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LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA INFRASTRUKTŪRA UN 
TĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS*

Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras stāvoklis ir kļuvis par nopietnu draudu nacionālā 
dokumentārā mantojuma saglabāšanai un arhīva tālākai attīstībai. Rakstā apkopota un izvērtēta 
informācija par Latvijas Nacionālā arhīva lietošanā un nomā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, to tehnisko stāvokli un aprīkojumu, definētas galvenās problēmas un meklēti 
risinājumi to novēršanai. 
Atslēgvārdi: arhīva infrastruktūra, arhīva ēkas, infrastruktūras attīstība.

Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNA) darbība aptver visu Latvijas 
teritoriju, glabātavas ar biroja telpām pašreiz atrodas 12 Latvijas pilsētās. 
Arhīvs izvietots 23 ēkās (sk. attēlus 18.–29. lpp.), no kurām 16 ēkas pilnā 
apjomā ir nodotas LNA lietošanā un apsaimniekošanā, trīs ēkas LNA nomā 
no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk VNĪ), 
kas nodrošina to apsaimniekošanu, bet četros gadījumos LNA nomā telpas 
ēkās, kas pieder dažādiem īpašniekiem. LNA lietošanā esošo ēku platība ir  
87 609 m2, to skaitā glabātavu platība – 35 416 kvadrātmetri. 

* Raksta pamatā ir konceptuālais ziņojums “Par Latvijas Nacionālā arhīva ēku kritisko stāvokli 
un turpmāko rīcību”, ko sagatavoja Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” kopīgā darba grupa. 
Darba grupu izveidoja 2018.  gada martā, lai apzinātu LNA funkciju veikšanai izmantoto 
nekustamo īpašumu stāvokli un rastu funkciju veikšanai piemērotu un saimnieciski izdevīgu 
risinājumu turpmākai LNA infrastruktūras attīstībai. Konceptuālais ziņojums ir iesniegts 
saskaņošanai ministrijās, un atliek cerēt, ka tas kļūs par pamatu Latvijas Nacionālā arhīva 
turpmākai pastāvēšanai un attīstībai izšķirīgu, labvēlīgu lēmumu pieņemšanai.
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LNA teritoriālais izvietojums veidojies vēsturiski, ēkas nonākušas arhīva 
lietošanā, sākot no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām. Lielāko daļu ēku 20. gs. 
90. gados lietošanā saņēma Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. 

Vecākā LNA ēka – arhīva administrācijas ēka Vecrīgā – būvēta 17.  gs., 
jaunākā – pieņemta ekspluatācijā 1990. gadā. Tikai viena LNA ēka – Latvijas 
Valsts arhīvs Bezdelīgu ielā 1a Rīgā – ir celta kā arhīva būve, pārējās ir 
pielāgotas arhīva vajadzībām. Arhīva vajadzībām daļēji būvēta arī Latvijas 
Valsts vēstures arhīva ēka Slokas ielā 16 un Palasta ielā 4 Rīgā, tomēr, tā kā tas 
notika 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē, tās vairs neatbilst mūsdienu arhīva 
prasībām. Lielākā daļa arhīvu ēku ir celta padomju gados kā rūpnīcas, dažādu 
iestāžu un organizāciju administratīvās ēkas, izglītības iestādes, kazarmas 
utt. Daļa no tām atrodas rūpnieciskās, bieži vien degradētās un fiziski grūti 
pieejamās teritorijās, kas apgrūtina arhīva pakalpojumu saņemšanu klientiem. 
Valmieras zonālais valsts arhīvs atrodas vienā no darbojošamies rūpniecības 
uzņēmuma korpusiem, kas rada kā lielus riskus dokumentu saglabāšanai, 
tā arī neērtības apmeklētājiem. Ēkas arhīva vajadzībām ir pielāgotas, līdz ar 
to veidojas lielas neizmantojamās platības. Glabātavas, kas iekārtotas bijušo 
administratīvo ēku darba kabinetos, īres namu dzīvokļos (ar malkas krāsns 
apkuri, kas nav pieļaujams dokumentu glabātavās) un mācību iestāžu klasēs, 
ir nelielas, ar plašiem logiem, kas apgrūtina to izmantošanu un dokumentu 
saglabāšanai piemērotu apstākļu nodrošināšanu. Bijušajās ražošanas ēkās lielas 
platības aizņem tehniskās telpas, kas ir tehniski grūti un finansiāli apjomīgi 
pielāgojamas arhīva glabātavu izveidei. 

Sešpadsmit no arhīva izmantotajiem nekustamajiem īpašumiem ir 
nodoti LNA lietošanā un apsaimniekošanā, starp LNA un VNĪ noslēdzot 
apsaimniekošanas un lietošanas līgumu. Apsaimniekošanas un lietošanas 
līgums paredz, ka LNA nodrošina šo bezatlīdzības lietošanā nodoto nekustamo 
īpašumu uzturēšanu, ko LNA arī dara ikgadēji piešķirto finanšu līdzekļu ie- 
tvaros. Taču LNA rīcībā nav pietiekamu finanšu resursu ēku ilgtspējīgai 
uzturēšanai, netiek veidoti uzkrājumi plānotiem remontdarbiem un 
būvdarbiem. Ikgadējais LNA piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai 
nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu, 
tostarp ugunsdrošības, prasībām, kā arī sistemātiski veiktu tehniskā 
stāvokļa uzlabošanu. Kultūras ministrija katru gadu iespēju robežās piešķir 
papildu finansējumu steidzamo remontdarbu veikšanai, ugunsdrošības 
prasību nodrošināšanai un avārijas situāciju novēršanai, visbiežāk pārdalot 
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finansējumu savu resursu ietvaros vai pieprasot finanšu līdzekļus no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. Šāda pieeja ilgtermiņā nenodrošina arhīva 
infrastruktūras tehniskā stāvokļa saglabāšanu esošajā līmenī, nemaz nerunājot 
par tās attīstību.

Nopietna problēma ir arhīva ēku nolietojums, kas apdraud to drošu 
ekspluatāciju, jo 90 % arhīva ēku vidējais nolietojums pārsniedz 30 %, septiņu 
arhīva ēku konstruktīvais nolietojums pārsniedz 40  %, desmit ēkām tas ir 
no 30 līdz 40 % un tikai divu ēku konstruktīvais nolietojums ir mazāks par 
30 procentiem. Tas nozīmē, ka, neveicot ieguldījumus ēku tehniskā stāvokļa 
uzlabošanā, pakāpeniski tuvāko piecu līdz piecpadsmit gadu laikā vairs nebūs 
pieļaujama to ekspluatācija. 

Lielākajā daļā arhīva glabātavu nav nodrošināts normatīvo aktu un 
starptautisko standartu prasībām atbilstošs mikroklimats un drošība, kas 
apdraud nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. 

Analizējot 2018. gada datus par mikroklimatu lielākajās glabātavu telpās 
21 arhīva ēkā, kur tiek glabāti dokumenti papīra formātā, visās glabātavās tika 
konstatēta neatbilstība Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumiem 
nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”:

– visās glabātavās ir bijusi pārsniegta pieļaujamā maksimālā gaisa 
temperatūra 20 °C, faktiski sasniedzot līdz pat 30,1 °C vasaras periodā;

– 14 glabātavās ir pārsniegtas normatīvā pieļaujamās temperatūras 
svārstības 3 °C apjomā 24 stundu laikā, dažās pārsniegto temperatūras svārstību 
gadījumu skaits ir sasniedzis 7 % no kopējā 2018. gadā fiksēto gadījumu skaita;

– 17 glabātavās ir konstatēts pazemināts relatīvais gaisa mitrums, to fiksējot 
pat 10 % apmērā;

– 13 glabātavās relatīvais mitrums pārsniedzis pieļaujamos 50 %, dažos 
gadījumos sasniedzot pat 73 %;

– visās glabātavās ir pārsniegtas pieļaujamās relatīvā mitruma svārstības 
3 % apjomā 24 stundu laikā, dažās glabātavās pārsniegto relatīvā mitruma 
svārstību gadījumu skaits ir 48 % no kopējā 2018. gadā fiksēto gadījumu skaita.

Glabājot dokumentus nepiemērotos apstākļos, palielinās LNA glabāšanā 
esošo dokumentu bojājumu risks, piemēram, temperatūras svārstības, kas 
pārsniedz 7 °C, var radīt neatgriezeniskus bojājumus dokumentiem, samazinot 
to glabāšanas laiku par 20 līdz 50 gadiem, un tas attiecīgi palielina dokumentu 
konservācijas un restaurācijas izdevumus. Arhīva dokumenti, kas ir vēsturisko 
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pētījumu avots, valsts leģitimitātes pierādījums un pamats privāto sociāli 
tiesisko interešu aizstāvībai, var tikt neatgriezeniski zaudēti. 

Mikroklimats arhīva glabātavās ir tieši atkarīgs no arhīvu ēku infra-
struktūras un energoefektivitātes. Ēku infrastruktūra – apkures, ventilācijas, 
ugunsdrošības, elektroapgādes un ūdensapgādes sistēmas – ir novecojusi 
un nolietojusies. Pieejamā finansējuma ietvaros tikai dažos nekustamajos 
īpašumos LNA fragmentāri ir atjaunojis dažus avārijas stāvoklī esošus 
inženiertīklu posmus. 

Gandrīz visām arhīva ēkām ir zema energoefektivitāte. Ņemot vērā ēku ārējo 
konstrukciju tehnisko stāvokli, lielākajā daļā LNA ēku ir nozīmīgs apkures 
patēriņš. Astoņās no tām apkures enerģijas patēriņš pārsniedz 120 kWh/m2 
gadā. Tomēr, neraugoties uz lielajiem apkures izdevumiem, glabātavās netiek 
nodrošināts dokumentu saglabāšanai nepieciešamais mikroklimats un darba 
telpās – darbiniekiem komfortabla gaisa temperatūra.

Ēku energoefektivitātes uzlabošanai divās LNA ēkās 2015. gadā sadarbībā 
ar VNĪ tika īstenoti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti:

– Personāla dokumentu valsts arhīva ēkā Šampētera ielā 16 Rīgā bija veikti 
ēku norobežojošo konstrukciju un bēniņu siltināšanas darbi, apkures un 
ventilācijas sistēmas pārbūve, kā arī logu un ārdurvju nomaiņa, kā rezultātā 
apkures enerģijas patēriņš sasniedza vidēji 33 kWh/m2 gadā un oglekļa 
dioksīda ietaupījums – 108,7 t CO2/gadā; 

– Ventspils zonālā valsts arhīva ēkā Pils ielā 86/88 Ventspilī bija veikti 
ēku norobežojošo konstrukciju un jumta siltināšanas darbi, ventilācijas un 
apkures sistēmas pārbūve, to skaitā nomainīts apkures katls, atsakoties no 
dīzeļdegvielas kurināmā un turpmāk apkuri nodrošinot ar granulām, kā arī 
logu un ārdurvju nomaiņa, kā rezultātā apkures enerģijas patēriņš sasniedza 
vidēji 59 kWh/m2 gadā un oglekļa dioksīda ietaupījums – 59,5 t CO2/gadā. 

Pašlaik ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu VNĪ vadībā 
tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti šādos objektos:

– Latvijas Valsts arhīva ēkā Skandu ielā 14 Rīgā, kurā plānoti ēkas jumta un 
cokola siltināšanas, logu un apgaismojuma nomaiņas, apkures un ventilācijas 
sistēmas pārbūves darbi, paredzot sasniegt apkures enerģijas patēriņu vidēji  
48 kWh/m2 gadā un oglekļa dioksīda ietaupījumu 219,6 t CO2/gadā. 

– Daugavpils zonālā valsts arhīva ēkā Komandanta ielā 9 Daugavpilī, kurā 
drīzumā tiks pabeigti ēkas jumta un cokola siltināšanas, logu un apgaismojuma 
nomaiņas, apkures un ventilācijas sistēmas pārbūves darbi, paredzot sasniegt 



LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA INFRASTRUKTŪRA UN TĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 11

apkures enerģijas patēriņu vidēji 90 kWh/m2 gadā un oglekļa dioksīda 
ietaupījumu 91,4 t CO2/gadā. 

Tomēr, arī turpinot realizēt Eiropas Savienības fondu energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektus arhīva ēkās, ar arhīva infrastruktūru saistītās 
problēmas tiek atrisinātas vien daļēji. Pieejamais finansējums energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumiem neparedz segt izmaksas darbiem, 
kas ļautu uzlabot iekštelpas, veidot jaunas glabātavas un iegādāties arhīva 
aprīkojumu. 

Nenoliedzama problēma ir arī tā, ka LNA glabātavas ir gandrīz pilnībā 
aizpildītas. Glabātavu aizpildījums 2020. gada sākumā ir sasniedzis 93,4 %, bet 
atsevišķās ēkās – Bezdelīgu ielā 1a Rīgā, Slokas ielā 16 Rīgā, Ata ielā 1 Rīgā, 
Pils ielā 86/88 Ventspilī, Rūpniecības ielā 1 Alūksnē – ir aizpildīti 99–100 % 
glabātavu. Turpmākai dokumentu glabāšanai ir pieejami 2346  m2, no tiem 
Rīgā – tikai 154 kvadrātmetri. Pēc LNA prognozēm, līdz 2030. gadam valsts 
glabāšanā jāpieņem 2,06 miljoni glabājamo vienību, kam nepieciešami vismaz 
3400 m2 glabātavu platību (1800 m2 Rīgā, 1600 m2 reģionos). Prognozējot LNA 
glabātavu noslodzi 2030. gadā, tiek ņemts vērā apstāklis, ka normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā periodiski tiek iznīcināti LNA glabātavās esošie patstāvīgi 
uzglabājamie dokumenti, kuriem jau ir sasniegts maksimālais uzglabāšanas 
termiņš. Tomēr, arī ņemot vērā šo apstākli, jau tuvākajos gados glabāšanā 
nodotie dokumenti no Rīgas būs jāved uz glabātavām ārpus Rīgas, un no 
2025. gada jaunu dokumentu pieņemšana LNA tiks pārtraukta vispār.

Taču, neraugoties uz glabātavu platību akūto trūkumu, nākas secināt, ka 
glabātavas aizņem tikai 40 % no kopējās LNA infrastruktūras platības, jo arhīvu 
telpu plānojums nav racionāls, nepamatoti lielu daļu (33 %) aizņem tehniskās 
telpas, gaiteņi, bēniņi, pagrabi, sanitārie mezgli u. c. telpas, kas skaidrojams ar 
to, ka lielākā daļa ēku arhīva vajadzībām ir nevis celta, bet pielāgota, turklāt 
15 % (13 152 m2) jeb sestā daļa arhīva telpu netiek izmantota vispār, jo tās nav 
pielāgotas vai nav pielāgojamas LNA funkciju izpildei. Lielākajā daļā arhīva 
ēku plānot pārbūvi un padarīt tās piemērotākas mūsdienu arhīva vajadzībām 
nav iespējams, ņemot vērā šādu pārbūvju ekonomisko pamatojumu un dažos 
gadījumos arī ēku kultūrvēsturisko aspektu.

Modernas sabiedrības standartiem nav pieņemams fakts, ka arhīvi gandrīz 
nav pieejami personām ar īpašām vajadzībām. Tikai divās LNA ēkās ir 
nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, tomēr arī 
tā ir tikai daļēja: ratiņkrēsliem izveidotās uzbrauktuves ir pārāk stāvas vai 
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ieejas mezgliem ir sliekšņi, lifta durvis ir pārāk šauras utt. Tādējādi LNA ēkās 
izveidotās lasītavas un konsultāciju kabineti pašlaik nav pieejami personām ar 
īpašām vajadzībām, līdz ar to netiek nodrošināta LNA glabāto dokumentu un 
LNA pakalpojumu pieejamība visai sabiedrībai. 

Darba grupa secināja, ka mūsdienu prasībām neatbilstošais arhīva rīcībā 
esošo nekustamo īpašumu tehniskais stāvoklis apdraud nacionālā dokumentārā 
mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu, nesakoptās un nepievilcīgās ēkas negatīvi 
ietekmē LNA darbību un valsts publisko tēlu, demotivē esošos darbiniekus un 
apgrūtina jaunu darbinieku piesaistīšanu, kā arī apdraud LNA iespējas veikt 
savas funkcijas ilgtermiņā.

Darba grupa identificēja un, izmantojot vispārpieņemto risku izvērtēšanas 
metodoloģiju uzņēmējdarbībā, izvērtēja riskus, ar ko jārēķinās, ja arhīva ēkās 
tuvākajā laikā netiek veikti nozīmīgi ieguldījumi:

– politiskie riski – veicot dažādas reformas, to skaitā reģionālo reformu, 
institūciju, komerciestāžu un mācību iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas 
rezultātā var palielināties dokumentu apjoms, kas LNA jāpieņem ārpus kārtas. 
Nespējot tos pieņemt valsts glabāšanā, var tikt zaudēti Latvijai nozīmīgi 
dokumenti;

– ekonomiskie riski – nepalielinot glabātavu platību, LNA nevarēs 
nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi un pēc 2025.  gada 
pārtrauks dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā. Valsts un pašvaldību 
institūcijām pašām būs jāveic būtiski ieguldījumi savu arhīvu saglabāšanas 
nodrošināšanai; 

– sociālie riski – ja LNA nevarēs nodrošināt arhīviski vērtīgo dokumentu 
pieņemšanu valsts glabāšanā, nebūs pierādījumu par valsts pārvaldes un 
pašvaldību institūciju darbību un rīcības likumību, iedzīvotāji nevarēs saņemt 
izziņas sociālo un tiesisko jautājumu risināšanai, būs apgrūtināta pētniecība;

– vides riski – neveicot ieguldījumus LNA lietošanā esošajos nekustamajos 
īpašumos, dažādās Latvijas pilsētās var veidoties degradētas ēkas un teritorijas;

– likumdošanas riski – netiks nodrošināts Arhīvu likumā noteiktais, 
ka institūciju papīra dokumenti pēc 15 gadiem tiek nodoti LNA un valsts 
garantē to mūžīgu saglabāšanu. Būs nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos 
aktos, uzliekot par pienākumu institūcijām pašām nodrošināt savu arhīvu 
saglabāšanu un pieejamību iedzīvotajiem un pētniekiem;

– iesaistīto pušu riski – var tikt kavēta klientu apkalpošana un efektīva 
iestāžu darbība u. c. LNA kā ēku apsaimniekotājam var iestāties administratīvā 
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un civiltiesiskā atbildība, ja to tehniskā stāvokļa dēļ trešajai personai tiek 
nodarīta trauma vai radīti zaudējumi;

– profesionālie riski – ja LNA nevar nodrošināt pastāvīgi glabājamo 
dokumentu saglabāšanu, tad profesionāli neētiski ir prasīt to izpildīt citām 
valsts iestādēm. LNA darba vide apgrūtina jaunu darbinieku piesaisti;

– finansiālie riski – pasliktinoties ēku tehniskajam stāvoklim, var iestāties 
apstākļi, kad situācija prasīs neatliekamus risinājumus un apjomīgus finanšu 
ieguldījumus nekustamo īpašumu turpmākajā ekspluatācijā. Ēku tehniskais 
stāvoklis var apdraudēt darbinieku, pakalpojumu saņēmēju un nejaušu 
garāmgājēju drošību;

– fiziskie riski – tehniskā stāvokļa pasliktināšanās rada elektrodrošības 
un ugunsdrošības riskus, glabātavu iegruvumu risku, logu izkrišanas, jumtu 
tecēšanas u. c. riskus.

Lai risinātu apzinātās arhīva infrastruktūras problēmas un mazinātu 
identificētos riskus, darba grupa izstrādāja trīs LNA infrastruktūras attīstības 
variantus:

1. LNA esošās infrastruktūras atjaunošana;
2. LNA infrastruktūras nomāšana tirgus sektorā;
3. LNA infrastruktūras optimizācija.
Izstrādājot risinājumus turpmākai LNA infrastruktūras attīstībai, tika 

ievēroti šādi pamatprincipi:
– LNA darbība reģionos – nodrošināt sabiedrībai vienlīdzīgu piekļuvi 

arhīva pakalpojumiem – dokumentu nodošanai valsts glabāšanā, dokumentu 
izpētei, izziņu saņemšanai u. c. – visā Latvijas teritorijā;

– LNA darbības ilgtspēja – prognozējot LNA nepieciešamās infrastruktūras 
apjomu, ņemt vērā glabājamo vienību skaita pieaugumu līdz 2030. gadam un 
tendenci dokumentus nodot LNA elektroniskā veidā; 

– resursu optimāla izmantošana – vērtējot alternatīvas, ņemt vērā ne tikai 
attīstības investīciju apjomu, bet arī LNA infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 
nākamo 20 gadu periodā. 

Pirmais LNA attīstības scenārijs – LNA esošās infrastruktūras atjaunošana – 
paredz  LNA lietošanā esošo, valstij un VNĪ piederošo 20 nekustamo īpašumu 
tehniskā stāvokļa uzlabošanu un tālāku pielāgošanu LNA funkciju īstenošanai. 
Šis scenārijs, no LNA viedokļa raugoties, varētu likties vispievilcīgākais, jo 
neparedz būtiskas pārmaiņas nedz LNA struktūrā, nedz darba organizācijā, 
tiek saglabāts esošais teritoriālais pārklājums, tātad laba arhīva pakalpojumu 
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pieejamība visā valstī. Tomēr tam ir vairāki būtiski trūkumi – tas prasa 
vislielākos finanšu ieguldījumus gan arhīva attīstības, gan tā uzturēšanas 
fāzē. Saskaņā ar aprēķiniem, lai novērstu jau minētos trūkumus arhīva 
infrastruktūrā, nepieciešami 85,4 miljoni eiro, ēku uzturēšanai – 7,5 miljoni 
eiro gadā, un kopumā attīstības izmaksas un nomas maksas izmaksu prognoze 
20 gadu periodā šim scenārijam ir 154,1 miljons eiro. Tomēr tas pēc būtības 
neatrisinātu pielāgoto arhīva ēku funkcionālos trūkumus – neracionālo telpu 
plānojumu, lielo nelietderīgo un nepielāgojamo platību problēmu, pieejamību 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (daļā īpašumu to nav iespējams izdarīt, ņemot 
vērā to kultūrvēsturisko statusu). Netiktu atrisināta arī trūkstošo glabātavu 
problēma, un, lai tuvāko piecu gadu laikā nebūtu jāpārtrauc jaunu dokumentu 
pieņemšana Vidzemes un Kurzemes reģionā, nāktos nomāt papildu glabāšanas 
platības privātajā sektorā. Šī scenārija iedzīvināšanas rezultātā arhīva rīcībā 
joprojām būtu milzīgas nelietderīgi izmantotas platības, kuru uzturēšanu 
prasītu neattaisnojami lielus resursus. 

Otrs scenārijs  – LNA infrastruktūras nomāšana tirgus sektorā  – paredz 
visas arhīva funkciju nodrošināšanai nepieciešamās telpas (vismaz 65 273 m2 
platībā) nomāt tirgus sektorā. Tas nozīmē, ka visas valstij piederošās arhīva 
ēkas tiktu atsavinātas un arhīvu izvietotu no privātiem uzņēmējiem nomātās 
telpās. Šis scenārijs ir maz ticams, ņemot vērā, ka šāda pieredze pasaulē nav 
sastopama un valstij tas būtu liels risks un negods – savai pastāvēšanai vitālus 
dokumentus glabāt privātās noliktavās. Tomēr, paredzot iespējamos politiķu 
argumentus, ka privātais sektors visu dara efektīvāk un lētāk, darba grupa 
izskatīja un aplēsa arī šādu attīstības virzienu. Raugoties īstermiņā, šāds 
risinājums varētu likties pievilcīgs, jo neprasa lielus tūlītējus valsts budžeta 
ieguldījumus un arī uzturēšanas izmaksas ir pieņemamas. Attīstības izmaksas 
un nomas maksas izmaksu prognoze 20 gadu periodā šim scenārijam ir 
215,8 miljoni eiro. Tomēr, analizējot sīkāk, saredzami vairāki būtiski riski 
un ierobežojumi. Pirmkārt, Latvijā pašlaik darbojas seši akreditēti privātie 
uzņēmumi, kas piedāvā prasībām atbilstošu arhīva glabātavu telpu nomu 
Rīgā un Salaspilī, tomēr to piedāvātās glabātavu platības nav pietiekamas. 
Otrkārt, esošās privāto uzņēmumu arhīva glabātavas funkcionāli neatbilst 
LNA darbības nodrošināšanai – tām nav piesaistītas biroja telpas, sabiedrībai 
publiski pieejamas lasītavu telpas, dokumentu restaurācijas telpas, telpas 
dokumentu digitalizēšanai, koplietošanas telpas u.  c. Treškārt, pašlaik 
privātie arhīvi atrodas Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē, kas neļauj nodrošināt 
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pilnvērtīgu LNA darbību visā Latvijas teritorijā. Ceturtkārt, ir augsts nomas 
maksas neprognozējama palielinājuma risks, kas sliktākajā gadījumā var 
novest pie jaunu prasībām atbilstošu telpu meklējumiem un arhīvu neplānotas 
pārvietošanas. 

Trešais scenārijs  – LNA infrastruktūras optimizācija  – paredz izmaiņas 
LNA struktūrā, atteikšanos no vairākām esošajām arhīva ēkām, LNA 
izmantošanā palikušo ēku renovāciju un jaunu ēku būvniecību. Tā kā tieši 
šis LNA infrastruktūras attīstības variants atbilst visiem trim darba grupas 
izvirzītajiem pamatprincipiem – teritoriālais pārklājums, ilgtspēja un resursu 
optimāla izmantošana, ir jāpanāk lēmums par tā tālāku virzību. Konceptuālajā 
ziņojumā tas ir izvērst sīkāk. 

Šī attīstības alternatīva paredz LNA funkciju nodrošināšanai attīstīt 
(renovēt vai uzbūvēt no jauna) un turpmāk uzturēt astoņas ēkas: 

– četras Rīgā – Bezdelīgu ielā 1a, Skandu ielā 14, Slokas ielā 16, Šampētera 
ielā 16;

– viena Vidzemē – jaunbūve (domājams, Cēsīs);
– viena Latgalē – Daugavpilī, Komandanta ielā 9;
– divas Kurzemē – Liepājā, Krūmu ielā 7/9, un Ventspilī, Pils ielā 86/88.
Līdz ar to LNA atteiksies no 12 tā apsaimniekošanā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem: Rīgā – Ata ielā 1, Šmerļa ielā 5 un Šķūņu ielā 11; 

Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras optimizācija



INGŪNA SLAIDIŅA16

Alūksnē – Rūpniecības ielā 1; Cēsīs – Pils ielā 6; Jelgavā – Pulkveža Brieža 
ielā 24; Jēkabpilī – Brīvības ielā 2a; Liepājā –  Republikas ielā 11; Rēzek- 
nē – Dārzu ielā 7a; Siguldas novadā, Siguldas pagastā – Institūta ielā 2B; Tuku- 
mā – Kandavas ielā 18a un Valmierā – Cempu ielā 13a, un no trīs nomātajiem 
nekustamajiem īpašumiem: Rīgā, Palasta ielā 4, Jēkabpilī, Zvanītāja ielā 72, un 
Tukumā, Pils ielā 22.

Šis arhīva infrastruktūras attīstības scenārijs paredz piecus posmus.
I posms: rekonstruēt nekustamo īpašumu Skandu ielā 14 Rīgā, kur ir plāno-

ta ēkas fasādes un jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, ventilācijas 
un apkures sistēmas izbūve, esošo dzelzsbetona kolonnu un pārseguma 
pastiprināšana, iekštelpu pārbūve, glabātavām atbilstošu ugunsdrošo 
nodalījumu izbūve, iekšējo inženiertīklu nomaiņa, teritorijas sakārtošana u. c. 
darbi. Paredzēta arī jaunas glabātavas izveide kinofilmām uz nitrocelulozes 
pamata blakus esošajā bijušajā transformatora ēkā. Pēc šo darbu pabeigšanas 
uz Skandu ielu 14 pārvietos Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu. 

II posms: uzbūvēt jaunu ēku Vidzemes reģiona arhīva centram. Pašlaik kā 
potenciālā jaunbūves atrašanās vieta tiek izskatīta Cēsu pilsēta, jo tieši Cēsu 
novada pašvaldība izrāda lielu interesi par Vidzemes reģiona arhīva centra 
izveidi Cēsīs un ir gatava sniegt atbalstu šī projekta realizācijai. Uz Vidzemes 
reģiona centru pārvietos Alūksnes zonālā valsts arhīva, Cēsu zonālā valsts 
arhīva un Valmieras zonālā valsts arhīva dokumentus. 

III posms: pabeigt ēkas Komandanta ielā 9 Daugavpilī rekonstrukciju 
un izveidot Latgales reģiona centru. 2020. gadā šajā ēkā energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekta ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējumu ir veikta ēkas fasādes un jumta siltināšana, logu un ārdurvju 
nomaiņa, dabīgās ventilācijas sistēmas apkope, apkures sistēmas modernizācija 
u.  c. darbi. Otrajā rekonstrukcijas posmā papildus nepieciešams nodrošināt 
pārseguma pastiprināšanu, iekštelpu pārbūves darbus un iekšējo inženiertīklu 
nomaiņu. Latgales reģiona arhīvu centrs būs Daugavpils zonālā valsts arhīva, 
Jēkabpils zonālā valsts arhīva un Rēzeknes zonālā valsts arhīva mājvieta.

IV posms: pārbūvēt un atjaunot Rīgā esošās arhīva ēkas Bezdelīgu ielā 1a, 
Slokas ielā 16 un Šampētera ielā 16 un uzbūvēt jaunu ēku ar papildu glabātavu 
platību Skandu ielā 14. Šī posma ietvaros tiks pabeigta Rīgas un Zemgales 
reģiona arhīvu centra izveide Skandu ielā 14, uz kuru pārvietos Jelgavas zonālā 
valsts arhīva, Siguldas zonālā valsts arhīva un Tukuma zonālā valsts arhīva 
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dokumentus. Tiks atbrīvota arī LNA administrācijas ēka Šķūņu ielā 11 Rīgā un 
Personāla dokumentu valsts arhīva ēka Ata iela 1 Rīgā. 

V posms: izveidot Kurzemes reģiona arhīvu centru, piebūvējot papildu 
korpusu arhīva ēkai Krūmu ielā 7/9 Liepājā un atjaunot arhīva ēku Pils ielā 
86/88 Ventspilī. Šī posma noslēgumā arhīva ēku Republikas ielā 11 Liepājā 
nodos atsavināšanai.

Arhīvu atjaunošanas un jaunbūves rezultātā LNA lietošanā esošo ēku 
kopējā platība būs 73  104  m2, to skaitā atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
aprīkotas dokumentu glabātavas – 43 568 m2 platībā. Ēku kopējā platība būs 
par 14  580 m2 mazāka nekā pašlaik, bet glabātavu platība palielināsies par  
8153 m2, līdz ar to būs atrisināta neizmantojamo telpu problēma. Progno-
zējams, ka 2030. gadā glabātavās būs 7300 m2 brīvas platības, līdz ar to arhīvs 
varēs pieņemt glabāšanā arī iepriekš neplānotus lielus dokumentu apjomus 
iestāžu reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos vai piedāvāt brīvās glabātavas 
citām valsts institūcijām.

Nenoliedzami, ka attīstības scenārijs “Latvijas Nacionālā arhīva infra-
struktūras optimizācija” cieši saistīts ar arhīva institucionālās struktūras 
izmaiņām un nesīs lielas pārmaiņas gan teritoriālajā izvietojumā, gan darba 
organizācijā, savstarpējā komunikācijā un institūcijas kultūrā. Tas iesāks jaunu 
laikmetu Latvijas arhīvu nozarē.  
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LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA ĒKAS, 2020. gads

Arhīvi Rīgā

Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas ēka 
Rīgā, Šķūņu ielā 11. Kopējā platība 1470,1 m2, 

celta 17. gs. vidū kā Sv. Katrīnas baznīcas 
klosteris, atrodas valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa “Ēku komplekss ar franciskāņu 

klostera un Sv. Katrīnas baznīcas paliekām” un 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, 
pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko 

LNA. Ojāra Jansona foto

Latvijas Valsts arhīvs Rīgā, Bezdelīgu ielā 1. Kopējā platība 7449,8 m2, 
celts 20. gs. 80. gadu sākumā speciāli arhīva vajadzībām, pašlaik to pilnā 

apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto
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Latvijas Valsts arhīvs Rīgā, Skandu ielā 14. Kopējā platība  
23 134,9 m2, celts 20. gs. 80. gados kā mikroelelektronikas rūpnīca 

“Elmīra”, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 
Ojāra Jansona foto

Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs 
Rīgā, Šmerļa ielā 5. Kopējā platība 

6901,9 m2, celts 20. gs. 70. gadu vidū 
kā Rīgas kino un videonomas valsts 
bāzes uzņēmums, pašlaik to pilnā 

apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 
Ojāra Jansona foto 
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Latvijas Valsts vēstures arhīvs Rīgā, Slokas iela 16. Kopējā platība 9613,3 m2, celts 
1908. gadā kā Rīgas lombards, arhitekts Vilhelms Romans Reslers. 1938. gadā piebūvēts 
korpuss arhīva vajadzībām, vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Lombards, vēlāk 

arhīvs” (aizsardzības nr. 7728), pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 
Ojāra Jansona foto

Latvijas Valsts vēstures arhīva 
glabātava Rīgā, Palasta ielā 4. 

Celta 19. gs. 80. gados kā Doma 
muzejs, kurā bija paredzētas 

telpas arī Rīgas pilsētas arhīvam, 
atrodas valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa “Doma baznīcas 
un klostera ansamblis”, valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa 
“Pētera I palasta komplekss un 

valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Rīgas pilsētas 

vēsturiskais centrs” teritorijā, 
pašlaik LNA nomā telpas 393,7 m2 

platībā no Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja. Foto: cc 

VardeCe (Wikimedia Commons)
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Personāla dokumentu valsts arhīvs Rīgā, Ata ielā 1. Kopējā platība 2067,1 m2, celts 
20. gs. 50. gados kā armijas kazarmas, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko 

LNA. Ojāra Jansona foto

Personāla dokumentu valsts arhīvs Rīgā, Šampētera ielā 16. Kopējā platība 5116,4 m2, 
celts 20. gs. 70. gados kā valsts ražošanas kombināts “Tirdzniecības tehnika”, pašlaik 
LNA ēku nomā no Valsts nekustamajiem īpašumiem, kas ir ēkas apsaimniekotājs. 

2015. gadā ēkā īstenoti energoefektivitātes pasākumi. Ojāra Jansona foto
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Zonālie valsts arhīvi un to filiāles

Alūksnes zonālais valsts arhīvs Alūksnē, Rūpniecības ielā 1. Kopējā platība 
872,3 m2, celts 20. gs. 50. gados kā uzņēmuma “Alūksnes lauktehnika”  kantoris, 

pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto

 Cēsu zonālais valsts arhīvs Cēsīs, Pils ielā 6. Kopējā platība 509,9 m2, 
celts 19. gs. 80. gados kā Vācu kredītsabiedrības ēka, atrodas valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, 

pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto
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Cēsu zonālā valsts arhīva Madonas filiāle Madonā, Rīgas ielā 4. Kopējā platība 
1411,7 m2, celta 20. gs. sākumā kā viesnīca, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko 

LNA. Ojāra Jansona foto

Daugavpils zonālais valsts arhīvs Daugavpilī, Komandanta ielā 9. Kopējā platība 
8815 m2, celts 20. gs. 70. gadu sākumā kā militāra mācību iestāde, atrodas valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa “Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā (aizsardzības 
nr. 4687), pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 2020. gadā ēkā īstenoti 

energoefektivitātes pasākumi. Foto: VAS Valsts nekustamie īpašumi
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Jelgavas zonālais valsts arhīvs Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 24. Kopējā platība 
1941,3 m2, celts 20. gs. 70. gados kā topogrāfisko karšu glabātava armijas 

vajadzībām, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 
Ojāra Jansona foto

Jēkabpils zonālais valsts arhīvs Jēkabpilī, Brīvības ielā 2a. Kopējā platība 
1839 m2, celts 20. gs. 70. gados kā uzņēmuma “Jēkabpils lauktehnika” kantoris, 

pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto
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Jēkabpils zonālais valsts arhīvs Jēkabpilī, Zvanītāja iela 72. Pašlaik LNA nomā 
telpas 610 m2 platībā no privātpersonas. Rudītes Krūmiņas foto

Liepājas zonālais valsts arhīvs Liepājā, Republikas ielā 11. Kopējā platība 
1072,9 m2, celts 20. gs. sākumā kā daudzstāvu dzīvojamā ēka, atrodas valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” 

teritorijā, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto
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Liepājas zonālais valsts arhīvs Liepājā, Krūmu ielā 7/9. Kopējā platība 
1654,6 m2, celts 20. gs. 60. gadu sākumā kā kara flotes hospitālis, pašlaik to pilnā 

apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Initas Niedolas foto

Rēzeknes zonālais valsts arhīvs Rēzeknē, Dārzu ielā 7a. Kopējā platība 
3770,9 m2, celts 20. gs. 80. gadu vidū kā skaitļošanas centrs, pašlaik to pilnā 

apjomā lieto un apsaimnieko LNA. Ojāra Jansona foto
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Siguldas zonālais valsts arhīvs Siguldas novadā, Siguldas pagastā, Institūta  
ielā 2B. Kopējā platība 1118,7 m2, celts 20. gs. 60. gadu vidū kā Latvijas 

Lopkopības un veterinārijas zinātniski pētnieciskā institūta laboratorija, 
pašlaik LNA ēku nomā no Valsts nekustamajiem īpašumiem, kas ir ēkas 

apsaimniekotājs. Ojāra Jansona foto

Tukuma zonālais valsts arhīvs Tukumā, Kandavas ielā 18a. Kopējā platība 
573,8 m2, celts 20. gs. 60. gadu vidū kā Tukuma pārvietojamās mehanizētās 

kolonnas kantoris, pašlaik to pilnā apjomā lieto un apsaimnieko LNA. 
Ojāra Jansona foto
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Tukuma zonālais valsts arhīvs Tukumā, Pils ielā 22. Pašlaik LNA nomā telpas 
153 m2 platībā no privātpersonas. Ojāra Jansona foto

Valmieras zonālais valsts arhīvs Valmierā, Cempu ielā 13a. Celts 20. gs. 
70. gados kā Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, pašlaik LNA lieto un 

apsaimnieko daļu nekustamā īpašuma 2600 m2 platībā, pārējā ēkā darbojas 
rūpniecības uzņēmums. Ojāra Jansona foto
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Ventspils zonālais valsts arhīvs Ventspilī, Pils ielā 86/88. Kopējā platība 1531,8 m2, celts 
20. gs. 60. gadu beigās kā kolhoza kantoris. Atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā (aizsardzības nr. 7454), 

pašlaik LNA to nomā no Valsts nekustamajiem īpašumiem, kas ir ēkas apsaimniekotājs. 
2015. gadā ēkā īstenoti energoefektivitātes pasākumi. Ojāra Jansona foto

Ingūna Slaidiņa

INFRASTRUCTURE OF THE NATIONAL ARCHIVES OF 
LATVIA AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

The activity of the National Archives of Latvia (further, NAL) covers the 
entire territory of Latvia, storage facilities with office spaces are currently lo-
cated in 12 cities of Latvia. Archives are located in 23 buildings. The total area 
of NAL buildings that are in use is 87  609 m2, including the storage area of 
35 416 m2.
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The territorial location of NAL has developed historically, the buildings 
came in use beginning from the 1920s to the present day. The oldest of NAL 
buildings was built in the 17th century, the newest was accepted into service 
in 1985. Only one NAL’s edifice (State Archives of Latvia, 1a Bezdelīgu Street, 
Riga) has been constructed as an archives building, other buildings have been 
adapted to the needs of the archive.

Most of the archives buildings have been erected during the Soviet years as 
factories, administrative buildings of various institutions and organisations, 
educational institutions, barracks, etc. Some of them are located in industrial, 
often degraded and physically difficult-to-reach areas, which complicates get-
ting archives services for customers. Buildings have been adapted to the needs 
of the archive, thus creating large non-usable areas. The storage facilities estab-
lished in the working offices of former administrative buildings, rental-house 
apartments and classrooms of an educational establishment are rather small, 
with broad windows, which complicates their use and to provision of adequate 
conditions for document preservation. Whereas in the former production 
buildings large areas are occupied by technical facilities which are technically 
difficult and financially expensive for creation of archive storage facilities.

NAL lacks sufficient financial resources for sustainable maintenance of 
buildings, no reserves are made for planned repairs and construction works. 
The annual funding allocated to NAL is insufficient to ensure the maintenance 
of real estates in accordance with the requirements of regulatory enactments, 
including fire protection, as well as systematically performed improvements of 
the technical conditions.

A serious problem is the wear and tear of archive buildings, which threat-
ens their safe operation. Without investing in the improvement of the techni-
cal state of buildings, their operation will be impermissible in the next 5 to 15 
years.

The vast majority of archive storages fail to provide a microclimate and se-
curity that would meet the requirements of normative acts and international 
standards, which threatens the preservation of the national documentary heri-
tage for future generations.

Building infrastructure – heating, ventilation, fire protection, electricity 
and water supply systems – has become outdated and depreciated. Within the 
available funding, only in some real estates, NAL has fragmentally restored 
some sections of engineering networks being in the state of emergency.
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Nearly all of the archive buildings are characterised by low energy efficien-
cy. In most of NAL buildings there is significant heating consumption, taking 
into account the technical state of the buildings’ external structures.

NAL storages are almost entirely filled. The fill of storage facilities has 
reached 93.4% at the beginning of 2020, with 99–100% of storage facilities 
filled in individual buildings.

Contrary to the acute lack of storage facilities is the fact that storage facili-
ties cover only 40% of the total area of NAL infrastructure. 15% (13 152 m2) or 
one-sixth of the archive facilities are not used at all, since they are not adapt-
able to the performance of NAL functions.

The fact that archives are virtually unavailable for persons with disabilities 
is not compatible with the standards of a modern society.

The technical state of real estates at the disposal of the archives, which does 
not correspond to modern requirements, endangers sustainable maintenance 
of the national documentary heritage, the untidy and unattractive buildings 
have a negative impact on NAL activities and the public image of the state, 
demotivating the existing employees and making it difficult to attract new em-
ployees, as well as undermining NAL ability to perform its functions in the 
long term.

Three variants of NAL infrastructure development have been developed to 
address the identified challenges concerning the archive infrastructure and to 
mitigate the identified risks:

1. Renewal of the existing infrastructure of NAL;
2. Leasing of NAL infrastructure in the market sector;
3. Optimisation of NAL infrastructure.
The most cost-effective and sustainable scenario is the third one, “Opti-

misation of NAL infrastructure”, which involves changes in the structure of 
NAL, abandonment of a number of the existing archive buildings, renovation 
of buildings remaining in use of NAL, and construction of new buildings. Its 
implementation could start a new era in the realm of Latvia’s archives.

Keywords: archive infrastructure, archive buildings, infrastructure devel-
opment.
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