdamību un 
pieejamību, kā arī saglabāšanas pēctecību. Tā arī dod savu ieguldījumu valsts arhīvu 
sistēmas kopīgajā darbā, veidojot informācijas vidi. Laboratorija ar pilnu atbildību ir 
strādājusi savas patstāvības pirmo desmitgadi, lai tuvinātu mums vēlamo darba 
situāciju – vesela vide, vesels dokuments un vesels arhīvists. 

 
 
Inta Rudzīte 

ZUR AUSWAHL UND ANWENDUNG VON VERFAHREN 
BEI DER ERHALTUNG VON DOKUMENTEN UND INFORMATIONEN 

 
Die Verfahren zur Erhaltung von Informationen müssen heute drei Aufgaben 

erfüllen: die präventive und die substantielle Erhaltung der Originaldokumente sowie die 
Erhaltung von Informationen. Die präventive Erhaltung der Dokumente wird durch 
geeignete Verhältnisse in den Lagerräumen sowie durch qualitative Informationsträger 
gewährleistet. Um die Originaldokumente zu erhalten, werden diese konserviert und 
restauriert. Die Informationen werden durch ihre Übertragung von den traditionellen 
Informationsträgern, zum Beispiel Pergament, Papier, auf modernere Träger, zum 
Beispiel, Filme, Disketten, durch Anwendung von Mikroformen oder durch digitale 
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Technologien – Fotoreprographie, Anfertigung von Mikrofilmen und Mikrofischen, durch 
das Scannieren der Informationen – erhalten. Diese Verfahren zur Erhaltung der 
Informationen, die in Europa und in anderen Staaten der Welt verwendet werden, werden 
auch in Lettland mehr oder weniger verwendet. 
  Im Zentralen Laboratorium für das Mikrokopieren und die Restaurierung der 
Dokumente werden für die Staatsarchive Lettlands die Fragen der Auswahl und der 
Anwendung von verschiedenen Verfahren zur Erhaltung der Urkunden und Informationen 
zu einer Lösung gebracht. Dieses Laboratorium ist eine Zivilbehörde, welche der 
Genaraldirektion der Staatsarchive Lettlands unterstellt ist. Es muss für die Erhaltung der 
in den Archiven gesammelten wichtigen und wertvollen Informationen sorgen, damit das 
Recht der Einwohner auf Informationen ebenso wie die Möglichkeit, diese Informationen 
staatlichen Behörden zur Verfügung zu stellen, garantiert werden. In den letzten Jahren 
war die Restaurierung der Grundbücher und Karten besonders aktuell, da die 
Informationen, welche in diesen Dokumenten erhalten sind, für die Denationalisierung 
und  die Ausführung der Bodenreform unumgänglich nötig waren. Große Arbeit wurde für 
die Restaurierung der Entwürfe der Jugendstilbauten in Riga geleistet, weil diese in einer 
Reihe von Ausstellungen, veranstaltet von dem Architekten J. Krastiņš, in verschiedenen 
Städten Europas und schließlich im Staatlichen Kunstmuseum Lettlands in Riga, gezeigt 
wurden. 
 Eine wichtige Arbeit war die Mikroverfilmung der Urkunden, welche für das 
Reichsarchiv in Schweden von Interesse waren. Diese Materialien wurden mit den Kopien 
der Urkunden aus den Archiven Schwedens, an welchen die lettischen Archive interessiert 
sind, ausgetauscht. 
 Die Aufgabe des Laboratoriums ist, einen gegen Beschädigungen gesicherten 
Bestand der wertvollsten Originalurkunden aus den Sammlungen der Staatsarchive 
Lettlands und der besonderen Archivbibliothek zu schaffen; d. h., qualitative Mikrofilme, 
Mikrofischen, Fotoreproduktionen der Originaldokumente anzufertigen, damit die 
Informationen aus diesen Urkunden für die Interessenten besser zugänglich werden und 
die Originale der Urkunden aus der alltäglichen Benutzung ausgeschlossen sind, wie es 
sonst in der Archivpraxis weltweit üblich ist. Das Laboratorium nimmt auch an der 
gemeinsamen Arbeit des Archivsystems zur Bildung eines Informationssystems teil.  
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