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rakstā apkopota informācija par 1991. gada arhīvu likumā noteikto latvijas valsts arhīvu 
tiesisko regulējumu, tā nozīmi arhīvu darbā un trūkumiem. skaidrota jauna arhīvu likuma 
izstrādes un pieņemšanas nepieciešamība, kā arī tapšanas ilgstošā un sarežģītā gaita.  
analizēts jaunais arhīvu likums, kas spēkā stāsies 2011. gada 1. janvārī, tā nozīme un saturs. 
likums paredz, ka līdz 2010. gada nogalei jāveic arhīvu sistēmas reorganizācija, kuras rezul-
tātā 2011. gada 1. janvārī būs izveidots latvijas nacionālais arhīvs. raksts atsedz jaunajā likumā 
noteiktā tiesiskā regulējuma pozitīvās puses, kā arī diagnosticē iespējamos vājos punktus.  
Atslēgvārdi: arhīvi, arhīvu likums, dokumenti, nacionālais dokumentārais mantojums, latvijas 
nacionālais arhīvs.

lai rakstītu par jauno arhīvu likumu, jāatskatās pagātnē. atjaunojoties 
latvijas republikai (lr), bija virkne nozīmīgu uzdevumu, kuri prasīja 
tūlītēju risinājumu. viens no tālaika aktuālākajiem jautājumiem bija par to, 
vai, mainoties lr tiesiskajam statusam, netiks no valsts izvesti dokumenti, 
kuri var kalpot kā pierādījumi, apliecinājumi par procesiem, kas risinājušies 
pirmās lr neatkarības gados un, protams, arī padomju okupācijas periodā. 
tas viss radīja priekšnosacījumus, lai tiktu pieņemts normatīvais akts, kas 
aizsargātu dokumentus no izvešanas, kā arī noteiktu pamatprasības tam, lai 
dokumenti tiktu uzkrāti, uzskaitīti, saglabāti un nodrošināta to izmantošana. 
Pieņemot likumu “Par arhīviem”, tālaika likumdevējs nešaubījās par to, ka 
likums nedarbosies ilgi. likums bija pamatots ar tā brīža aktualitātēm un 
atbilda tai darbības un normatīvajai videi, kas tobrīd bija lr. līdztekus 
likumam 1991. gadā 1. janvārī spēkā stājās arī lr standarts “Organizatoriskās 
un rīkojumu dokumentācijas sistēma. Paraugformulārs. Pamatnoteikumi 
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dokumentu noformēšanai” (turpmāk – paraugformulārs) lrs3-90. tajā 
periodā pastāvēja iespēja, ka institūcijas var izdot citiem saistošus normatīvos 
aktus, un parādījās vēl viens šīs jomas normatīvais dokuments – valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijas 1995. gada 10. oktobra instrukcija par juridisko personu 
arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu.

Paralēli šim normatīvajam dokumentam ar 1993. gada 30. jūlijā izdoto 
“ministru kabineta (mk) iekārtas likumu” (spēku zaudējis 2008. gada 
1. jūlijā) 14. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto pilnvarojumu izdoti 
mk noteikumi nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi” (turpmāk – noteikumi), kuri reglamentē dokumentu izstrādes un 
noformēšanas jautājumus. Šo noteikumi spēkā stāšanās brīdī spēku zaudēja 
paraugformulārs. laikposmā no 1991. līdz 2000. gadam šie normatīvie akti 
pildīja savu funkciju un deva pamatregulējumu. bet jau šajā periodā parādījās 
pirmie signāli, ka ar dokumentiem nav viss kārtībā, Pirmkārt, šie normatīvie 
akti nebija savstarpēji saistīti – neveidoja vienotu veselumu. Otrkārt, strauji 
pasliktinājās dokumentu izstrādes un noformēšanas kvalitāte. treškārt, 
arhīvu likumā gan tika norādīta uzraudzība un kontrole, taču tā tika “strikti” 
nodalīta – uzskaite, uzkrāšana, saglabāšana un izmantošana. tātad, sākot no 
1991. gada, dokumentu aktīvās dzīves cikls netika valstiski ne uzraudzīts, ne 
arī kontrolēts. Privātas institūcijas un vēlākā periodā arī valsts un pašvaldības 
sāka diezgan brīvi traktēt normatīvajos aktos noteiktās prasības. arhīviem 
arvien biežāk nācās saskarties ar to, ka institūcija dokumentē savas darbības 
ar darbības un normatīvajai videi neatbilstošiem dokumentiem. jebkādas 
uzraudzības trūkums par dokumentiem no to radīšanas brīža līdz brīdim, 
kad tiek nodoti arhīvā, novedis pie tā, ka šajā jomā valda haoss. arhīvi 
nespēja ietekmēt to procesu, lai arhivējamie dokumenti būtu veidoti atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un darbībai. līdz ar to nācās samierināties un 
uzkrāt dokumentus, kuru izstrādes, noformēšanas un uzskaites veids var 
apgrūtināt dokumentu izmantošanu nākotnē. kā nozīmīgs trūkums jāmin 
tas, ka institūcijas darbā ar dokumentiem nelieto vienotu terminoloģiju. 
bieži tie ir novecojuši termini, piemēram, “lietu apdarināšana”, “dokumentu 
apgrozība”, un neprofesionāli termini – “izejošie dokumenti”, “ienākošie 
dokumenti” u.tml. lai arī dokumentu izstrādes, noformēšanas noteikumos 
noteikts, ka dokumenta veida nosaukumam jāatbilst dokumenta saturam, 
praksē tas bieži netiek ievērots. Šīs problēmas parādās arī arhīvu uzskaites 
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dokumentos. Dokumentu aprite, ievietošana dokumentācijas sistēmā, 
izvērtēšana institūciju izpratnē bieži bija formāls jautājumus, kuru risināšanai 
resursi nav nepieciešami. 

jautājums šādos gadījumos ir viens – vai jomas profesionāļi to neredzēja? 
atbilde ir – redzēja un arī mēģināja šīs neatbilstības, problēmas, riskus 
apkopot un piedāvāt to risinājumus. arhīvu profesionāļi pievērsa šiem jautā-
jumiem gan sabiedrības, gan likumdevēja un atbildīgo institūciju uzmanību. 
valsts arhīvu attīstības koncepcijā 1997.–2006.gadam (turpmāk – koncepcija) 
arhīvu vadošie eksperti D. kļaviņa, t. mazure, i. Zalpētere, j. golubevs, 
v. guzanova, l. Dimante, i. Feldmane, i. slaidiņa, i. kaņepāja formulēja 
virkni jautājumu, kuriem nepieciešams risinājums. Šie jautājumi aptvēra 
būtiskas lietas:

• valsts vienota lietvedības standarta izstrāde;
• dokumentēšanas procesa uzraudzības nodošana arhīviem;
• dokumentu uzraudzība visā to “dzīves ciklā”;
• pamatota valsts un pašvaldību institūciju dokumentu atlase pastāvīgai 

valsts glabāšanai;
• uz starptautiskiem normatīviem balstīta dokumentu aprakstīšanas 

standarta ieviešana, kas dos iespēju automatizētā veidā apstrādāt doku-
mentus, vienlaikus veidojot automatizēto informācijas datubāzi;

• sadarbība ar privātajiem arhīviem, lai pilnvērtīgi atspoguļotu valsts 
ekonomisko attīstību un sabiedrībā notiekošos procesus;  

• jaunu dokumentu izvērtēšanas kritēriju izstrāde un metodika, kas 
balstītos uz institūciju kompetences un funkciju novērtējumu;

• dokumentu ‘sample’ jeb reprezentējoša dokumentu izlases kopuma 
metodoloģijas izstrāde darbam ar liela apjoma dokumentu kompleksiem;

• dokumentu aizsardzības speciālo programmu izstrāde, iekļaujot tajās 
svarīgākos dokumentu aizsardzības pasākumus; 

• standartu kopuma izstrāde visa veida informācijas nesējiem, lai 
nepieļautu informācijas izzušanu;

• arhīvu sistēmas reorganizācija, izveidojot jaunu arhīvu pārvaldes 
institūciju – nacionālo arhīvu.

sasniedzamais rezultāts ekspertu skatījumā ir:
• ātra informācijas pieejamība operatīvu lēmumu pieņemšanai;
• unificēta dokumentu pārvaldes sistēma valstī;
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• atvieglota informācijas apmaiņa starp institūcijām;
• ievērojami samazināts dokumentu apjoms institūcijās un valsts 

arhīvos;
• finanšu līdzekļu ekonomija institūcijām to darbības dokumentēšanai un 

dokumentu saglabāšanai.
arhīvu jomas profesionāļi norādīja uz sekām, ja šie koncepcijā piedāvātie 

dokumentu pārvaldes un arhīvu darba risinājumi netiks ieviesti:
• turpināsies informācijas un dokumentu dublēšanās, radot papīru plūdus 

gan institūcijās, gan valsts arhīvos;
• dokumentu atlase pastāvīgai un ilgtermiņa glabāšanai nevar tikt veikta 

korekti, tā nenodrošina visaptverošu liecību (evidenci) par institūciju darbību, 
iedzīvotāju tiesībām un nozīmīgākajām norisēm sabiedrībā;

• netiks saglabāta elektroniskā informācija nākotnei;
• netiks nodrošināta valsts finansēto audiovizuālo dokumentāro liecību 

uzkrāšana un saglabāšana;
• arhīvos galvenokārt tiks uzkrāti informācijas avoti, kas atspoguļo ofi-

ciālo viedokli;
• nebūs ieviesta vienota valsts arhīvu automatizētā informācijas sistēma;
• nebūs ieviesta vienota aprakstīšanas sistēma, lai varētu aprakstīt 

dažāda veida informācijas nesējus un dažādu laikmetu dokumentus, mainīt 
esošo neefektīvo aprakstīšanas praksi, izmantojot datortehniku un speciāli 
izstrādātas programmas;

• nevarēs novērst glabājamās informācijas atkārtošanos un samazināt 
glabājamo dokumentu apjomus;

• notiks pakāpeniska un nenovēršama oriģināldokumentu destrukcija 
un bojāeja, kas nākotnē prasīs papildu finanšu līdzekļu piesaisti dokumentu 
restaurācijai un saglabāšanai.

koncepcijas autori bija tālredzīgi, norādot, ka bez izmaiņām dokumentu 
un arhīva pārvaldības jomā ir nepieciešama arī profesionālu arhīva speciālistu 
sagatavošana. tika uzsvērts, ka profesionālā izglītība un apmācība ir vienlīdz 
svarīga kā valsts arhīvu, tā arī institūciju arhīvu un lietvedības darbiniekiem. 
kā rezultātu šādai sistēmai eksperti minēja, ka tā dos iespēju institūciju 
vadītājiem konkurences apstākļos izvēlēties kvalificētākos darbiniekus un 
prognozēt šādu speciālistu skaitu institūcijā.
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jāsecina, ka jau 1996. gadā arhīva darba profesionāļiem bija visaptverošs 
uz attīstību orientēts skatījums par dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumiem, kā arī tika piedāvāti risinājumi, kas atbilst labas pārvaldības 
principiem un balstās uz plašu informācijas izmantošanu visās eiropas 
savienības (es) dalībvalstīs. nemeklējot cēloņus, jāsecina, ka šodien, vairāk 
nekā pēc 14 gadiem, mēs esam turpat, kur 1996. gadā, ja ne vēl senākā 
pagātnē. Zaudēts ir ne vien laiks, bet arī reputācija, – institūciju attieksme 
pret dokumentiem ir nihilistiska. arhīvu jomas prestižs ir tā pazeminājies, 
ka vairums institūciju uzskata – profesionālās zināšanas un pieredze šajā 
jomā nav nepieciešamas. jebkuram institūcijas darbiniekam var uzlikt kā 
papildu pienākumu darbu ar dokumentiem, nejautājot pēc viņa pieredzes 
un profesionālām zināšanām. Parādoties elektronisko dokumentu vadības 
sistēmām (eDvs), institūcijas šīs sistēmas ir izvēlējušās kā tehniskus 
risinājumus, bet ne kā normatīvai videi un institūcijas funkcijām atbilstošas. 
tās ir sekas tam, ka institūcijās nav dokumentu un arhīva pārvaldības augsta 
līmeņa speciālistu, kas redzētu un saprastu visu sistēmu kopumā. eDvs 
viena vai vairāku aspektu izpratne vēl nenodrošina dzīvotspēju, integrāciju 
ar citām sistēmām, tās kvalitatīvu un efektīvu izmantošanu. 

laikam ritot, arhīvu sistēmas profesionāļi vairākkārt ir mēģinājuši 
risināt jautājumu par atbilstošu normatīvās vides regulējumu arhīvu jomā. 
arhīva likumprojekti tika izstrādāti jau kopš 1998. gada. taču neviens 
no izstrādātajiem projektiem nenonāca līdz akceptēšanai lr saeimā. 
īpaši jautājums aktualizējās sakarā ar valsts pārvaldes iekārtas likuma, 
administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos. likumdevējs veicis vairākus 
grozījumus normatīvajā regulējumā, lai radītu priekšnoteikumus valsts 
pārvaldes sakārtošanai. Šajā procesā “strikti” tika nodalītas likumdevēja un 
izpildvaras pilnvaras visiem līdzdalīgajiem saistošu tiesību aktu izdošanā. Šā 
procesa beigas tika norādītas 2006. gada 1. janvāris.

arhīvu likumprojekta koncepcija izstrādāta saskaņā ar ministru kabineta 
2001. gada 3. jūlija sēdes protokollēmumu (prot. nr. 31 50.§) un ministru 
prezidenta 2001. gada 2. augusta rīkojumu nr. 274 par arhīvu likumprojekta 
koncepcijas un likumprojekta izstrādi un darba grupas izveidi. 

koncepcijas mērķis bija noteikt jaunā arhīvu likumprojekta pamat-
principus un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma radīto pretrunu 
novēršanai dokumentārā mantojuma uzkrāšanā, saglabāšanā un izman-
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tošanā valsts un sabiedrības interesēs, izstrādāt priekšlikumus valsts arhīvu 
sistēmas institucionālajai un funkcionālajai pārveidei.

2004. gada 11. februārī mk apstiprināja arhīvu likumprojekta koncepciju. 
kultūras ministrijai tika dots uzdevums izstrādāt jaunu arhīvu likum-
projektu saskaņā ar mk 2004. gada 11. februāra rīkojuma nr. 102 “Par arhīvu 
likuma koncepciju” 4. punktu. koncepcijas autori norādīja virkni problēmu 
saistībā ar tiesisko regulējumu:

• ir notikušas būtiskas izmaiņas tiesību sistēmā, līdz ar to spēkā esošais 
likums “Par arhīviem” juridiski un pēc satura ir novecojis;

• nav pietiekami precīzi noteikta valsts arhīvu sistēmas struktūra un 
padotība, kompetence;

• ir pretrunas ar administratīvā procesa likumu un valsts pārvaldes 
iekārtas likumu;

• nav noteikta vienota kārtība dokumentu pārvaldībā valstī;
• nav regulējuma dokumentu saņemšanas, reģistrēšanas, izvērtēšanas, 

saglabāšanas, iznīcināšanas un pieejamības organizēšanā un īstenošanā;
• likums “Par arhīviem” (17. pants) aizliedz izvest latvijas nacionālā 

arhīva fonda (lnaF) dokumentus un to aizstājošas kopijas ārpus lr. Šī 
likuma norma ir pretrunā ar arhīvu dokumentu pieejamības regulējumu 
starptautiskajā mērogā.

koncepcijas autori kā mērķi arhīvu likumprojektam izvirza – nodrošināt 
tiesisko regulējumu nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai, 
uzkrāšanai, izvērtēšanai, saglabāšanai, pieejamībai, kā arī noteikt valsts un 
akreditēto privāto arhīvu, kā arī publisko personu (valsts un pašvaldības 
iestāžu) funkcijas un tiesības. 

analizējot situāciju valsts arhīvu sistēmā, kultūras ministrija īstenoja 
funkcionālo auditu, kurš secina, ka pastāvošais valsts arhīvu sistēmas iestāžu 
modelis ir “smagnējs un neatbilst labas pārvaldības principam, kas noteikts 
valsts pārvaldes iekārtas likumā”. 

valsts kopējās ekonomiskās problēmas ietekmēja arī valsts arhīvu sistēmu, 
kuras uzturēšanai, efektīvai un mūsdienīgai pārvaldībai vēl nekad arī 
“treknajos” gados nebija piešķirti pietiekami daudz resursu, ne arī pievērsta 
uzmanība brīdinājumiem par to, kādi riski var iestāties, ja sistēma netiks 
būtiski mainīta.
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to uzskatāmi rādīja audita norise arhīvu sistēmā, kur audita gala ziņojums 
publiski tā arī nav redzēts. to uzskatāmi pierādīja arī arhīva funkciju vērtē-
šana, kurā piedalījās arī nevalstiskās institūcijas. arhīvu funkcijas – doku-
mentu uzskaite, izvērtēšana, saglabāšana u.c. – tika novērtētas kā nevaja-
dzīgas. un vienīgais, kas izpelnījās augstāku vērtējumu, bija izmantošana 
(lielākās sabiedrības daļas izpratnē tā saistījās ar iespēju saņemt izziņu). tāda 
ir darbības un normatīvā vide arhīvu jomā.

bet kas tad ir arhīvs? arhīvs ir unikāla dārgumu krātuve, kurā glabājas 
mūsu pagātne, gan valsts, gan ar indivīdu saistītā. arhīvs kā “laikmetu 
vērotājs” ir uzkrājis šo bagātību, lai mēs spētu izprast sevi, savas kļūdas un 
panākumus un uzturēt nacionālās identitātes apziņu. arhīvs ir arī unikāls 
informācijas avots. bet, ja mēs šodien izietu uz ielas un veiktu aptauju, kas 
ir arhīvs, baidos, ka nāktos rūgti vilties, gaidot, ka mūs atpazītu. mēs sākam 
pārvērsties noliktavās, kur valda klusums un retumis paspīd kāds vientuļš 
stāvs ... 

jaunā arhīvu likumprojekta izskatīšanas gaitā pirmajā un otrajā 
likumprojekta lasījumā notika asas diskusijas starp darba grupas locekļiem. 
grūtības radīja tas, ka arī profesionāļi daudzos gadījumos nevarēja 
vienoties par to, ko tad ietvert likumā. gala rezultātā uz trešo, galīgo 
lasījumu praktiski tika izstrādāts pilnīgi jauns likumprojekts, kurš būtiski 
atšķīrās no iepriekšējos lasījumos iesniegtajiem likumprojektiem. visā 
arhīva likumprojekta izskatīšanas gaitā notika diskusijas arī starp arhīvu 
sistēmas iestādēm. jāatzīmē arī likumprojekta izstrādes uzstādījumi, kas 
ir būtiski mainījušies kopš iestāšanās eiropas savienībā, jo, izstrādājot 
jebkuru normatīvo aktu, jāņem vērā arī tiesiskais regulējums, kāds pastāv 
es. līdz ar to katra likumprojekta izstrāde balstās uz padziļinātu es 
tiesiskā regulējuma izpēti. tas ir gan eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija, eiropas konvencija par personu datu automātisko 
apstrādi, eiropas Padomes ministru komitejas rekomendācijas dalībvalstīm 
no. r(2000)13 par eiropas politiku arhīvu pieejamībā. vērā tika ņemta arī 
valsts arhīvu attīstības koncepcija 1997.– 2006. gadam (izskatīta mk 1997. gada 
1. jūlijā). tās mērķis – noteikt valsts arhīvu galvenos darbības virzienus un to 
perspektīvas, kas būtu pamats tiesību aktu pilnveidošanai un jauna teorētiskā 
un metodiskā nodrošinājuma izstrādei, kā prioritāti paredzot jauna arhīvu 
likuma nepieciešamību.
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jāmin arī tas, ka visas jomas un it īpaši dokumentu un arhīvu pārvaldību 
būtiski ietekmē informācijas tehnoloģijas un to straujā attīstība. arhīvu 
darbības modeļa izstrādē bija jāņem vērā arī sociāli ekonomiskās programmas 
“e-latvija” pamatnostādnes un latvijas e-pārvaldes koncepcija, kā arī 
elektronisko dokumentu likums un ar to saistītā normatīvā vide. būtisku 
iespaidu uz arhīva jomu atstāj arī administratīvi teritoriālā reforma. visiem 
šiem faktoriem arī bija liela loma arhīvu likumprojekta izskatīšanas gaitā.

tagad par jauno arhīvu likumu, kas 2010. gada 3. martā publicēts oficiālajā 
laikrakstā “latvijas vēstnesis” un spēkā stāsies 2011. gada 1. janvārī. likums 
paredz, ka līdz 2010. gada nogalei jāveic arhīvu sistēmas reorganizācija; 
pašreiz arhīvu sistēma veidota no atsevišķiem arhīviem ar valsts arhīvu 
ģenerāldirekciju kā sistēmas vadošo institūciju. 2011. gada 1. janvārī sistēmas 
reorganizācija tiek pabeigta un būs izveidots latvijas nacionālais arhīvs 
(lna). tā būs kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 
lna direktoru pēc kultūras ministra ierosinājuma uz pieciem gadiem iecels 
mk. kultūras ministrijas kompetence – arhīvu politikas un stratēģijas izstrāde, 
lna kompetence – politikas īstenošana. kultūras ministrijas paspārnē 
tiks izveidota konsultatīva institūcija – arhīvu padome. likumdevējs 
reglamentē valsts, pašvaldību iestāžu, notāru u.c. (turpmāk – institūciju), kā 
arī privātpersonu, kuru īpašumā ir dokumenti ar arhīvisku vērtību, darbības 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā, lai nodrošinātu nacionālā dokumentārā 
mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu, pieejamību 
un izmantošanu. arhīvu likums nosaka, ka nacionālais dokumentārais 
mantojums ir nacionālā kultūras mantojuma daļa, ko veido latvijas 
nacionālajā arhīvā uzkrātie un institūcijās pastāvīgi glabājamie, kā arī 
privātie un no ārvalstīm iegūtie dokumenti ar arhīvisku vērtību. Pašreiz norit 
darbs pie vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (vvais) veidošanas 
un attīstības. likumā noteikts, ka jāizveido reģistrs, kurā iekļaus datus par 
dokumentārā mantojuma dokumentiem, institūcijām un privātpersonām. 
Pavisam jauna lieta, kas plašākai institūciju daļai varētu būt vēl nezināma, 
ir saistīta ar to, ka likumā ir noteikts, ka lna un institūcijas varēs publiskos 
dokumentus mk noteiktajā kārtībā pārvērst elektroniskā formā. beidzot arī 
būs noteikts privāto arhīvu statuss un tiesības. mk ir dots pilnvarojums līdz 
2010. gada 30. septembrim izdot mk noteikumus.
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apskatīsim likuma izvirzītās prasības detalizētāk. kāds tad ir likums 
un kādas izmaiņas tas nesīs dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā? 
jāatzīmē, ka tas ir balstīts uz jaunām prasībām, jaunu mūsdienīgu izpratni 
par procesiem. kas sagaida institūciju un arī arhīvu sistēmas darbiniekus? 
jāsecina, ka, lai piemērotu normatīvo regulējumu un īstenotu tā prasības, 
praktiskā darbībā būs nepieciešamas virkne zināšanu un prasmju, kuras 
nevarēs balstīties uz vienas dienas semināra pieredzi. Dokumentu un arhīva 
pārvaldības ekspertam būs jāspēj:

• analizēt institūcijas funkcijas, noteikt uzdevumus un veicamās 
darbības;

• identificēt funkciju rezultātā veidojošos dokumentu kopumu un to 
atbilstību ne tikai normatīvajam regulējumam, bet arī institūcijas darbību 
vajadzībām;

• izvērtēt un ieviest elektronisko dokumentu vadības sistēmas (eDvs) ;
• integrēt papīra dokumentus vienotā sistēmā ar elektroniskajiem 

dokumentiem;
• izstrādāt iekšējo normatīvo aktu kopumu, lai izvirzītu vienotas prasības 

dokumentu un arhīvu pārvaldībai konkrētā institūcijā;
• izvērtēt dokumentus, to uzturošās sistēmas;
• izveidot, uzturēt un attīstīt dokumentu vadības sistēmas visā dokumentu 

“dzīves cikla” laikā;
• nodrošināt dokumentu saglabāšanu un pieejamību neatkarīgi no 

dokumenta nesēja;
• izvērtēt riskus un pilnīgot izveidoto sistēmu, lai nodrošinātu visefek-

tīvāko izmantošanu;
• izvērtēt un ieviest informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas;
• praktiski piemērot starptautiskos standartus (moreq, isaD, isO 15 489 

u.c.).
tā ir mūsu sagaidāmā nākotne, kas prasīs nevis primitīvu zināšanu 

kopumu, bet izpratni par integrētu, no daudziem aspektiem sastāvošu 
procesu vadību, kas veido vienotu veselumu. tas nodrošinās mērķi, kura 
dēļ radīta dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēma – liecību, pierādījumu 
saglabāšana un izmantošana.
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jaunā arhīvu likuma satvars:

• skaidrota terminoloģija un noteikta likuma darbības joma un likuma 
mērķis;

• noteikti institūcijas, privātpersonu pienākumi dokumentu un arhīva 
pārvaldībā;

• dokumentu nodošana pastāvīgā valsts glabāšanā, likvidējamo un 
reorganizējamo institūciju dokumentu saglabāšana;

• dokumenta arhīviskās vērtības noteikšana (kritēriji);
• publisko dokumentu pārvēršana un iznīcināšana;
• arhīva dokumentu pieejamība, izmantošana un izmantošanas 

ierobežojumi;
• nacionālais dokumentārais mantojums un tā reģistrs;
• noteikts valsts arhīvu sistēmas institucionālās uzbūves modelis – kul-

tūras ministrijas, arhīvu padomes, lna funkcijas, kompetence, pilnvaras;
• informācijas pieejamība un izmantošana;
• legalizēts privātu arhīvu un akreditētu privātu arhīvu statuss;
• arhīvu speciālistu sertifikācija.
kā nozīmīgs jāvērtē likumā ietverto terminu skaidrojums. ieguvums – vienota 

izpratne un vieglāka, ātrāka uztvere. ja terminus vērtē pēc tiem izvirzītajiem 
principiem, kurus uzstāda likumdevēji un valodnieki, tad tie ir : 

• juridiskās konsekvences princips – saistītos tiesību aktos un vienas 
nozares tiesību aktos lietotajai terminoloģijai ir jābūt vienotai; 

• terminoloģiskās konsekvences princips – jāizvairās no termina sinonīmu 
lietošanas, kas rada satura neskaidrību;

• juridiskās precizitātes princips – lai nodrošinātu tiesību aktu juridisku 
precizitāti, nav pieļaujama jēdzienu patvaļīga paplašināšana, sašaurināšana 
vai skaidrošana. 

kā piemēru apskatīsim likumā skaidroto terminu – dokumentu pārvaldība. 
minētais termins jau tika lietots saistībā ar “lvs isO 15 489-1:2007 informācija 
un dokumentācija – Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: vispārīgie noteikumi”: 
“vadības sfēra, kura atbild par efektīvu un sistemātisku dokumentu 
izstrādāšanas, saņemšanas, glabāšanas, izmantošanas un dispozīcijas kontroli 
un vadību, ietverot arī informācijas par darbības un darījumu (transakciju) 
pierādījumu tveršanu un glabāšanu dokumentu formā.” arī latvijas valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas mācību un kvalitātes vadības centra (mkc) izdotajā 
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arhīvu terminoloģijas rokasgrāmatā “Pamattermini” ir skaidrots: “vadības 
joma, kas nosaka un īsteno dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, 
klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti, kontroli, glabāšanu, 
pieejamību līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšanu.” tādējādi, 
ievērojot juridiskās konsekvences principu, likumdevējam bija jāizvēlas 
viens no jau lietotajiem terminiem, diemžēl likumdevējs to nav 
ņēmis vērā un likumā ir šāds termina skaidrojums: “Dokumentu 
pārvaldība – vadības joma, kas nodrošina publisku dokumentu radīšanu, 
saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, 
glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā institūcijas arhīvā, kā 
arī to dokumentu iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības.” termina 
skaidrojumā iekļauta norāde, ka dokumentu pārvaldība ir vadības joma, 
kas nodrošina publisku dokumentu pārvaldību. jāuzsver, ka dokumentu 
pārvaldība neattiecas tikai uz publiskajiem dokumentiem, bet gan vispār uz 
dokumentiem, turklāt uz jebkura nesēja.

likuma terminu skaidrojumā nav iekļauts dokumentu pārvaldības 
sistēmas skaidrojums. skaidrots, kas ir dokumentu sistēma, līdz ar to, lai 
izvirzītu prasības dokumentu sistēmai, rodas pamatota nepieciešamība zināt, 
kas tad ir dokumentu pārvaldības sistēmas elementi. 

Pēc arhīvu likuma stāšanās spēkā institūcijām rūpīgi jāizvēlas atbilstoša 
terminoloģija, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentus. 
nevajadzētu lietot terminu “lietvedība”, jo termins lietvedība mkc 
rokasgrāmatā skaidrots kā sinonīms terminam “dokumentu pārvaldība”.

arhīvu likuma 2. pantā ir norādīts, ka “likuma mērķis ir nodrošināt 
nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, 
saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, īstenojot atbilstošu dokumentu 
un arhīvu pārvaldību”. likumdevējs ir aizpildījis to “robu”, kas pastāvēja 
kopš 1991. gada, tas ir, tiek uzraudzīts viss dokumentu dzīves cikls, sākot 
no veidošanas, un tas notiek, īstenojot atbilstošu dokumentu un arhīvu 
pārvaldību. 

likuma darbības joma norādīta: “likums attiecas uz ikvienu institūciju, 
kā arī šajā likumā noteiktajos gadījumos – uz privātpersonām, kuru īpašumā 
ir dokumenti ar arhīvisko vērtību.” termina “arhīviskā vērtība” skaidrojums 
atklāj, ka tā ir dokumenta informatīvais nozīmīgums vai šā dokumenta 
pierādījuma vērtība, ko nosaka, izvērtējot dokumentus. Praktiski tas nozīmē 
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to, ka neatkarīgi no institūcijas statusa visās institūcijās ir dokumenti ar 
arhīvisku vērtību.

likuma 4. pantā noteikti institūcijas pienākumi veikt dokumentu 
pārvaldību, nodrošinot:

• darbību dokumentēšanu;
• dokumentu sistēmas izveidošanu ;
• dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību;
• dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai 

institūcijas arhīvā. 
lasot šo prasību, rodas jautājums, kā veidot šo sistēmu, kā dokumentēt 

darbības u.c.? ja ir izveidota dokumentu sistēma, tad būtiski ir izstrādāt 
reglamentējošos dokumentus, kas noteiks, kādām prasībām jāatbilst izvei-
dotajai sistēmai, kāds ir sistēmas ietvars, kas ir nepabeigts dokumentu ko-
pums, standarti utt. termina “dokumentu pārvaldības sistēmas” skaidrojums 
būtu palīdzējis izprast prasības dokumentu sistēmas reglamentācijai.

līdzīgi jautājumi rodas arī par institūcijas pienākumu veikt arhīva 
pārvaldību, nodrošinot: 

• dokumentu izvērtēšanu atbilstoši institūcijas funkcijām, lai identificētu 
pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus un to glabāšanas termiņu; 

• pastāvīgi un uz laiku glabājamo dokumentu aprakstīšanu un institūcijas 
arhīvā uzkrāto dokumentu uzziņu sistēmas veidošanu ;

• dokumentu glabāšanu institūcijas arhīvā vai akreditētā privātajā arhīvā, 
nodrošinot šo dokumentu saglabāšanu un aizsardzību;

• dokumentu pieejamību un izmantošanu.
likumdevējs noteicis arī institūcijas pienākumu – saskaņot ar lna:
• dokumentu klasifikācijas shēmas;
• dokumentu glabāšanas termiņus;
•  uzziņu sistēmas, kā arī dokumentu iznīcināšanas aktus pirms dokumentu 

iznīcināšanas. 
lai nodrošinātu dokumentu saglabāšanu, likumā ir noteikts, ka 75 ga-

dus jāglabā personas darba vai dienesta gaitas apliecinājuma dokumenti, 
izglītojamās personas, tajā skaitā studējošā, lietas. 

noteikta institūcijas vadītāja atbildība par institūcijas publisko dokumentu 
un arhīva pārvaldības kārtības ievērošanu. institūcijai būs tiesības saņemt 
lna konsultācijas un metodisko palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības 
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jautājumos. jāatzīmē, ka šobrīd konsultāciju robežas nav noteiktas un nereti 
ir gadījumi, ka institūcijas darbiniekam nav zināšanu un pieredzes, un 
tad notiek nevis konsultēšana, bet gan apmācība. tas nav pareizi no labas 
administratīvās prakses viedokļa, jo amatā jābūt profesionālim, pretējā 
gadījumā institūcija nevar cerēt uz dokumentu un arhīvu labu pārvaldību.  

mainīsies arī dokumentu ar arhīvisko vērtību nodošana pastāvīgā valsts 
glabāšanā lna:

• dokumentiem ar nesēju papīru tas būs ne vēlāk kā 15 gadus pēc to 
radīšanas vai saņemšanas;

• elektroniskajiem dokumentiem periods no 1 līdz 5 gadiem, tas tiks 
noteikts, pusēm savstarpēji vienojoties. 

lai aizsargātu dokumentus ar arhīvisko vērtību gadījumos, ja institūcija 
likvidējas vai reorganizējas, likumdevējs ir noteicis, ka pastāvīgi glabājamie 
dokumenti nav dalāmi un ir nododami pastāvīgā valsts glabāšanā lna 
sakārtotā veidā atbilstoši dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem. 
Šāda norma ir īstenojama gadījumos, ja institūcija likvidējas, jo institūcijas 
reorganizācijas gadījumā funkciju pārņēmēji var būt vairāki un pastāvīgi 
glabājamie aktīvie dokumenti ir jādala, lai funkciju īstenošanai nodrošinātu 
pēctecību. Šo pantu būtu ieteicams papildināt ar precizējumu, ka nav dalāmi 
arhivētie dokumenti.

jautājums var rasties arī par likuma normu, kas nosaka, ka “par lik-
vidējamās vai reorganizējamās institūcijas uz laiku glabājamo dokumentu 
saglabāšanu un aizsardzību ir atbildīgs attiecīgās institūcijas vadītājs, tiesību 
un saistību pārņēmējs vai likvidators”. institūciju speciālisti izteikuši bažas 
par to, ka šī norma paredz tikai atbildību par uz laiku glabājamo dokumentu 
saglabāšanu un aizsardzību. analizējot likumu, jāsecina, ka nevar atrauti 
skatīt tikai konkrēto normu, bet jāanalizē likuma mērķis un jēga, konteksts 
ar citām normām. tādējādi varam izsecināt, ka ir noteikta atbildība arī par 
dokumentiem ar arhīvisku vērtību.

likumā ir formulēti arī kritēriji, pēc kuriem, izvērtējot dokumentus, 
tiek noteikta to arhīviskā vērtība. likumā noteiktie kritēriji detalizēti tiks 
skaidroti mk noteikumos. likuma norma, par kuru izraisījās “karstas” 
diskusijas, bija par tiesībām latvijas nacionālajam arhīvam un institūcijām 
pārvērst publiskos dokumentus elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā 
vidē, ievērojot virkni noteikumu. mk noteikumos būs precizētas prasības 
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dokumentu pārvēršanai. ieteicams būtu, ja likumdevējs uzliktu par 
pienākumu institūcijai saskaņot dokumentu pārvēršanu ar lna. tas izslēgtu 
interpretācijas iespējas no institūcijas puses par to, kurus dokumentus var 
pārvērst elektroniskā veidā saglabāšanai elektroniski. likumdevējs jaunajā 
arhīvu likumā precizējis personas tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par 
sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto gan lna, gan institūcijas arhīvā 
un akreditētos privātajos arhīvos. noteikti arī pieejamības ierobežojumi, 
kas ir saskaņoti ar citiem lr likumdošanas aktiem. Detalizētāk neizskatot 
informācijas pieejamības un aizsardzības jautājumus, jāpakavējas pie normas, 
kurā noteikts, ka “citai personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju 
par personas datu subjektu, ja no tā saņemta rakstveida atļauja”. jāsecina, 
ka, analizējot lr normatīvo aktu kopumu par informācijas aizsardzības un 
pieejamības jautājumiem, tiesu praksi šajos gadījumos, pamatojoties tikai uz 
iesniegumu, kuru “varbūt” ir parakstījis datu subjekts, diez vai informācija 
tiks sniegta, tātad ir vajadzīgs nepārprotams apliecinājums tam, ka to tiešām 
ir parakstījis konkrētais datu subjekts. Fizisko personu datu aizsardzības 
likums ir speciālais likums saistībā ar fizisko personu datu apstrādi un tajā 
noteiktais ir prioritārs attiecībā pret arhīvu likumā noteikto.

“latvijas nacionālā arhīva direktors vai viņa pilnvarota persona, 
institūcijas vadītājs vai akreditēta privāta arhīva dibinātājs var noteikt 
arhīva dokumenta izmantošanas ierobežojumus, lai nodrošinātu sliktā 
fiziskā stāvoklī esoša dokumenta oriģināla saglabāšanu, pieņemot par to 
rakstveida lēmumu,” norādīts likumā. norma, ka dokumentam var noteikt 
izmantošanas ierobežojumus, nenozīmē to, ka ierobežota būs arī dokumentā 
ietvertās informācijas izmantošana. lai saglabātu dokumentu, tajā esošo 
informācijas pieejamību var nodrošināt gan ar apliecinātām kopijām, gan 
izmantojot mikrofilmēšanu u.c. tehniskas iespējas.

kā veiksmīgs jāuzskata likumā ietverto kompetenču sadalījums arhīvu 
sistēmā. Precīzi norādīta kultūras ministrijas kompetence:

• izstrādā valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
• organizē un koordinē šā likuma un citu normatīvo aktu īstenošanu 

dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
• izstrādā normatīvo aktu projektus dokumentu un arhīvu pārvaldības 

jomā;
• nodrošina arhīva speciālistu sertifikāciju;
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• izskata personu iesniegumus par latvijas nacionālā arhīva un akreditētu 
privāto arhīvu darbību;

• sertificē arhīvu speciālistus.
konsultatīva padomdevēja institūcijas funkcijas piešķirtas arhīvu 

padomei, kuras sastāvu veidos pieci latvijas nacionālā arhīva pārstāvji, 
divi latvijas arhīvistu biedrības pārstāvji, pa vienam pārstāvim no valsts 
kancelejas, tieslietu ministrijas un kultūras ministrijas, kā arī no latvijas 
universitātes latvijas vēstures institūta un latvijas Pašvaldību savienības. 
Šīs profesionālās institūcijas kompetence būs:

• piedalīties arhīvu nozares attīstības stratēģijas un politikas izstrādē;
• sniegt atzinumus nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanas, 

saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos;
• sniegt  atzinumus par arhīvu darbību regulējošiem normatīvo aktu 

projektiem.
jautājums, kas ilgus gadus bija atstāts bez tiesiska regulējuma, bija privātu 

arhīvu darbības legalizācija. likumdevējs paredzējis, ka varēs pastāvēt 
privātie un akreditētie privātie arhīvi. noteiktas arī prasības, kas jāpilda, 
lai saņemtu akreditāciju, akreditācijas ilgums paredzēts 5 gadi. tas jāvērtē 
pozitīvi no daudziem aspektiem – gan kā konkurences palielināšanās, gan 
jaunas darbavietas.

likumā skarts arī viens no nozīmīgākajiem jautājumiem arhīvu sistēmā 
strādājošiem – arhīvu speciālistu sertifikācija. tā pilnībā jāīsteno 5 gadu 
laikā. sertifikāts tiks piešķirts uz mūžu. Pēc 5 gadiem darbu ar publiskajiem 
dokumentiem varēs veikt tikai sertificēts speciālists. kultūras ministrijai ir 
uzdota šā procesa vadība. lasot likumā noteikto, rodas virkne jautājumu:

• kāpēc sertifikācija ir pēc 5 gadiem, ja ir konstatēts, ka dokumentu un 
arhīvu pārvaldības jomā ir ļoti daudz risku, kas tiek pieļauti tikai tāpēc, ka 
institūcijas šo darbu uztic jebkuram?

• kāpēc ir runāts par arhīva speciālistu sertifikāciju, ja likumā ir noteikta 
vienota dokumentu un arhīvu pārvaldība?

• kāpēc sertifikāts tiks piešķirts uz mūžu, ja citās jomās parasti uz 5 ga-
diem un pēc tam notiek resertifikācija?

jāsecina, ka tas vēlreiz parāda attieksmi pret dokumentu un arhīvu 
pārvaldības darbu, kura nepieciešamību apjauš tikai tad, kad nepieciešama 
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“izziņa no arhīva”. visu dokumentu un arhīvu pārvaldības darba profesionāļu 
uzdevums būtu sertifikāciju uzsākt ātrāk, negaidot 5 gadus, kā arī domāt par 
profesionālām mācību programmām kvalifikācijas paaugstināšanai.

tālāk aplūkosim, kādus pilnvarojumus likumdevējs paredzējis mk: 
• publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtību institūcijās, 

kritērijus dokumentu glabāšanas termiņa noteikšanai un tehniskās prasības 
dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos (turpmāk – dokumentu un 
arhīvu pārvaldības noteikumi) (4. pants (7));

• kārtību, kādā privātie dokumenti ar arhīvisko vērtību nododami latvijas 
nacionālajā arhīvā juridiskās personas likvidācijas gadījumā (5. pants (2));

• kārtību, kādā institūcijas nodod dokumentus un uzziņu sistēmas 
pastāvīgā valsts glabāšanā latvijas nacionālajā arhīvā šajā pantā minētajos 
termiņos, kā arī gadījumos, kad dokumenti tiek nodoti pastāvīgā valsts 
glabāšanā latvijas nacionālajā arhīvā pirms tiem noteiktā glabāšanas termiņa 
beigām (6. pants (6));

• ka dokumentu glabāšanas termiņu var pagarināt, ja dokumentu 
glabāšanai ir nodrošināti attiecīgi apstākļi un saņemta latvijas nacionālā 
arhīva atļauja ministru kabineta noteiktajā kārtībā (6. pants);

• reģistrā iekļauto dokumentu aprakstīšanu un uzskaiti (17. pants);
• dokumenta arhīviskās vērtības noteikšanas kārtību (8. pants);
• kārtību, kādā publiskie dokumenti tiek pārvērsti elektroniskā formā 

glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, kā arī kārtību, 
kādā glabājami iegūtie dokumenti un tiek iznīcināti pārvērstie publiskie 
dokumenti (9. pants (2));

• maksas apmēru noteikšana par dokumentu izmantošanu (12. pants);
• kārtību, kādā nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļauto doku-

mentu uz laiku drīkst izvest no latvijas republikas, kā arī kārtību, kādā 
izgatavojamas šā panta otrajā daļā noteiktās dokumenta nodrošinājuma 
kopijas, un to skaitu (16. pants (1));

• kā dokumentu ar latvijas nacionālā arhīva direktora lēmumu izslēdz 
no nacionālā dokumentārā mantojuma (14. pants (3));

• latvijas nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un 
pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtību, kā 
arī dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības( 20. pants (3));
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• latvijas nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanas un 
izsniegšanas maksājamās valsts nodevas apmēru (21. pants (3));

• atbilstošus dokumentu saglabāšanai nepieciešamās vides, telpu un 
drošības sistēmas noteikumus (25. pants (2));

• privāto arhīvu akreditācijas kārtību (25. pants (3)). 
mk līdz 30. septembrim uzdots izstrādāt visus noteikumus. līdz ar to 

spēkā stāšanos būtiski izmainīsies ne vien arhīvu sistēmas darbība, bet arī 
institūciju darbība dokumentu pārvaldībā un arhīva pārvaldībā. lai izprastu 
mk noteikumos ietverto, būs nepieciešama profesionālo zināšanu nemitīga 
papildināšana. būs jāspēj orientēties dokumentu sistēmās ar dokumentiem 
uz dažādiem nesājiem, būs jāspēj piemērot standartos noteiktās prasības. 

iepriekšrakstītais ir tikai neliels ieskats jaunajā arhīvu likumā un ar to 
saistītajā darbības vidē. ar cerībām un arī zināmām bažām raugoties nākotnē, 
gribas ticēt, ka arhīvi saglabās savu lomu un vietu latvijas valsts vēstures 
ceļos.
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legal regulations in the new law on archives
this paper contains information about legal regulations related to latvian 

state archives that were approved in the 1991 law on archives, focusing on 
what these regulations mean in the work of archives and what the various 
shortcomings are. the author explains the need for a new law and discusses 
the long and complicated process of preparing one.

the new law will take force on january 1, 2011, and the author has analysed 
its content and meaning. according to the law, the system of archives must be 
reorganised, and that will lead to the opening of the latvian national archive 
on the aforementioned date. the author discusses the positive aspects of the 
legal regulations in the new law, as well as its possible shortcomings.
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