
ĢEnERĀLDIREKTORA SLEJA

ĢEnERĀLDIREKTORA SLEJA

jaunās politikas iniciatīvu piepildījums 
valsts arhīvu nozarē − drošs pamats 

informācijas sabiedrības veidošanā latvijā
2005. gadā Dailes teātra lielajā zālē pulcējās Latvijas kultūras darbinieku 

pirmais Forums. Vairāk nekā tūkstotis ar kultūru saistītu Latvijas iedzīvotāju 
no visiem valsts rajoniem izteica savu sāpi un vēlmes kultūras atdzimšanai 
Latvijā − nacionālā valstī.

Svarīgs posms sākās arhīvistu darbā pēc Foruma gala dokumenta 
“Memorands − Kultūra 2010” parakstīšanas starp Ministru prezidentu, 
kultūras ministri Helēnu Demakovu un kultūras darbiniekiem. Tā bija īss, 
bet konkrēts un noteikts rīcības plāns nākotnei.

Balstoties uz šo dokumentu, arī arhīvu darbinieki kā dokumentārā 
kultūras mantojuma glabātāji un veidotāji izteica savu redzējumu par 
jaunajām “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006.−2015. gadam: nacionālā 
valsts”, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa rīkojumu 
nr. 264, un Kultūras ministrijas darbības stratēģijām 2007.−2009. gadam, ko 
Ministru kabinets apstiprināja ar 2006. gada 1. novembra rīkojumu nr. 856.

Šajos dokumentos ir akcentēta jauna valsts pieeja kultūras politikā.
Kultūras ministre Helēna Demakova 2006. gada 23. septembrī savā runā 

Latvijas radošo savienību plēnumā īpaši uzsvēra kultūras atdzimšanas 
nepieciešamību nacionālā valstī:: “Visa runāšana par prioritātēm līdz šim ir 
bijusi tāda caurumu aizlāpīšana. Kultūrai vajag naudu − nevis vienreizēju 
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ielāpu, bet lielas ilgtermiņa investīcijas. Lai to panāktu, ir jāmaina sabiedrības 
un valsts attieksme. [..] Šodien esam šeit, lai apliecinātu jums: mēs darīsim 
visu no sevis atkarīgo, lai liktu pamatus politikai, kas uzskata, ka kultūra 
rada vērtības, mēs vēlamies ar jums vienoties par kopīgu rīcības plānu, 
kas veidotu Latvijā jaunu politisku tradīciju. Tādu, kas kultūrā saskata 
radošu, nevis patērējošu aspektu.”

Pirmais vēstnesis, ka Ministru kabinets un personīgi kultūras ministre 
Helēna Demakova vēlas atgriezt mūsu vēstures dokumentārās liecības 
Latvijai, bija 2005. gada nogalē, kad valdības politiskā griba vainagojās 
ar līdzekļu piešķiršanu un latviešu leģiona 15. divīzijas štāba dokumentu 
oriģinālus izdevās iegādāties no to agrākā īpašnieka nīderlandē. no 2006. 
gada septembra šie dokumenti mikrofilmās ir bez maksas brīvi pieejami 
pētniekiem Latvijas Valsts vēstures arhīva lasītavās.

Galvenais, ko ir panākusi Helēnas Demakovas enerģiskā un arhīvu 
problēmas izprotošā attieksme, ir atalgojuma paaugstināšana ne tikai 
īslaicīgi, bet ilgtermiņā, lai 2010. gadā vidējā darbalga arhīvos strādājošiem 
sasniegtu Ls 600.

no sākuma pat es neticēju šādam fantastiskam rīcības plānam. Jā, bet tas 
realizējas − pat apsteidzot algu paaugstināšanas grafiku! Viens piemērs tam 
ir, ka zemāko arhīvu speciālistu arhīvistu, fondu glabātāju alga, kas 2005. 
gadā bija Ls 105 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, šobrīd ir trīskāršojusies 
un sasniedz arhīvos 2008. gada vidējo līmeni – Ls 315−320 mēnesī.

2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu alga ir dubultojusies. Paldies 
par to saku visu arhīvistu vārdā, jo, parakstot algu sarakstus agrāk, ar 
sāpi konstatēju izmaksu ailē, ka arhīvists saņem Ls 35 avansā un Ls 40−50 
algā. Šobrīd redzu, ka avansā vai algā cilvēki vairs nesaņem atalgojumā 
divciparu skaitli. Tas priecē, bet uzliek mums jaunus pienākumus darba 
kvalitātes jomā, jo esam tie, kas radītās jaunās dokumentārās liecības veido 
un nodrošina to ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai. 
Ceram, ka ar atalgojuma politiku mēs spēsim zinošus speciālistus atgriezt 
savās agrākajās darbavietās no privātā sektora un piesaistīt jaunus 
enerģiskus, datorzinošus speciālistus nākotnes uzdevumu realizēšanai, kā 
arī paaugstināt savu kvalifikāciju, nodrošinot arhīvu jauno izaicinājumu 
realizāciju.
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nākotne mums sola interesantu un radošu sava darba veikumu, jo arhīvu 
attīstībā tiek ieguldīti ievērojami valsts budžeta un ERAF līdzekļi, par kuru 
racionālu izlietojumu mums jāatbild.

Ilgstoši darbojoties Tieslietu ministrijas un Kultūras ministrijas 
pārvaldībā, arhīvu nozare pieprasīja savai attīstībai līdzekļus, taču 10 gados 
tikai vienu reizi saņēma finasējumu mikrofilmēšanas projektam.

Ar kultūras ministres Helēnas Demakovas aktīvu līdzdalību ir izstrādāta 
un akceptēta Ministru kabinetā “Kultūras ministrijas darbības stratēģija 
2007.−2009. gadam”, kurā viens no mērķiem paredz: “Sekmēt līdzsvarotu 
kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas 
teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts 
iedzīvotājiem.”

Kultūras ministrijas vidējā termiņa stratēģijā ir noteikti seši darbības 
virzieni, kas tiek īstenoti ar sešu budžeta programmu un 11 apakšprogrammu 
palīdzību. Tas nozīmē, ka arhīviem nav atsevišķas budžeta programmas 
kā līdz 2005. gadam. Arhīvi līdzdarbojas “Kultūras mantojuma” budžeta 
programmā kā apakšprogramma.

Piekrītu un atbalstu kultūras ministres H. Demakovas atziņu: “Viens 
nav karotājs − spēki jākonsolidē un līdzekļi jācentralizē, pakļaujot vidējā 
termiņa prioritātēm − kā jaunās politikas iniciatīvas kultūras mantojuma un 
atmiņas institūciju resursu saglabāšanai, aizsardzībai un pieejamībai, t. sk. 
digitalizācijai.”

Tas nozīmētu izveidot vienotu kultūras mantojuma un atmiņas insti-
tūciju – e-pakalpojumu informatīvo vidi. 

Arhīvu jaunās politikas iniciatīvas šajā jomā ietver e-pārvaldes mērķu 
sasniegšanu, digitālo dokumentu veidošanu un to pieejamību klientiem, 
kā arī arhīvu sistēmas modernizāciju.

Šo uzdevumu realizācijai nepieciešamais finansējums atbilstoši stratēģijai 
tiek plānots 2007. gadam Ls 3,218 miljonu, 2008. gadam Ls 3,813 miljonu un 
2009. gadam Ls 3,818 miljonu. 

Arhīviem kopējā “Kultūras mantojuma” budžeta programmā arhīviem 
2006. gada budžeta grozījumos attīstībai piešķirti vairāk nekā 134 tūkstoši 
latu, kas ieguldīti jaunās politikas iniciatīvu realizēšanas uzsākšanai, par 
neatliekamāko uzskatot klientu nodrošināšanu ar mikrofilmu lasāmiem 
aparātiem, unikālo dokumentu glabātuves izveidošanu ar attiecīgu 

9



ĢEnERĀLDIREKTORA SLEJA

novērošanas un ugunsdrošības sistēmu Latvijas Valsts vēstures arhīvā, 
kopumā vairāk nekā Ls 50 tūkstošu. Lai uzsāktu digitālās ģenealoģiskās 
datubāzes izveidošanu, Laboratorijā iegādāta tehnika mikrofilmēto baznīcu 
grāmatu digitalizācijai aptuveni Ls 60 tūkstošu apmērā.

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, lai uzlabotu klientu 
apkalpošanu, par piešķirtajiem līdzekļiem iegādājās modernu filmu skatāmo 
un pārtīšanas aparatūru, kas ļauj pētniekam veikt filmu materiālu kvalitatīvu 
noskatīšanos un atlasi kopēšanai. Iegādāts dīzeļģenerators elektronisko 
dokumentu glabātuves temperatūras un mitruma nepieciešamo parametru 
nodrošināšanai, ja tiek pārtraukta elektrības padeve ilgāk par 15 minūtēm. 
Šajā elektronisko dokumentu glabātuvē temperatūras svārstības nedrīkst 
pieļaut par 1−2° pēc Celsija un jānodrošina nepārtraukts temperatūras 
režīms 7−8° robežās. Kopā Ls 16 tūkstoši.

Tomēr lauvastiesa – Ls 447 tūkstoši – tika novirzīti atalgojuma 
paaugstināšanai, vidēji par 22% salīdzinājumā ar 2006. gada sākumu.

2007. gada apstiprinātais budžets mūs vairāk nekā iepriecina, jo esam 
gandarīti un gatavi izvirzīto uzdevumu sekmīgai izpildei. Te paldies valdībai 
un mūsu budžeta līdzekļu aizstāvjiem tajā − kultūras ministrei Helēnai 
Demakovai un valsts sekretārei Solvitai Zvidriņai, kas spēja pierādīt mūsu 
vajadzību nepieciešamību, pamatotību un neatliekamību Finanšu ministrijā 
un valdībā.

Salīdzinošos skaitļos mūsu kopbudžets 2007. gadā salīdzinājumā 
ar 2006. gada 1. janvāra apstiprināto budžetu ir pieaudzis par 188% un 
sastāda Ls 6,743 miljonus!

Atalgojuma pieaugums sastāda 182% pret 2006. gada 1. janvāri. Šobrīd 
algu izmaksām mēs varam piemērot visas sešas kategoriju skalas, un tie, kas 
nostrādājuši vairāk nekā 10 gadus, atalgojumā saņem 80% no 6. kategorijas 
vidējā līmeņa.

Ir iegūti nepieciešamie līdzekļi inflācijas pieauguma segšanai papildus 
uzturēšanas izmaksām Ls 232 tūkstoši pret 2006. gada 1. janvāri.

Projekta “Raduraksti” turpināšanai, lai uz gada beigām daļa no 
digitalizētajām baznīcu grāmatām būtu redzamas internetā, – Ls 283 
tūkstoši.

Likvidēto PSRS okupācijas iestāžu dokumentu pieņemšanas un 
saglabāšanas nodrošināšanai Ls 320 tūkstoši, kas ļaus pieņemt no vairāk 
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nekā 500 likvidētām iestādēm 320 000 glabājamās vienības, kuras šobrīd 
atrodas privāto un publisko institūciju arhīvos un pakļauti riskam iet bojā 
nelabvēlīgu saglabāšanas apstākļu dēļ, kā arī tāpēc, ka šīm institūcijām 
likvidācijas gadījumā nav juridiskas atbildības par šiem dokumentiem.

Šo līdzekļu apgūšana mums visiem liek plānot kopumā arhīva un katra 
speciālista darbus tā, lai piešķirtais finansējums tiktu izlietots precīzi, 
lietderīgi un ar domu par nākotni.

Kā svarīgāko un sabiedrības interesi jau guvušu tuvāk raksturošu vienu 
no mūsu jaunās politikas iniciatīvām − projektu “Raduraksti”.

Ņemot vērā, ka viens no galvenajiem arhīvu stratēģiskajiem mērķiem 
ir uzlabot klientu apkalpošanu un radīt jaunus pakalpojumu veidus, par 
pamatu ņemot devīzi “Viss par cilvēkiem, visu cilvēkiem”, radās jaunā 
politikas iniciatīva, kas guva atbalstu ministres H. Demakovas izstrādātajā 
ministrijas stratēģijā, – ģenealoģiskās datubāzes “Raduraksti”, digitālo resursu 
izveidošana un pieejamība attālinātiem lietotājiem ar interneta starpniecību.

Šobrīd informācijas laikmetā, kad ikdienā personīgi vai interneta tīmeklī 
tiekamies ar dažādu kultūru un tautību pārstāvjiem, arvien nozīmīgāks 
kļūst jautājums par mums pašiem, par mūsu identitāti un piederību latviešu 
tautai. ne velti Kultūras ministrijas stratēģijas dokuments 2006.−2015. 
gadiem ietver sevī nosaukumu “nacionālā valsts”. neredzamas saites mūs 
vieno ar saviem priekštečiem, un katrs no tiem ir vēlējis to labāko saviem 
bērniem un bērnubērniem. Šobrīd arhīvi piedāvā projektu “Raduraksti”, kas 
dos iespēju, neiegriežoties arhīva lasītavās, pētīt savu dzimtas vēsturi, sava 
novada izcilāko kultūras, valsts un sabiedrisko darbinieku dzīves svarīgākos 
momentus – dzimšanu, laulību, dzīvesvietu un aiziešanu mūžībā.

Tā caur savas tautas vēstures prizmu skatoties uz pagātnes notikumiem, 
tiek labāk izprasta sarežģītā Latvijas valsts vieta Eiropas kartē no 13. gs. līdz 
mūsdienām.

Tas ir svarīgi šobrīd, kad robežas ir atvērtas un Latvijas iedzīvotāji var 
brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot daudzās jo daudzās pasaules valstīs. 
Un tad, lai cik tālu dzīve mūs aizvedīs projām plašajā pasaulē, vienmēr būs 
iespējas ieskatīties un uzzināt savas senču saknes un par to vietu, kurai mūsu 
tēvi un tēvutēvi bija piederīgi, un tāpat kā pasaku tēlu Sprīdīti šī “sapņu 
zemes meklēšana” mūsu tautiešus no ārzemēm nākotnē sauks atpakaļ uz 
“laimīgo zemi” un tēvu sētu atpakaļ.
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Svarīgākais uzdevums jaunās politikas realizācijā, kas skar arhīvus 
un to attīstību, ir infrastruktūras optimizācija, lai nodrošinātu arhīvos 
glabājamās informācijas saglabāšanu, aizsardzību, pieejamību visā 
Latvijas teritorijā, garantējot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem 
valsts iedzīvotājiem.

Viens no nacionālās identitātes stūrakmeņiem ir arhīvos uzkrātais 
un saglabātais dokumentārais kultūras mantojums. Latvijā tas veidojies 
daudzveidīgs jau no 13. gs. vairāk nekā divdesmit valodās. Gan uz 
pergamenta, gan uz papīra, gan citiem informācijas nesējiem saglabājušies 
Latvijas tautai svarīgi autentiski dokumenti, ko nepieciešams adekvāti 
saglabāt un aizsargāt, pētīt un nodrošināt tā pieejamību un pielietojamību 
sabiedrības vajadzībām, kā arī pastāvīgi papildināt ar šobrīd jaunradītajiem 
autentiskiem papīra un elektroniskiem dokumentiem.

Lai nodrošinātu 17 miljonu glabājamo vienību dokumentārā mantojuma 
saglabāšanu un turpmāku izmantošanas iespēju, Latvijā ir izveidots aptverošs 
15 arhīvu institūciju tīkls, taču to infrastruktūra ir novecojusi, atrodas tehniski 
sliktā stāvoklī un nespēj nodrošināt dokumentu saglabāšanai kvalitatīvu 
arhīvvidi (temperatūru, mitrumu, apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, 
automātiskās ugunsdzēsības sistēmas u.c.) vairāk nekā 50 000 m2 arhīvu 
dokumentu glabātavu platībās. Sliktā ēku tehniskā stāvokļa dēļ dokumentu 
preventīvā aizsardzība neatbilst normatīvu prasībām Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā, Latvijas Valsts arhīvā un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvā, kur glabājas nacionālas nozīmes dokumenti vairāk nekā 60% no visa 
valsts arhīvos glabājamā dokumentārā mantojuma apjoma.

Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma “Mantojums 2018” 
paredz līdz Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai sakārtot 
un modernizēt visus valsts īpašumā esošos vairāk nekā 100 kultūras 
infrastruktūras objektus.

Šobrīd vairāk nekā divdesmit arhīvu ēku sakārtošanas darbus paredzēts 
uzsākt 2012. gadā. Bet varbūt mums pašiem jāizstrādā jaunās, valdības 
deklarācijā izvirzītās vīzijas − nacionālā arhīva infrastruktūras meti 
ātrāk, lai piešķirtais finansējums tiešām kalpotu mūsu valsts vēstures 
mājvietās − arhīvu dokumentu saglabāšanai nākamajām paaudzēm. 
Manuprāt, jāsāk diskusija par jaunas nacionālā arhīva ēkas celtniecību, jo 
Rīgā un tās apkaimē arhīvi atrodas vairāk nekā 10 ēkās.
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To nosaka reālā dzīves īstenība, ka mazā valstī svarīgi ir nodrošināt 
pakalpojumu pieejamību katram interesentam tuvāk savai dzīvesvietai, bet 
valstij izdevīgāk koncentrēt resursus centralizēti šā mērķa sasniegšanai.

Tāpēc Kultūras ministrijas stratēģijā 2006.−2009. gadam ir uzdots 2007. 
gadā izstrādāt atbilstoši valdības Deklarācijā izvirzītajam uzdevumam 
jaunu Arhīvu likumu un tam pakārtotus nozares normatīvos dokumentus − 
Ministru kabineta noteikumus.

Jau šobrīd arhīvu uzdevums jauno politikas iniciatīvu kontekstā ir 
iesniegt savas darbības zonā 2008. gadā nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu 
dokumentu saglabāšanas un pieejamības vajadzību nodrošināšanai atbilstoši 
valstī pastāvošiem normatīviem.

Arhīviem jāsagatavo un jāiesniedz nepieciešamie telpu tehniskā 
aprīkojuma un inventāra pieprasījumi dokumentu saglabāšanas un 
pieejamības nodrošināšanai:

− uzglabāšanas nodrošināšanai;
− drošības un ugunsdrošības sistēmu sakārtošanai;
− aprīkojums jaunu pakalpojumu radīšanai.
Pieprasījumus apkopos Valsts arhīvu ģenerāldirekcija un konsolidēs visas 

kultūras institūcijas, kas veic materiālā kultūras mantojuma veidošanu un 
saglabāšanu, kā vienu kopēju jauno politikas iniciatīvu Kultūras ministrijas 
budžetā ar 2008. gadu un turpmāk līdz 2010. gadam.

nobeigumā es vēlētos ieskicēt mūsu arhīvistu vīziju nākotnē.
Šobrīd mēs, arhīvisti, esam uz sliekšņa, aiz kura sākas jauna ēra − 

zināšanās balstītas sabiedrības laikmets. Divdesmitā gadsimta apvērsumi 
zinātnē ir izraisījuši trešo industriālo revolūciju, kurā dominē jaunās 
tehnoloģijas, kas būtībā ir intelektuālās tehnoloģijas. Šī revolūcija, kuru 
pavada globalizācijas un centralizācijas procesi, ir radījusi pamatu zināšanu 
politikai un ekonomikai, izvirzot zināšanas cilvēku darbības, attīstības un 
sociālo pārmaiņu centrā. Līdz ar to arhīvistiem, kas ir oficiālas informācijas 
glabātāji, jāapgūst šīs tehnoloģijas un jānodrošina tajās veidojošās 
informācijas izvērtēšana, vajadzīgā atlase un īslaicīga saglabāšana.

Tomēr informācija, kas ir atrauta no cilvēka, nav zināšanas. Tas nozīmē, 
ka sākotnējā informācijas sabiedrība Latvijā īstenos savu potenciālu vienīgi 
tad, ja tā atvieglos sabiedrībai piekļuvi, līdzdarbošanos zināšanu sabiedrības 
tapšanā. Te ir nākotnes arhīvistu misija − ļaut līdzdarboties un iegūt to 
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informāciju, kas ietverta arhīvos glabājamos dokumentos, t. i., jaunu arhīvu 
pakalpojumu veidošana. Bez tradicionālajiem lasītavu un izziņu darba 
pakalpojumiem un uzsāktā projekta “Raduraksti” ir jāpiedāvā jauni digitāli 
informatīvie pakalpojumi no arhīvu dokumentiem, piemēram, migrācija, 
kartes, ēku plāni, īpašumu adresu, zemesgrāmatu ierakstu reģistri, pasu 
digitālā kolekcija utt. Tie ir mūsu nākotnes uzdevumi, jo zināšanām piemīt 
divas ievērības cienīgas īpašības: tās nekonkurē un tad, kad ir beidzies 
intelektuālā īpašuma un personu datu aizsardzības periods, tās arhīvos ir 
visiem pieejamas. 

Pirmā īpašība arī ilustrē kādu zināšanu aspektu – tas, kurš saņem ideju 
no cita, saņem izglītību pats, nemazinot cita izglītību.

Otra īpašība nozīmē to, ka ikviens var brīvi izmantot arhīvos glabājamās 
un sabiedrībai piederošās zināšanas, bet mūsu uzdevums ir tās piedāvāt 
digitāli plašam klientu lokam. Tēlaini runājot, arhīvistiem jāaizdedzina 
svecīte, un katrs, kurš no mūsējās svecītes aizdegs savējo, izgaismos to 
dzīves telpu, kurā mēs atrodamies, arvien spožāk un spožāk.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors 
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