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latvijas nacionālais arhīvs
darbības uzdevumi, prioritātes un attīstības vīzija

2011. gada 1. janvārī, stājoties spēkā jaunajam arhīvu likumam, savu 
darbību ir uzsācis latvijas nacionālais arhīvs. tas veidots, apvienojot visas 
valsts arhīvu sistēmas iestādes, un ir visu to tiesību un saistību pārņēmējs. 

nacionālā arhīva misija ir nodrošināt nacionālā dokumentārā mantojuma 
uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību valsts un sabiedrības interesēs. 
nacionālais dokumentārais mantojums ir valsts funkciju īstenošanas 
procesā un latvijas teritorijā dzīvojušo indivīdu darbības rezultātā radušies 
dokumenti, neatkarīgi no to tapšanas laika un veida, kas kalpo kā darbības 
pierādījums un palīdz aizsargāt katra atsevišķa indivīda, cilvēku kopas un 
visas sabiedrības kopumā tiesības, nodrošina to darbības kontinuitāti. tā ir 
mūsu visu kopējā kolektīvā atmiņa, kas stāsta nākamajām paaudzēm par 
mūsu priekšgājējiem un mums.  

Mana vīzija – pēc četriem pieciem gadiem latvijas nacionālais arhīvs ir 
klientorientēta valsts pārvaldes iestāde, kurai ir vadošā loma dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā publiskajā sektorā  un kura sniedz plašu e-pakalpojumu 
klāstu. tā ir iestāde, kas sekmē  sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
valsts un pašvaldību institūciju operatīvu darbību, uz zināšanām balstītu 
industriju attīstību un konkurētspēju, izglītības iespēju paplašināšanu, zinā-
šanu un prasmju līmeņa celšanu, nodrošinot zināšanu  sabiedrības prasībām 
adekvātu pieejamību nacionālajam dokumentārajam mantojumam.
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lai vīzija piepildītos, jāveic liels darbs, un no katra līdzdalības tajā lielā 
mēra ir atkarīgs, lai nacionalais arhīvs būtu tāds, kādu mēs to vēlamies 
redzēt. protams, daudz kas ir atkarīgs arī no pieejamā finansējuma un tiem 
procesiem, kas šobrīd notiek latvijā un pasaulē. 

prioritārie uzdevumi, kas veicami, lai izveidotu 
organizatorisko ietvaru arhīvam deleģēto funkciju izpildei 

Efektīvas Latvijas Nacionālā arhīva pārvaldes un struktūras 
izveide atbilstoši arhīva funkcijām

2011.gada 1. janvārī darbu uzsāka latvijas nacionālais arhīvs (lna). lai 
izveidotu efektīvu darboties spējīgu struktūru, pārmaiņas jāveic pakāpeniski 
vairākos posmos. 

2011. gadā arhīva iekšējās reorganizācijas galvenie virzieni un mērķi ir 
samazināt funkciju dublēšanos, atdalīt pamatfunkcijas no atbalsta funkcijām 
un centralizēt atbalsta funkcijas, lai spētu nodrošināt nacionālā arhīva 
funkciju izpildi pie ļoti samazinātajiem finanšu un cilvēku resursiem.

ar 1. jūliju ir izveidots Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības 
departaments. departamentā apvienoti speciālisti, kas veic institūciju uzrau-
dzību, no četrām rīgā esošajām lna struktūrvienībām (bijušās valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas,  latvijas valsts arhīva, personāla dokumentu valsts 
arhīva un latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva). tas nozīmē, ka 
par vienas institūcijas dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzību no 
lna atbildēs  viens speciālists, kurš nepieciešamības gadījumā piesaistīs 
ekspertus par specifiskiem dokumentu veidiem (kino, foto, elektroniskajiem 
dokumentiem u.tml.). agrāk ar vienu institūciju strādāja vairāki atbildīgie, 
kas katrs atbildēja par savu dokumentu veidu, bet to darbība bieži vien nebija 
saskaņota, jo nebija viena atbildīgā. vienlaicīgi deparaments metodiski vadīs 
arī reģionālās lna nodaļas (zonālos valsts arhīvus) institūciju uzraudzībā, 
lai nodrošinātu vienveidīgu metodiku un prasības visām uzraudzībā 
esošajām institūcijām un to teritoriālajām nodaļām. darbu uzraudzībā 
plānots organizēt pa nozarēm, to skaitā veicot dokumentu izvērtēšanu pa 
nozari kopumā, lai uzkrāšanas procesā samazinātu dokumentu dublēšanos 
un profesionāli samazinātu lna glabāšanā pieņemamo dokumentu apjomu. 
Ļoti nozīmīgs departamenta darba virziens būs izstrādāt arī metodiskos 
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līdzekļus un ieteikumus institūcijām par dažādiem institūciju dokumentu un 
arhīvu pārvaldības jautājumiem. 

ar 1. jūliju uz bijušās centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratorijas bāzes izveidots arī Dokumentu preventīvās sagla-
bāšanas departaments, atdalot pamatfunkcijas, kas saistītas ar arhīvā uzkrātā 
nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, un atbalsta funkcijas. 
departaments veiks dokumentu konservāciju un restaurāciju, mikro-
filmēšanu un masveida digitalizāciju visām lna struktūrvienībām, kā arī 
lna glabātavu vides kvalitātes monitoringu, izstrādās metodiskus un 
izglītojošus materiālus par arhīva dokumentu saglabāšanu. 

centralizējot atbalsta funkcijas, izveidota Tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
kuras uzdevumi ir nodrošināt centralizēto iepirkumu, ēku apsaimniekošanu, 
sadarbību ar valsts akciju sabiedrību “valsts nekustamie īpašumi”, kā arī  darba 
drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumu risināšanu latvijas 
nacionālajā arhīvā. vissarežģītākais būs izstrādāt efektīvu sadarbības modeli 
starp  nodaļu un struktūrvienībām, nosakot katra atbildību un pienākumus. 
nodaļai vajadzētu atvieglot struktūrvienību vadītāju administratīvo 
slogu un uzlabot atbalsta funkciju sniegto pakalpojumu kvalitāti. viens no 
pirmajiem nodaļas uzdevumiem ir turpināt uzsākto arhīva ēku apsekošanu 
un to atbilstības  novērtēšanu arhīva vajadzībām, izveidojot vienotu plānu 
būtiskāko trūkumu novēršanai.

vienlaicīgi veikta arī zonālo valsts arhīvu struktūras vienādošana – tie 
tagad ir nacionālā arhīva nodaļas. to apvienošana departamentos būs 
iespējama tikai pēc tam, kad būs skaidras plānošanas reģionu robežas. 
lemjot par teritoriālo arhīva struktūrvienību izvietojumu un skaitu,  jāņem 
vērā arī valsts nozīmes institūciju teritoriālo iestāžu izvietojums, arhīva ēku 
piemērotība arhīva vajadzībām un to fiziskās pieejamības plānošana reģiona 
iedzīvotājiem un institūcijām, izmantojot sabiedrisko transportu. 

rīgas četri arhīvi – latvijas valsts arhīvs, latvijas valsts vēstures arhīvs, 
latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, personāla dokumentu valsts 
arhīvs – ir departamenti, nākamais solis ir vienādot to struktūru.

sekmīgi savu darbu sācis virtuāls “izziņu centrs”, kas nodrošina vienas 
pieturas aģentūras pakalpojuma sniegšanu klientiem, kuriem nepieciešamas 
sociāli tiesiskās izziņas. pieprasījumu var iesniegt jebkurā struktūrvienībā 
un tas tiek pārsūtīts arhīva ietvaros, kā arī uz vienu pierasījumu tiek sniegta 
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viena atbilde, nepieciešamības gadījumā apkopojot informāciju no vairākām 
sturktūrvienībām. 

līdzīgi vajadzētu apvienoties, lai veidotu izstādes, publikācijas, pasākumus 
un arhīvpedagoģijas darbu. 

protams, reorganizācijas procesā rodas daudz un dažādas problēmas, 
jo nav viegli apvienot vienā veselumā 18 dažādas iestādes ar dažādām 
tradīcijām un gadiem iestrādātām pocedūrām, izprast, ka ikviens arhīvs vairs 
nav patstāvīga iestāde, bet tikai struktūrvienība citā iestādē. 

Normatīvā ietvara izveide 

Uzsākot darbu 2011. gadā, viena no lielākajām problēmām bija  normatīvās 
bāzes trūkums nacionālā arhīva darbībai. stājās spēkā jaunais likums, bet tam 
pakārtotie normatīvie akti nebija pieņemti. likumā bija vairāk nekā 13 dele-
ģējumi Ministru kabineta  noteikumu izstrādei, to nebija iespējams izdarīt 
viena gada laikā, īpaši ņemot vērā, ka dokumentu pārvaldībā līdz šim vispār 
nebija regulējuma. no gada sākuma darbs ir pavirzījies uz priekšu – pieņemti 
trīs Ministru kabineta noteikumi, trīs izsludināti valsts sekretāru sanaksmē. 
vēl palikuši paši grūtākie – dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi 
institūcijām un arhīva darba noteikumi. darbs pie šiem noteikumiem notiek 
darba grupās, aktīvi diskutējot. Ļoti ceru, ka 2012. gadu sāksim ar sakārtotu 
ārējo normatīvo aktu bāzi. 

iespējami ātrāk ir jāpārskata un jāaktualizē arī visi iekšējie normatīvie 
akti, pielāgojot procedūras un darba kārtības jaunajai struktūrai un 
arhīvu likumam pakārtoto normatīvo aktu prasībām, beidzot jāizstrādā 
arhīva darba pamatnoteikumi, kas būtu kā rokasgrāmata visiem  arhīva 
darbiniekiem.

liela ietekme, patīk tas mums vai ne, uz iekšējo un arī ārējo normatīvo 
aktu izstrādi ir arī vienotajai valsts arhīvu informācijas sistēmai (vvais).

VVAIS projekta otrās kārtas sekmīga ieviešana un 
e-pakalpojumu sniegšanas uzsākšana

Efektīva arhīvam deleģēto funkciju izpilde un uz klientiem orientēta 
latvijas nacionālā arhīva darbība lielā mērā ir atkarīga no veiksmīgas EraF 
projekta “vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” 
otrās kārtas realizācijas, ko vada Kultūras informācijas sistēmas. sekmīgas 
projekta realizācijas rezultātā nacionālais arhīvs spēs:
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– nodrošināt klientu vienotu apkalpošanu, nodrošinot klientu piepra-
sījumu pieņemšanu jebkurā latvijas nacionālā arhīva struktūrvienībā vai 
pakalpojuma sektorā, kā arī nodrošinot iespēju saņemt pieprasīto izziņu 
elektroniskā veidā un apmaksāt to portālā; 

– pieņemt, glabāt, aprakstīt un izmantot elektroniskos dokumentus, tai 
skaitā tiešsaistē; 

– nodrošināt latvijas nacionālā arhīva uzkrāto un aprakstīto vienību 
pieejamību tiešsaistē caur vienotu saskarni; 

– optimizēt darbu ar valsts un pašvaldību institūcijām, veikt arhīvam 
izvirzītos uzdevumus e-pārvaldes ieviešanā. 

to, ka darbs pie projekta realizācijas ir sācies, domājam, ka ir pamanījis 
gandrīz ikviens arhīvā strādājošais, tās ir darba grupas, garas diskusijas un 
intervijas ar izstrādātājiem. 

Arhīvu plānošanas sistēmas izmaiņas un papildu finanšu piesaiste 

darba organizācijas pilnveidošanai un intensificēšanai, kā arī lai 
nodrošinātu tās atbilstību valsts pārvaldē esošajai plānošanas sistēmai, 
nepieciešams veikt izmaiņas līdzšinējās arhīvu sistēmas smagnējā plānošanas 
un atskaitīšanās sistēmā. plānošanas un atskaitīšanās sistēmai jābūt elastīgai, 
caurspīdīgai un orientētai uz valsts un sabiedrības interesēm. 

lai to nodrošinātu, ir jāizstrādā nacionālā arhīva darbības pamatprincipi 
un darbības stratēģija. tā regulāri jāpārskata, saskaņojot ar pieejamo 
finansējumu un darbības rezultātiem. veiksmīgi, ka tieši pašlaik valstī notiek 
darbs pie instituciju darbības stratēģijas izstrādes nākošajam plānošanas 
periodam – 2012.–2014. gadam. 

tā kā ar arhīvam piešķirto budžetu no valsts dotācijām un plānotajiem pašu 
ieņēmumiem nav iespējams  nodrošināt visu tam deleģēto funkciju izpildi, ir 
jāmeklē  papildu finansējums no dažādiem Es fondiem un programmām, 
starptautisko organizāciju, sabiedrisko organizāciju un  nodibinājumu 
fondiem, jau plānos paredzot, ka daļa uzdevumu un aktivitāšu tiks realizēti 
kā projekti, attiecīgi piesaistot papildu personālu un finansējumu.  

Jāmaina arī ikgadējo plānu veidošanas principi – no kvantitatīviem 
rādītājiem un uz normām balstītas darba plānošanas pārejot uz mērķi un 
rezultātu vērstu darba plānošanu, piemēram, neplānot sagatavot 3 izziņas 
dienā, bet plānot nodrošināt izziņu sagatavošanu klientam mēneša laikā. 
arī regulāro uzdevumu izpildes plānošanā maksimāli lietot projektu 
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vadības principus, balstoties uz izstrādāto darbības stratēģiju un  pieejamo 
finansējumu. Jāvienkāršo atskaitīšanās sistēma, būtiski samazinot tam 
patērēto laika budžetu. 

Personāla attīstības politikas un  plāna izstrāde

liela nozīme uzdevumu izpildes nodrošināšanā ir kvalificētam un 
motivētam personālam. tādēļ ir jāizstrādā personāla politika, kas ir balstīta 
uz regulāru kvalifikācijas celšanu, darbinieku rotāciju. 

Jauno darbinieku ātrākai un efektīvākai integrācijai kolektīvā jāatjauno 
ievadkursi jaunajiem darbiniekiem. 

Uzdevumi un aktivitātes latvijas nacionālajam 
arhīvam arhīvu likumā deleģēto funkciju izpildeiarhīvu likumā deleģēto funkciju izpildeilikumā deleģēto funkciju izpildei 

nākamajiem 5 gadiem 

Kā prioritārie uzdevumi un aktivitātes minētas tās, kuru neizpilde varētu 
radīt būtisku kaitējumu un  draudus nacionālā dokumentārā mantojuma 
uzkrāšanai, saglabāšanai un pieejamībai. 

a. Funkcija: Latvijā un ārpus Latvijas radīto dokumentu 

ar arhīvisko vērtību uzkrāšana  

prioritārie uzdevumi un aktivitātes:
–  izstrādāt nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas pamat-

nostādnes un plānu;
– nodrošināt likvidēto un reorganizēto valsts un pašvaldību institūciju, 

kurām nav tiesību un saistību pārņēmēju, dokumentu ar arhīvisko vērtību 
pieņemšanu valsts glabāšanā;

– pabeigt psrs perioda dokumentu pieņemšanu;
– nodrošināt elektronisko dokumentu pieņemšanu arī tiešsaistē (vvais 

ietvaros);
– turpināt izveidoto sadarbību ar trimdas latviešu  organizācijām, lai 

nodrošinātu, ka to likvidācijas vai darbības pārtraukšanas gadījumā to uzkrā-
tie dokumenti ar arhīvisku vērtību nonāktu latvijas nacionālajā arhīvā;

– veikt dokumentu apzināšanu ārvalstu arhīvos par  latviju un tās 
iedzīvotājiem un organizēt to kopēšanu vai digitalizāciju; 

– apzināt no latvijas izvestos arhīva dokumentus, risināt jautājumus par 
to vai to kopiju atgūšanu.



13latvijas nacionālais arhīvs

b. Funkcija: Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāto dokumentu pieejamības 
nodrošināšana, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu 

prioritārie uzdevumi un aktivitātes: 
– aprakstīšanas programmas izstrāde, ietverot aprakstu pārstrādi un 

neaprakstīto dokumentu aprakstīšanu, nosakot prioritātes un kritērijus 
aprakstīšanas līmeņa izvēlei;

– pārēja uz aprakstīšanu atbilstoši lvs lvs 369:2004 “arhīviskais apraksts. 
vispārīgie principi: aa(vp)” prasībām – iekšējo normatīvo aktu izstrāde un 
apmācību organizēšana, paraugaprakstīšanas shēmu izstrāde;

– vvais otrās kārtas ieviešana;
– apEnet projekta realizācija;
– tematisko datubāzu veidošana par sabiedrībai nozīmīgām tēmām, to 

skaitā sadarbībā ar citām atmiņas institūcijām. 

c. Funkcija: Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrāto dokumentu ar arhīvisko vērtību 
saglabāšana, nodrošinājuma kopiju un izmantošanas kopiju fondu veidošana 

prioritārie uzdevumi un aktivitātes: 
– finansējuma trūkuma apstākļos nodrošināt glabātavās apsardzi un 

mikroklimatu, kas nerada būtisku kaitējumu dokumentiem;
– saglabāšanas programmas izstrāde dažādiem finansējuma scenārijiem;
– ārkārtas situācijas plānu izstrāde;
– arhīva ēku inventarizācija, nosakot risku dokumentu saglabāšanai un 

analizējot līdzekļu ieguldīšanas samērību to novēršanā, izvērtējot optimizā-
cijas iespējas; meklēt iespējas veikt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, 
izmantojot Es fondus;

– realizēt sadarbības projektus nodrošinājuma un izmantošanas fondu 
veidošanā, piemēram, dokumentu digitalizācija par maksu igaunijas 
nacionālajam arhīvam, dokumentu mikrofilmēšana par maksu izraēlas 
muzejam Yad Washem.

d. Funkcija: Arhīva dokumentu pieejamības un izmantošanas nodrošināšana, 
popularizēšana un sabiedrības informēšana, arhīva izziņu, apliecinātu 

dokumentu kopiju, izrakstu  un norakstu izsniegšana

prioritārie uzdevumi un aktivitātes:
– jaunā portāla izveide, e-pakalpojumu ieviešana (vvais ietvaros);
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– sociāltiesisko izziņu izsniegšana mēneša laikā un sagatavošanās pārejai 
uz valsts nodevu;

– aktīva iesaistīšanās atmiņas institūciju organizētajās programmās un 
pasākumos, piemēram, Muzeju nakts, pieaugušo izglītības nedēļa u.c.;

– arhīvpedagoģijas darba turpināšana, sadarbība ar skolotājiem un 
dokumentu komplektu sagatavošana par dažādām vēstures tēmām;

– regulāra virtuālo izstāžu sagatavošana par sabiedrībai aktuālām tēmām 
un arhīva dokumentu popularizācija.

e. Funkcijas: dokumentu izvērtēšana likumā noteiktajā kārtībā un  
dokumentu pārvaldības kārtības ievērošana institūcijās,  likumā noteiktajos 
gadījumos – akreditēto privāto arhīvu uzraudzība, sniedzot tiem  metodisko 

palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

prioritārie uzdevumi un aktivitātes:
– veikt tipveida glabāšanas termiņu saraksta aktualizāciju un izstrādāt 

paraugklasifikācijas shēmas pa nozarēm;
– izstrādāt rokasgrāmatu institūciju darbiniekiem un uzraudzības 

speciālistiem par arhīva likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu 
piemērošanu. veikt intensīvu apmācību; 

– Es finansēto projektu dokumentācijas izvērtēšana. tā kā beidzas pirmo 
realizēto projektu dokumentu noteiktais glabāšanas termiņš institūcijās, 
jāizstrādā kritēriji un kārtība to pieņemšanai glabāšanā latvijas nacionālajā 
arhīvā vai atlasei iznīcināšanai

Kādi ir riski šo uzdevumu realizacijā? 

nozīmīgākie riski ir divi:
– cilvēkresursu trūkums
– ierobežotie finanšu resursi
pēdējo trīs gadu laikā arhīvos strādājošo skaits ir samazinājies gandrīz par 

40% (1. att.) un budžets samazinājies par 55,79 % (2. att.). piedevām strauji 
ir samazinajusies tā daļa, ko sedz budžeta dotācijas, bet pašu ieņēmumu 
daļa palikusi gandrīz nemainīga. 2011. gadā tie ir 705 tūkstoši jeb 89% no 
izdevumiem, kuri tiek tērēti precēm un pakalpojumiem, to skaitā ēku 
uzturēšanai.  2011. gads  finansiāli ir grūts arī tāpēc, ka ne tikai ir samazināts 
budžets gandrīz par 100 tūkst., bet strauji ir kāpušas arī elektroenerģijas un 
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siltumenerģijas izmaksas. 2010. gada pirmajā pusgadā apkures izdevumi bija 
125,3 tūkst. ls, bet 2011. gadā tie bija jau 220,2 tūkst. ls. Kur vēl bargās ziemas 
radītie papildu izdevumi jumtu tīrīšanai. Mēs tikai jūlijā beidzām maksāt 
parādus par apkuri. tādēļ ļoti aktuāls ir jautājums par papildu finansējuma 
meklēšanu dažādos projektos. 

nobeigumā

Un tomēr gribētos cerēt, ka latvijas nacionālais arhīvs būs vieta, ar kuru 
leposies tajā strādājošie. Galvenais uzdevums visā reorganizācijas procesā 
ir, radot  jauno un paplašinot arhīva funkcijas, nesagraut un nepazaudēt 
to visu labo,  kas jau ir izdarīts un ieviests,  mācēt sadarboties un nemeklēt 
ienaidniekus, apvienot resursus, pieņemt jauno un mainīties!

nāciet ar savām idejām, pat vistrakākajām,  priekšlikumiem, konstruktīvu 
kritiku, jo tikai no  mums ir atkarīgs, kāds būs latvijas nacionālais arhīvs!

Māra Sprūdža

the national archives of latvia 
operational tasks, priorities and vision

on January 1,2011 following the entry into force of a new archives law . 
according to this law the national archives of latvia  commenced its work 
as a legal successor to all rights and obligations of the former institutions of 
the state archival system.

 the article dwells upon the priority tasks to be carried out to ensure the 
development of the latvian national archives into an effective operating 
structure. it is pointed out that changes should be performed gradually in a 
series of steps. 

the main objective of 2011 is to reduce the duplication of functions, 
to separate key functions from the support functions and centralize 
support functions to ensure the execution of lna functions within 
reduced financial and human resources. the first relevant steps 
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have already been taken. as of July 1st institutions records and 
archives Management department, department of the preventive 
preservation and technical support division have been established. 
in the initial phase lna lacked regulatory documentation. all 
the internal by-laws and regulations should be reviewed and 
updated, procedures and agenda for the new structure should be 
harmonized in accordance with archives law and basic rules for 
archival work should be drafted, serving as a manual to the staff. 
Effective enforcement of the delegated functions and customer-oriented 
operation of the lna to a large extent depends on the successful 
implementation of the ErdF project “Establishment and implementation 
of a Unified state archives information system”. 

in order to improve and intensify the organization of work, as well as 
to ensure its compliance with existing planning system of the national 
administration, the changes of the former unwieldy planning and reporting 
system are indispensable. to ensure this the Basic principles of the national 
archives and operational strategy for 2012 -2014 should be developed.  
Qualified and motivated staff plays an important role in ensuring 
the completion of the tasks. therefore, personnel policies based 
on regular in-service training, job rotation be should developed.  
the article also touches upon the lna tasks and activities for the next 5 
years to be accomplished to ensure a client-oriented management, to become 
a leading public institution as regards record and archives management 
in the public sector providing a wide range of e-services. it should be 
an institution promoting quality of life, improving national and local 
operational activity,  development and competitiveness of the knowledge-
based industries, developing equality of educational opportunities, ensuring 
accessibility of the national documentary heritage. 

the national archives of latvia,   tasks, priorities.

iesniegts 2011. gada 8 jūnijā


