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2000. GADĀ UN UZDEVUMI 2001. GADAM 
 
 Valsts arhīvu ģenerāldirekcija (Ģenerāldirekcija) 2000. gadā bija Tieslietu ministrijas 
pārraudzības valsts pārvaldes iestāde. Tā nosaka arhīvu attīstības stratēģiju, gada 
rezultatīvos rādītājus un prioritāros uzdevumus, veic piešķirtā valsts budžeta sadali valsts 
arhīvu sistēmas iestādēm atbilstoši to uzdevumiem un budžeta izpildes kontroli, nosaka 
politiku Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanā, kontrolē normatīvo aktu ievērošanu, 
juridisko personu arhīvu uzraudzības vadību un valsts arhīvu darba kontroli, organizē un 
koordinē arhīvniecības metodisko un normatīvo dokumentu izstrādi. Ģenerāldirekcijas 
nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus realizēja šādas struktūrvienības: Personāla un 
valsts arhīvu darba organizācijas menedžmenta daļa; Budžeta plānošanas un investīciju daļa; 
Arhīvu inspekcijas daļa; Dokumentu saglabāšanas stratēģijas un koordinācijas daļa; Arhīvu 
uzraudzības un uzkrāšanas politikas daļa; Arhīvu dokumentu izmantošanas stratēģijas un 
attīstības daļa; Informācijas sektors un Grāmatvedības daļa. 
 Ģenerāldirekcija un arhīvu sistēmas iestādes 2000. gadam apstiprinātā budžeta 
līdzekļu ietvaros plānoja un organizēja darbu, lai izpildītu likumā “Par arhīviem”, Deklarācijā 
par Ministru kabineta iecerēto darbību un “Valsts arhīvu attīstības koncepcijā 1997.–
2005. gadam” noteiktos uzdevumus. 
 Plānotos uzdevumus īstenoja valsts arhīvu sistēmas iestādes – Ģenerāldirekcija un tās 
pakļautībā esošie 15 valsts arhīvi: Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) nodrošina 
vēsturiskā dokumentu kompleksa no 13. gs. līdz 1944. gadam saglabāšanu, pieejamību un 
izmantošanu; Latvijas Valsts arhīvs (LVA) un 11 zonālie valsts arhīvi (ZVA) saglabā PSRS 
okupācijas perioda dokumentus, veic juridisko personu arhīvu uzraudzību un valsts arhīvu 
fonda uzkrāšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, nodrošina to pieejamību arhīvā un 
izmantošanu; Personāla dokumentu valsts arhīvs (PDVA) uzkrāj personāla dokumentus no 
likvidētām, privatizētām juridiskām personām un veic personāla dokumentu saglabāšanas 
uzraudzību juridisko personu, kas nav LVA komplektēšanas avoti, arhīvos Rīgā un Jūrmalā; 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs (LVKFFDA) saglabā un uzkrāj audiovizuālos 
dokumentus no visas Latvijas, nodrošina to pieejamību un izmantošanu. Valsts arhīvos ir 
attiecīgas struktūrdaļas dokumentu saglabāšanai, izmantošanai un juridisko personu arhīvu 
uzraudzībai. Arhīvi savas funkcijas veica, izdodot administratīvus aktus, sagatavojot un 
pieņemot ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus. 
 Dokumentu saglabāšanas darbus, kuru izpildei nepieciešami speciāli tehniski līdzekļi, 
veic Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija (Laboratorija). 
Valsts arhīvu speciālā bibliotēka (Bibliotēka) komplektē arhīvu darbam nepieciešamo 
profesionālo un vēsturisko literatūru. 
 Zonālos valsts arhīvus ar aprīkojumu, transportu dokumentu komplektēšanai un 
pārvietošanai centralizēti apgādā Valsts arhīvu saimniecības dienests, grāmatvedības uzskaiti 
un operācijas veic Ģenerāldirekcijas grāmatvedības daļa. 
 2000. gadā, izpildot Ministru kabineta 1999. gada 5. oktobra “Noteikumus par iekšējo 
auditu”, Ģenerāldirekcijā iedibināts iekšēja auditora amats, samazināts valsts arhīvu 
sistēmas maksimālais personāla vienību skaits, veiktas strukturālās izmaiņas ZVA, 48% no 
Ģenerāldirekcijā un valsts arhīvu sistēmas iestādēs strādājošajiem ierēdņu kandidātiem 
nokārtojuši ierēdņa kvalifikācijas eksāmenu. 
 Saskaņā ar 1999. gada 25. novembrī pieņemtajiem “Grozījumiem likumā par 
pievienotās vērtības nodokli” no 2000. gada 1. jūlija arhīvu maksas pakalpojumu cenai tiek 
pieskaitīts PVN. Kopš 2000. gada jūlija arhīvu sistēmas iestādes, izpildot Ministru kabineta 
1999. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 588 “Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu”, 
pārgāja uz atalgojuma, komandējuma līdzekļu izmaksu, izmantojot banku pakalpojumus. 
 Izpildot Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļas “Kultūra” 
14.1.11. punktu, izdarīti grozījumi likumā “Par arhīviem” – no 2001. gada 1. janvāra nododot 
Ģenerāldirekciju Kultūras ministrijas pārraudzībā. 
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Valsts budžeta līdzekļu izlietojums 

 
 Programmas 06.00.00 “Valsts arhīvu sistēma” realizācijai 2000. gadā plānotais 
finansējums bija 632 922 lati, to veidoja dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Ls 2 121 963 
un pašu ieņēmumi Ls 510 959 (1. pielikums). 
 Programmas kopējo ieņēmumu plāns izpildīts par 98%, bet pašu ieņēmumu plāns par 
90%, no kuriem 21,7% (Ls 99 982) sastāda pārskaitījumi no VAS “Privatizācijas aģentūra” par 
privatizējamo uzņēmumu dokumentu pārņemšanu un sakārtošanu. Salīdzinājumā ar 
1999. gadu, pašu ieņēmumi samazinājušies, jo turpina samazināties fizisko un juridisko 
personu pieprasījumu skaits. 
 Budžeta līdzekļi izmantoti, lai optimizētu 15 000 000 glabājamo vienību saglabāšanas 
apstākļus, aizsargātu dokumentu oriģinālus, veicot to mikrofilmēšanu, paplašinātu 
pieejamību arhīvu fondiem, veidojot un aktualizējot Vienoto arhīvu informācijas sistēmu, un 
veiktu citus arhīva darbus. 
 2000. gada finansējums ļāva nodrošināt tikai kārtējo izdevumu apmaksu un 
ierobežoja arhīvu attīstībai nepieciešamos līdzekļus. Kārtējo izdevumu struktūra: uzturēšanas 
izdevumi – 99,6%, kapitālie izdevumi – 0,4%. Lielākā daļa no kārtējiem izdevumiem (61%) 
izlietota atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Atalgojuma izmaksas ir 
augušas, jo tika palielinātas algas darbiniekiem pēc ierēdņu eksāmenu nokārtošanas. 
Pakalpojumu apmaksai izlietoti 22,7%, materiālu un energoresursu iegādei – 15,3%, 
komandējumiem – 0,8%, grāmatu un periodisko izdevumu iegādei – 0,2%. Savlaicīgi veikti 
komunālie maksājumi, pārskaitīta darba alga, samaksāti nodokļi. Ziedojumi saņemti un 
izmantoti noteiktam mērķim – dokumentu krājumu izdošanai, izstāžu sagatavošanai. 
Dāsnākie ziedotāji bija A. Grūtups (Ls 400), TB/LNNK (Ls 500), Latviešu fonds Kanādā 
(Ls 2015), PBLA Londonā (Ls 300) un Austrālijā (Ls 1291). 
 Valsts arhīvu sistēmas iesniegtās valsts investīciju programmas 2000. gadam netika 
atbalstītas, bet iekļautas “Valsts investīciju programmas 2000.–2002. gadam” 2001. gada 
sadaļā. 

 
Rezultatīvie rādītāji 

 
 Valsts arhīvu sistēmas iestādēm 2000. gadam noteikti septiņi rezultatīvie rādītāji 
(2. pielikums). Pārsniegts rezultatīvais rādītājs “Visu arhīva fondu fiziskās glabājamo vienību 
skaits”. Izpildot Tieslietu ministrijas 2000. gada 21. augusta rīkojumu Nr. 11/247, papildus 
plānotajam pieņemti PSRS perioda valsts notariāta kantoru dokumenti, kas tapuši no 
1944. līdz 1993. gadam, vairāk nekā plānots ir pieņemtas norakstītās personu pases. 
Papildus pieņemtajām 500 000 glabājamo vienību nebija paredzēts finansējums 2000. gada 
budžetā. Pieņemto vienību saglabāšanai papildus 2001. gada budžetā nepieciešami 
Ls 160 000 vai arī šī summa iekļaujama 2002. gada budžeta projektā. 
 Kopējais neplānotais lietu skaita pieaugums palielināja rezultatīvo rādītāju 
“Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo” – 18 566 lietas (plānotas – 17 594) un 
samazināja rādītāju “Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi” no plānotajiem 
19 santīmiem uz 18 santīmiem. 
 Pārējie rezultatīvie rādītāji izpildīti. 
 Rezultatīvo rādītāju izpilde ir atkarīga no arhīvu sistemātiska, mērķtiecīga ikdienas 
darba, kas noteikts arhīvu darba pamatrādītājos, pamatojoties uz strādājošo skaitu un darba 
normām. Plānoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi sekmē arī arhīvos izstrādātās un 
ieviestās metodikas. 
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Pakalpojumi valsts arhīvu sistēmas iestādēs 

 
 Arhīvi sniedz bezmaksas un maksas pakalpojumus dokumentu popularizēšanā, 
izmantošanā, sakārtošanā un saglabāšanā. Maksas pakalpojumu veidus un to izcenojumus 
noteica Tieslietu ministrijas 1999. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 11/6. No piedāvātajiem 
maksas pakalpojumu veidiem visvairāk tika izmantoti pakalpojumi izziņu un dokumentu 
kopiju saņemšanā un juridisku personu dokumentu sakārtošanā. Bezmaksas pakalpojumi ir 
darbs arhīvu lasītavās, fizisko un juridisko personu konsultācijas. 
 Informāciju par arhīviem un arhīvu pakalpojumiem interesenti var gūt izdotajos 
bukletos par Latvijas arhīviem, latviešu un angļu valodā internetā ievietotajā mājas lapā. 
Ikvienam bija arī iespēja saņemt atbildi uz informatīvo pieprasījumu un sazināties ar arhīvu 
iestādēm pa e–pastu. LVKFFDA, izmantojot e–pastu, pieņem pieprasījumus par dokumentu 
atlasi, kopiju izgatavošanu un sniedz konsultācijas. 
 Rīgā un visos Latvijas rajonu centros, izņemot Aizkraukli, arhīvi nodrošina 
pieprasījumu pieņemšanu, sniedz konsultācijas, arhīvu lasītavas ir atvērtas katru darbadienu, 
Rīgas arhīvos arī vakara stundās. Pēc durvju un kāpņu remonta un pārbūves Jēkabpils ZVA ir 
nodrošināta ieeja personām ar kustību traucējumiem. 
 Sakarā ar valstī īstenoto reformu noslēguma posmu pieprasījumu skaits 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinās (1. att.). Valsts pārvaldes iestāžu, citu 
juridisku un fizisku personu pieprasījumi tika izpildīti mēneša laikā, daudzos ZVA pat 5–
15 darbadienu laikā. Apmeklētāji apkalpoti visas darbadienas garumā. 2000. gada decembrī 
arhīvos nebija izpildīti tikai 515 pieprasījums, kas atbilst vienā nedēļā arhīvos veicamajam 
darba apjomam. Izpildīti arī fizisko personu no 32 ārvalstīm pieprasījumi. 
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(1996–2000) un prognoze 2001. gadam. 
 
 13% no sagatavoto izziņu kopskaita bija ar negatīvu rezultātu. Analizējot iemeslus, 
secināts, ka pieprasītāji norāda neprecīzus pamatdatus. Negatīvo atbilžu iemesls bija arī 
valsts arhīvos nenodotie dokumenti no PSRS okupācijas laika un 90. gadu sākumposmā 
likvidētajām un bankrotējušajām iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kas nebija valsts 
arhīvu uzskaitē. 6% saņemto pieprasījumu valsts arhīvi pārsūtīja uz citiem arhīviem un 
institūcijām atbilstoši to kompetencei. 
 Pēc tiesībsargājošo institūciju pieprasījumiem, kā arī piemērojot samaksas atlaides 
maznodrošinātām personām, bez maksas izsniegti 11,5% no arhīva izziņu kopskaita. Grūtības 
sagādāja arhīva izziņu apmaksas saņemšana no NVS valstīm. Pieauga sarežģītu un tāpēc 
darbietilpīgu pieprasījumu skaits, kuriem jāpiemēro tematisko pieprasījumu izpildes normas 
un izcenojumi. 
 Arhīvus un Ģenerāldirekciju apmeklēja vairāk nekā 36 500 cilvēku, kuri saņēma 
konsultācijas par dokumentu pieejamību un izmantošanu, par to atrašanās vietām Latvijā vai 
citu valstu arhīvos, par Nacionālā arhīva fonda veidošanas un saglabāšanas jautājumiem. 
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 Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, LVA un PDVA ieviestas automatizētas 
pieprasījumu uzskaites un izpildes kontroles sistēmas, pilnveidota arhīvu apmeklētājiem 
pieejamā vizuālā informācija, sistemātiski uzkrātas un papildinātas ziņas par arhīvu 
uzraudzībā esošo institūciju personālsastāva dokumentu atrašanās vietu, veiktas 
apmeklētāju aptaujas par arhīva pakalpojumu kvalitāti. 
 Pieprasījumu izpildes un ar to saistītais apmeklētāju un lasītāju apkalpošanas un 
konsultēšanas darbs tika izvērtēts atbilstoši “Koncepcijai par iedzīvotājiem sniedzamo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu valsts un pašvaldību institūcijās”. Tieslietu ministrijai 
tika iesniegti Ģenerāldirekcijas priekšlikumi par Vienotas informācijas un pakalpojumu 
sistēmas izveidi, kam nepieciešams finansējums 81 000 latu. Valdībā, izskatot budžeta 
projektu 2001. gadam, šo priekšlikumu neatbalstīja. 
 Diemžēl 2001. gadā arhīvu sistēma, uzlabojot sniegtos pakalpojumus, īstenos tikai tos 
pasākumus, kuriem nav nepieciešams papildu finansējums. Tā būs normatīvo un metodisko 
dokumentu izstrāde arhīvu pakalpojumu nodrošināšanā, dokumentu izmantošanā un 
zinātniskās uzziņu sistēmas tālākā pilnveidošanā. Arhīvu darbā tiks ieviesti vienoti 
noteikumi pieprasījumu izpildē, kas atbilstu Eiropas Padomes Ministru komitejas 
rekomendācijām dalībvalstu politikai arhīvu pieejamības jautājumos, Latvijas Republikas 
“Informācijas atklātības likumam”, likumam “Par personas datu aizsardzību”, “Valsts 
valodas likumam” un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Tiks izstrādāti noteikumi 
sociāla un tiesiska rakstura pieprasījumu izpildē izmantotās personālsastāva dokumentu 
fondu informācijas iekļaušanai VAIS Fondu reģistrā. Arhīvi, to skaitā ZVA konsultāciju 
sektori, tiks nodrošināti ar pašreiz visu arhīvu rīcībā esošajiem fondu sarakstiem un 
topošajām “Fondu rokasgrāmatām”. 
 2001. gadā gaidāms pieprasījumu pieaugums no nacistu okupācijas laikā 
represētajām personām. Tas saistīts ar Vācijas valdības lēmumu paplašināt Otrā pasaules 
karā cietušo personu loku. Diemžēl LVVA un LVA fondos saglabājušies dokumenti tikai daļēji 
atbilst šiem pieprasījumiem, tāpēc nepieciešama cieša sadarbība ar VAS “Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra”, lai izvērtētu dokumentus, kuri izmantojami represijas fakta 
apliecināšanas procesā. 
 Arvien lielāks pieprasījums LVVA ir pēc ģenealoģiska rakstura informācijas. Arhīvam 
jāizstrādā šo pieprasījumu izpildes apmaksas kritēriji, kas līdzsvarotu arhīva darbības 
pamatuzdevumus ar ekonomiskajām interesēm. Jākārto novadu muzejos apzināto, bet LVVA 
un Dzimtsarakstu departamenta arhīvā trūkstošo, baznīcu grāmatu kopiju iegūšana, lai 
arhīvu klienti varētu saņemt iespējami pilnīgas tiesiska rakstura arhīva izziņas par 
civilstāvokli. 
 Arhīvu lasītavās ir 129 lasītāju vietas. LVA atklāja jaunu lasītavu Kurzemes 
prospektā 5, kur pētnieki strādā ar bijušās VDK lietām, zinātniskiem, tehniskiem 
dokumentiem. 2000. gadā arhīvu lasītavās apkalpoti 2295 lasītāji. Lasītāju interešu lokā bija 
arhīvu dokumentu izpēte zinātniskos un praktiskos nolūkos. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu lasītāju skaits ir samazinājies par 11% sakarā ar īpašumtiesības apliecinošu dokumentu 
aktualitātes samazināšanos. Tomēr priecē studējošās jaunatnes un skolēnu īpatsvara 
pieaugums lasītāju vidū, kas zināmā mērā apliecina arhīvu iniciatīvās informācijas 
pasākumu efektivitāti. Jaunieši savos zinātniskajos darbos un “projektu nedēļās” par izpētes 
objektu izvēlējās arhīvu dokumentus. Interesanta šķiet Daugavpils ZVA pieredze – skolēnu 
izstrādāto novadpētniecības darbu apspriešana arhīvā. 
 Visos arhīvos ir veikta lasītavās sniegtās informācijas atbilstības “Valsts valodas 
likumam” analīze. Izpildot Ģenerāldirekcijas 2000. gada 31. augusta rīkojumu Nr. 51, 2001. 
gadā tiks izstrādāta arhīvu programma “Valsts valodas likuma” izpildei.  
 Arhīvi nodrošina pētniekiem nepieciešamo lietu tūlītēju izsniegšanu lasītavā, izņemot 
LVVA, kur pieprasīto arhīva lietu izsniegšanas termiņš vēl arvien ir trīs dienas, jo lietām, kas 
agrāk nav bijušas apritē, nepieciešama tehniskā noformēšana. Tomēr arhīvam neatliekami 
jāatrod konstruktīvs problēmas risinājums, ieviešot motivētu diferencētu lietu izsniegšanas 
sistēmu, nevis pieļaujot daudzos lietu paātrinātas izsniegšanas gadījumus. 
 Arhīvu pakalpojumus dokumentu sakārtošanā izmantoja 307 juridiskās personas, 
kuru arhīvi papildināti ar 49 966 sakārtotām lietām. Lielākos dokumentu apjomus ir 
sakārtojuši Ventspils, Valmieras, Daugavpils ZVA. Valsts arhīvi juridiskām personām 
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atskaites gadā ir snieguši 7396 konsultācijas un praktisko palīdzību, tas ir divas reizes vairāk 
nekā 1999. gadā. 
 Bibliotēkā ir pieejami 17 653 arhīvniecības, vēstures, uzziņu un enciklopēdiskie 
izdevumi. Gada laikā bibliotēkā bija 195 lasītāji, reģistrēts 2170 apmeklējumu. Bibliotēkā 
izmanto programmu “Alise”, tika veikts sagatavošanas darbs bibliotēkas kataloga 
ievietošanai internetā. 
 

Dokumentu uzskaite un pieejamība 
 

 Valsts arhīvos uzkrātie 24 149 fondi uzskaitīti Latvijas Nacionālā arhīva fonda 
centrālajā katalogā, kas pakāpeniski no tradicionālā kataloga tiek veidots par elektronisko 
reģistru. 
 Pārskata gadā prioritārais uzdevums dokumentu uzskaites un pieejamības 
nodrošināšanā bija Fondu reģistra izveide Vienotās arhīvu informācijas sistēmas (VAIS) 
ietvaros. 2000. gadā visos valsts arhīvos tika izveidoti lokālie arhīvu fondu reģistri, kuros 
sniegta informācija par dokumentiem, to autoru, autora darbības nozari, dokumentu apjomu. 
Reģistrā kopumā ievadītas ziņas par 98% no valsts arhīvos uzkrātajiem 18 653 pamatfondiem 
un 2060 personālsastāva fondiem. Darbs nav pilnībā pabeigts Alūksnes un Liepājas ZVA 
tehnisku iemeslu dēļ. Līdz VAIS kopējā tīkla izveidošanai informāciju par 2000. gadā 
notikušajām izmaiņām fondu sastāvā, kas nepieciešamas gan arhīvu, gan pētnieku darbam, 
var skatīt Latvijas Nacionālā arhīva fonda centrālajā katalogā izdruku veidā. 
 LVA un PDVA izveidoti arī komplektēšanas avotu reģistri, kuros apkopotas ziņas par 
arhīva fonda veidotāju – iestādi vai organizāciju. Šos reģistrus valsts arhīvi izmanto juridisko 
personu arhīvu uzraudzības darbā. 
 Lai nodrošinātu Vienota fondu reģistra un VAIS tālāku attīstību, izdarīti uzlabojumi 
programmā “Fondi”, tā nodrošinot darba paātrināšanu un informatīvo lauku paplašināšanu. 
Notika ar datu ievadi saistīto speciālistu sanāksme, kuras gaitā apsprieda programmas 
“Fondi” ieviešanu un tās papildināšanas perspektīvas, arhīvisti iepazinās ar programmām 
“Avoti” un “Lietas”. Izdots Ģenerāldirekcijas rīkojums, kas konkretizē uzdevumus VAIS 
attīstībai 2001.–2002. gadā. Ņemot vērā straujo tehnikas un tehnoloģiju attīstību, 
nepieciešams aktualizēt VAIS attīstības pamatnostādnes. Tā kā Fondu programma jau daļēji 
novecojusi, 2001. gadā paredzēts izstrādāt programmatūras prasību specifikāciju un jaunas 
tehnisko uzdevumu fondu programmas, kas atbilstu starptautiskā aprakstīšanas standarta 
ISAD(G) 2. versijai. Lai uzlabotu juridisko personu arhīvu uzraudzības daļu darbu, 
eksperimenta veidā paredzēta programmas “Avoti” instalācija divos ZVA. 
 LVA izveidoti 17 tematiskie reģistri, to skaitā 1941. gada vācu izceļotāju reģistrs, 
Nacionalizētie Rīgas namīpašumi (1940–1941), Represēto personu alfabētiskais vārdu 
reģistrācijas numuru rādītājs, Rīgas pilsētas IK lēmumi, Latvijas politiski represētās personas 
u.c., un kataloģizācijas programma ZVA, kas tiek izmantoti, lai paātrinātu informācijas 
meklēšanu par fizisko un juridisko personu nekustamajiem īpašumiem un citiem ar izziņu 
sniegšanu saistītajiem jautājumiem. 
 LVKFFDA sekmīgi turpināta datu bāzes veidošana kino, foto un skaņas dokumentiem. 
Uzsākta fotoattēlu skanēšana un ievadīšana Fotodokumentu reģistrā. 2000. gadā pabeigta 
datu ievadīšana par periodu “Latvija Krievijas impērijas sastāvā (1865–1918)” un ievadīta 
daļa datu par periodu “Latvijas Republika”. 
 2000. gadā plānotā datu bāze “Pasu kolekcija” PDVA un ZVA ir apturēta tās 
projektēšanas stadijā, jo tika konstatēts, ka nepieciešams veidot informācijas sistēmu 
sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Iedzīvotāju reģistru. Darba 
turpināšanai jāatrisina radušies datu drošības, juridiskie un finansiālie jautājumi. 
 Visos valsts arhīvos atbilstoši plānotajam tika pilnveidoti, pārstrādāti un sastādīti 
dokumentu apraksti. Neaprakstīto dokumentu uzkrājumu veido personu fondi, no ārvalstīm 
saņemtie dokumenti un likvidējamo institūciju, kas nebija valsts arhīvu uzraudzībā, 
dokumenti Gada laikā veiktās dokumentu aprakstīšanas rezultātā arhīvos neaprakstīto 
dokumentu uzkrājums samazinājās par 25%. Neaprakstīto dokumentu apjoms ir 
320 433 glabājamās vienības. Vislielākais neaprakstīto dokumentu daudzums ir LVA, PDVA 
un Rēzeknes ZVA. Kaut arī arhīvi nodrošina neaprakstīto dokumentu izmantošanu sociālos 
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un tiesiskos nolūkos ar to iespējami precīzu pagaidu sistematizāciju un izvietojumu, tomēr 
arhīviem steidzami jāveic šo dokumentu aprakstīšana, kas ir viena no arhīva darba 
prioritātēm 2001. gadā. 
 Fondu reģistra programmas papildinājumi ļauj sagatavot ZVA arhīvu fondu 
rokasgrāmatu. Ģenerāldirekcija izstrādā norādījumus ZVA rokasgrāmatas izveidošanai pēc 
vienotas metodikas un struktūras. Rokasgrāmatu sagatavošana notiks 2001. gadā pēc fondu 
klasifikatora instalēšanas Fondu reģistra programmā. Fondu reģistrā sāks ievadīt 
personālsastāva fondus, saskaņā ar Ventspils ZVA izstrādāto metodiku, un programmas 
“Avoti” ieviešanu un izmantošanu. 

 

Dokumentu saglabāšana 

 
 Dokumentu saglabāšanā prioritārais uzdevums 2000. gadā bija nodrošināt rezultatīvā 
rādītāja “Drošības un izmantošanas fonda veidošana” izpildi. Mikrofilmēti 250 203 kadri 
drošības fondam un sākts gatavot arī izmantošanas fondu – mikrofilmu pozitīvi 
(400 776 kadri) un džeketi (225 038 kadri). Laboratorija šos darbus veic LVA un LVVA 
fondiem. Izmantošanas fondu varēs izmantot arhīvu lasītavās, tādējādi aizsargājot oriģinālus 
no destrukcijas. Arhīviem ir vajadzīgi līdzekļi mikrofilmu lasāmo aparātu iegādei. 
 LVKFFDA plānveidīgi turpina foto un skaņas dokumentu drošības fonda veidošanu. 
Fotodokumentu elektroniskās kopijas nodrošina augstu attēla kvalitāti. 
 Optimālu saglabāšanas apstākļu nodrošināšanai valsts arhīvos uzkrātajām lietām un 
glabāšanas vienībām veikti vairāki savstarpēji saistīti darbi. 2000. gadā iekārtotas jaunas 
modernas glabātavas 210 m

2
 platībā Jelgavas ZVA un 263 m

2
 platībā Rēzeknes ZVA, 473 m

2
 

platībā PDVA. Gada laikā LVVA, LVA, LVKFFDA, PDVA, Rēzeknes, Alūksnes, Jēkabpils ZVA 
veikti modernizācijas un remonta darbi - laboti jumti, hermetizēti logi, veikta ēku siltināšana, 
uzstādīta pretdūmu un apsardzes signalizācija, uzstādīti apkures sistēmas automātiskie 
temperatūras regulatori. Tādējādi visi ZVA un LVA ir nodrošināti ar nepieciešamajām 
platībām plānotajai dokumentu pieņemšanai valsts glabāšanā 2001. gadā, neapmierinoša 
situācija ir PDVA. 
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 2. att. Jaunizveidotās glabātavas Latvijas valsts arhīvos(1996–2000) un 
prognoze 2001. gadam. 

 
Turpināti darbi glabātavu optimizācijā – atsakoties no nelielām īrētām telpām 

(pavisam 301 m
2
), kas bija nepieciešamas dokumentu pārņemšanai iepriekšējos gados 

uzņēmumu privatizācijas procesa gaitā, kā arī atsakoties, kur tas iespējams, no lietošanā 
nodotajām ēkām (kopumā 985 m

2
) un pārvietojot lietas uz ZVA centrālajām ēkām. Uz 

Jelgavas ZVA pārvesti dokumenti no Dobeles, uz Rēzekni – no Ludzas, Ventspilī dokumenti 
koncentrēti vienā ēkā. Ietaupītie līdzekļi tiek ieguldīti lielo glabātavu materiāltehniskā 
nodrošinājuma uzlabošanā. Pārvietojot dokumentus, precizēts dokumentu daudzums 



 15 
lineārajos metros, konstatēta LVA agrākajos gados pieļautā kļūda, tādēļ plauktu lineāro 
metru kopgarums ir samazinājies (3. att.). 
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3. att. Latvijas valsts arhīvos glabājamo dokumentu daudzums lineārajos 

metros (1996–2000) un prognoze 2001. gadam. 
 

Pieņemot lietas valsts glabāšanā, veikta to atputekļošana, nepieciešamības gadījumā 
arī dezinfekcija (lielākie apjomi: PDVA – 20 000 lietu, Liepājas ZVA – 13 131 lieta, Rēzeknes 
ZVA – 11 571 lieta, Jēkabpils ZVA – 7572 lietas, LVA –6500 lietas). Vairākums lietu 
dezinficētas ar rokām, izmantojot speciālas dezinfekcijas salvetes. Tas ir ļoti laikietilpīgs 
darbs un prasa no darbiniekiem lielu uzmanību, jo saistīts ar dezinfekcijas līdzekļu 
izmantošanu. Lai varētu atteikties no roku darba, racionālāk izmantot darba laiku, ir 
nepieciešamas lielākas jaudas dezinfekcijas kameras. Arhīviem bieži nākas pieņemt lietas, 
kas glabātas nepiemērotos apstākļos un tām ir paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums. 
Ievietojot šādas lietas glabātavās bez dezinfekcijas, ir risks inficēt ar pelējumu visus 
glabātavā esošos dokumentus.  
 2000. gadā turpināta glabātavu vides un dokumentu mikrobioloģiskā testēšana, 
papildinot datu bāzi ar informāciju par arhīvu glabātavu un dokumentu stāvokli Baltijas 
specifiskajā klimatā un pilsētu piesārņotajā vidē. Apkopojot mikrobioloģiskās testēšanas 
rezultātus arhīvu glabātavās, var secināt, ka vairākus gadus veiktie pasākumi 
mikrobioloģiskās vides uzlabošanā ir bijuši ar lielu lietderības koeficientu –dokumentu 
destrukciju un darbinieku veselību, apdraudošu sēņu sugu skaits ir samazinājies līdz 10 
(pirms dažiem gadiem tās bija sastopamas ap 30). Turpmāk nepieciešams uzturēt glabātavās 
panākto temperatūru un mitruma režīmu, sanitāri higiēnisko stāvokli, veikt periodiskus 
kosmētiskos remontus u.c. pasākumu kompleksu, kas ļautu sēņu sugu skaitu glabātavās 
samazināt līdz 5–6 sugām. Šiem darbiem nepieciešams regulārs ievērojams papildu 
finansējums. 
 Dokumentus no gaismas un putekļiem aizsargā kārbas. Pagājušajā gadā ZVA un LVA 
ir samazināts nekartonēto lietu uzkrājums par ~ 50% (gada sākumā tas sastādīja ZVA – 
33 934, LVA – 57 510 lietas, bet gada beigās ZVA tas bija 13 193 lietas un LVA – 
23 342 lietas). Liels nekartonēto lietu uzkrājums ir palicis PDVA – 390 000. LVVA gada laikā 
iekartonētas 102 033 lietas, diemžēl kārbas aizņem vairāk vietas un tas vēl vairāk saasina 
arhīva glabātavu pārslodzes problēmu. To iespējams atrisināt, izmantojot LVVA glabātavām 
telpas Bezdelīgu ielā 1 un LVA dokumentus pārvietojot uz Kurzemes prospektu 5. 
 Atskaites gadā lietu izvietošanai uzstādīti 1907 plauktu metri, iegādātas 
12 795 kārbas un 42 550 lietu vāki. 
 Dokumentos ietvertās informācijas saglabāšanai tiek veikti pasākumi arī pašu 
dokumentu fiziskajā saglabāšanā – biežāk izmantojamajiem un fiziski bojātajiem 
dokumentiem veikta restaurācija un konservācija. Šī darba uzlabošanai Laboratorija sāka 
izmantot jaunu tehnoloģiju – dokumentu restaurācijas papīrlejamo mašīnu, kas samazina 
roku darbu un paātrina restaurācijas procesu, dokumentu dublēšanu (dokumentu pamatnes 
nostiprināšana) uz vakuumgalda, lielformāta dokumentu restaurāciju. Dokumentu 
konservācijas un restaurācijas kvalitātes uzlabošanai turpināta kvalitatīvu restaurācijas 
materiālu ieviešana – 15 japāņu papīra šķirnes, vairāki līmes veidi, kas nodrošina dokumentu 
ilglaicīgu saglabāšanu. 
 Dokumentu saglabāšanā ir svarīgi, lai tie tiktu sagatavoti uz kvalitatīviem 
materiāliem ar atbilstošiem līdzekļiem, kas nodrošinātu to ilgizturību. Tāpēc Ģenerāldirekcija 
2000. gada sākumā izdeva “Rekomendācijas dokumentu noformēšanai – papīra un 
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informācijas pierakstīšanas līdzekļu izvēlei”, kas tika piedāvātas visiem valsts arhīvu 
komplektēšanas avotiem u.c. interesentiem. 
 Pārskata gadā turpinātas plānveida lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, kā arī 
veiktas ārpuskārtas esības pārbaudes pārvietotajiem fondiem, tādēļ plāna rādītājs ir 
pārsniegts. Pārbaužu rezultātā konstatētas lietas, kurām nepieciešama pāršūšana, remonts. 
2001. gadā LVA, LVVA, Alūksnes, Tukuma ZVA jāplāno esības pārbaudes laikā neatrasto lietu 
meklēšana. 
 Sadarbībā ar VUGD Civilās aizsardzības pārvaldi ir izstrādāti Valsts arhīvu iestāžu 
civilās aizsardzības plāna projekti – avārijas komanda, rīcība komunikāciju avārijas 
gadījumā, rīcība sprādziena draudu gadījumā, reaģēšana uz telefoniski izteiktiem 
spridzināšanas draudiem. 
 Izpildot likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, ir ierakstīti zemesgrāmatā ar Tieslietu ministriju noslēgtie 
lietošanas līgumi par PDVA un Rēzeknes ZVA arhīvu ēkām. Sakarā ar Ģenerāldirekcijas 
nodošanu Kultūras ministrijas pārraudzībā 2001. gadā jāveic visu arhīvu ēku lietošanas 
līgumu pārreģistrācija. Jārisina jautājums par Liepājas un Siguldas ZVA ēku nodošanu 
Kultūras ministrijas valdījumā. 

Juridisko personu arhīvu uzraudzība 

 
 Valsts arhīvu darbinieki veic juridisko personu arhīvu uzraudzību un sniedz tiem 
praktisku palīdzību, lai savlaicīgi jau lietvedībā izvērtētu uzkrājamo informāciju, nodrošinātu 
šīs informācijas sakārtošanu, uzskaiti un saglabāšanu līdz tās nodošanai valsts arhīvu 
glabāšanā. Valsts arhīvu un juridisko personu arhīvu darba pēctecība dokumentu uzkrāšanā 
un sagatavošanā nodošanai valsts glabāšanā tiek nodrošināta ar normatīvi metodisko 
dokumentu izstrādi un ieviešanu. 
 Valsts arhīvu uzraudzībā 2000. gadā bija 4632 juridisko personu arhīvi: 2271  – 
pastāvīgie dokumentu uzkrāšanas (komplektēšanas) avots, 2361 juridiskā persona, kas veic 
ilgtermiņa glabājamo dokumentu saglabāšanu, kā arī uzskaita dokumentus, kurus pieņem 
izvēles kārtībā. Salīdzinājumā ar 1999. gadu pastāvīgo dokumentu uzkrāšanas avotu skaits ir 
samazinājies par 131 juridisko personu. Tas skaidrojams ar valsts pārvaldes reformu norisi, 
reģionālo dienestu izveidi, kā arī valsts arhīvu uzsākto komplektēšanas avotu izvērtēšanas 
darbu. 
 Lai uzkrātu vispusīgu informāciju par norisēm sabiedrībā, politikā, ekonomikā u.c., 
valsts arhīvi ir uzsākuši sadarbību ar nevalstiskajām institūcijām un uzņēmumiem. Šobrīd 
arhīvu uzskaitē ir 380 nevalstiskās institūcijas un uzņēmumi, no tām 168 sabiedriskās 
organizācijas. 
 Atskaites gadā, izpildot likuma “Par arhīviem” prasības, veikts juridisko personu 
arhīvu uzraudzības un kontroles darbs, pārbaudot valsts arhīvu fonda veidošanu, uzskaiti, 
saglabāšanu un izmantošanu 1420 valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos. 
 Pārbaužu rezultāti liecina, ka dokumentu saglabāšanas nodrošināšanai juridiskās 
personas neparedz nepieciešamo finansējumu, lielākajā daļā institūciju nav arhīva darbinieka 
štata vienības dokumentu izvērtēšanas, sakārtošanas, uzskaites un saglabāšanas darbu 
veikšanai, arhīvu dokumentiem netiek veiktas esības pārbaudes un sastādīti nodošanas–
pieņemšanas akti, mainoties juridisko personu vadītājiem, kas visbiežāk rada arhīva lietu 
zudumus.  
 Veiktā uzraudzības darba rezultātā atbilstoši prasībām savus dokumentus līdz 
1997. gadam ir sakārtojuši 76% pastāvīgo dokumentu uzkrāšanas avotu. Tas ir ievērojami 
vairāk nekā 1999. gadā (48%). Labākie rezultāti ir Rēzeknes, Ventspils, Tukuma, Valmieras 
un Liepājas ZVA, kur dokumentus sakārtojuši vairāk nekā 90% iestāžu. Cēsu un Daugavpils 
ZVA juridisko personu uzraudzības darbs nav devis vajadzīgo rezultātu dokumentu 
aprakstīšanā. Arhīvos ir izvērtētas un saskaņotas 1801 juridiskās personas lietu 
nomenklatūras. 
 Pamatojoties uz likuma “Par arhīviem” 18. pantu un APK 236.

2 
pantu, Latvijas 

Nacionālā arhīva fonda veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kontroles 
funkcijas realizēja Ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas daļas divi darbinieki, 15 valsts arhīvu 



 17 
direktori un 12 vecākie inspektori, kuri ir tiesīgi kontrolēt noteiktās kārtības nodrošināšanu 
juridisku personu arhīvos, sastādīt administratīvos protokolus un administratīvi sodīt 
vainīgās amatpersonas. 
 2000. gadā uzlikti 48 administratīvie sodi: 22 naudas sodi (valsts budžetā kopsummā 
iemaksāti Ls 495) un 26 brīdinājumi pēc APK 190.

8
 panta par arhīva fonda dokumentu 

uzskaitīšanas, saglabāšanas un izmantošanas kārtības nenodrošināšanu un tikai vienā 
gadījumā uzlikts administratīvais sods par dokumentu iznīcināšanas kārtības 
nenodrošināšanu pēc APK 190.

9
 panta 2. daļas. No administratīvi sodītajām amatpersonām 

un citām personām, par pārņemto valsts arhīva fonda dokumentu saglabāšanas 
nenodrošināšanu 23% ir mācību iestāžu direktori, 36% – pašvaldību vadītāji, 20% – 
pašvaldību uzņēmumu vadītāji, 8% – valsts iestāžu un uzņēmumu vadītāji vai par arhīvu 
atbildīgie darbinieki, 13% – paju sabiedrību un SIA priekšsēdētāji. 
 Uz Ģenerāldirekcijā iesniegto ziņojumu pamata par iespējamiem likuma “Par 
arhīviem” normu pārkāpumiem Arhīvu inspekcijas daļa ir veikusi pārbaudes VAS “Valsts 
nekustamo īpašumu aģentūrā” un tās Liepājas filiālē, Cēsu rajona paju sabiedrībā “Nītaure”, 
Ogres pilsētas domē, Rīgas rajona Salas pagasta padomē (sastādīts administratīvais 
protokols), Ainažu pilsētas domē (materiāli iesniegti prokuratūrā krimināllietas 
ierosināšanai). Pēc prokuratūras pieprasījuma veikta pārbaude SIA “Vidzemes maiznieks” 
(sastādīts administratīvais protokols). 
 Kopš likuma “Par arhīviem” pieņemšanas LVA nav izmantojis arhīvam dotās tiesības 
sodīt attiecīgās amatpersonas par likuma normu neievērošanu, lai gan arī Rīgā un Jūrmalā 
valsts un pašvaldību iestādēs ir pārkāpumi dokumentu sakārtošanā. 
 2000. gadā valsts arhīvi aprobēja vēl vienu uzraudzības darba formu – vienas 
sistēmas iestāžu, struktūrvienību pārbaudi visā valsts teritorijā. Tā tika veikta pārbaude 
Valsts ieņēmumu dienestā. Pārbaudes rezultāti tiek sagatavoti apspriešanai ar VID vadību. 
 Veicot juridisko personu statistiskās atskaites “Arhīva pase” sastādīšanu, ir apzinātas 
juridiskās personas, kas veido datu bāzes, izmanto elektroniskos dokumentus. Iegūtā 
informācija tiks izmantota arhīvu darba organizācijai elektronisko dokumentu izvērtēšanā, 
pieņemšanā valsts arhīvos, saglabāšanā juridisko personu arhīvos. Ir izstrādāts noteikumu 
projekts “Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu 
izvērtēšanas, uzkrāšanas un saglabāšanas noteikumi”. 
 Ģenerāldirekcija kopā ar Valsts meža dienestu, Tieslietu ministriju risināja dokumentu 
izvērtēšanas un uzskaites jautājumus. Tika izstrādātas un saskaņotas virsmežniecības, 
mežniecības un apgabaltiesas lietu paraugnomenklatūras. 
 Juridisko personu lietvedības un arhīvu darbinieku apmācībai, kvalifikācijas celšanai 
valsts arhīvi organizēja 80 seminārus izglītības, medicīnas iestāžu, pašvaldību u.c. iestāžu 
darbiniekiem. Liela vērība tika veltīta bāriņtiesu un pagasttiesu darbinieku apmācībai. 
Nevalstisko organizāciju lietvedības darbinieku apmācībai LVA organizēja 22 seminārus. 
Ģenerāldirekcijas speciālisti veica juridisko personu lietvedības un arhīva darbinieku 
apmācību Ģenerāldirekcijas rīkotajos kursos, Pašvaldību mācību centrā un Rīgas Zinātnes un 
tehnikas namā. LVKFFDA nolasīja lekciju ciklu Kultūras akadēmijas studentiem, PDVA – 
Rīgas 19. arodvidusskolas audzēkņiem. 
 2001. gadā turpināsies dokumentu izvērtēšanas darbs. Ģenerāldirekcija kopā ar ZVA 
sagatavos lietu paraugnomenklatūru pagasta padomei un kopā ar LVA veiks VID dokumentu 
izvērtēšanas darbu, kā arī sagatavos norādījumus to uzskaitei. 

 

 

 

Dokumentu uzkrāšana 

 
 Pārskata gadā valsts arhīvi pieņēma dokumentus no pastāvīgajiem dokumentu 
uzkrāšanas avotiem, no privatizētajām un likvidētajām juridiskajām personām, kā arī no 
fiziskajām personām, kopskaitā 531 500 glabāšanas vienību (4. att.). 
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 Ikgadējo, pastāvīgi glabājamo dokumentu uzkrāšanu veica LVA, ZVA un LVKFFDA. 
Dokumenti ar arhīvisku vērtību par valstiskiem, sabiedriski politiskiem, ekonomiskiem, 
sociāliem un kultūras attīstības procesiem pieņemti glabāšanā no 460 valsts un pašvaldību 
institūcijām. Pieņemtās 96 600 lietu sastāda 10% no visām lietām, kas institūcijās veidojās 
gada laikā. Ir uzsākta PSRS perioda tiesu dokumentu pieņemšana, kas iepriekš netika veikta, 
ņemot vērā to izmantošanas specifiku, kā arī to, ka tās netika savlaicīgi sakārtotas, 
galvenokārt tiesās Rīgā. 
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4. att. Latvijas valsts arhīvu dokumentu (lietu, glabājamo vienību) 
uzkrāšanas analīze (1996–2000) un prognoze 2001. gadam. 

 
 Tikai aptuveni iespējams plānot norakstīto pasu skaitu, kas būs jāpieņem. Tas 
atkarīgs no mirušo, stājušos laulībā, pilsonību ieguvušo u.c. cilvēku skaita. 2000. gadā 
plānoto 104 700 pasu vietā tika pieņemta 188 301 pase. Papildus plānotajam no Latvijas 
Zvērināto notāru padomes arhīva par 1944.–1990. gadu tika nodotas valsts glabāšanā 
228 722 lietas. 
 Joprojām lielāko valsts arhīvos pieņemto dokumentu un glabājamo vienību apjomu 
veido likvidēto un privatizēto valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumenti. 
2000. gadā no 812 likvidētajām un privatizētajām iestādēm un uzņēmumiem tika pieņemtas 
218 600 lietas un glabājamās vienības (pastāvīgi glabājamās un personālsastāva lietas, 
banku dokumenti, zinātniskā un tehniskā dokumentācija, medicīnas dokumenti, 
fotodokumenti), to skaitā 19 600 lietu no 232 nevalstiskajām institūcijām un uzņēmumiem. 
Salīdzinājumā ar 1999. gadu pieņemto lietu apjoms no nevalstiskajām institūcijām ir 
trīskāršojies, tāpēc konceptuāli ir risināms jautājums par to nevalstisko institūciju dokumentu 
pieņemšanu, kuriem nav arhīviskas vērtības, bet kuru informācija jāizmanto sociālo un 
tiesisko pieprasījumu izpildei. 
 No fiziskām personām valsts arhīvi pieņēma 22 600 lietu. LVA turpināja trimdas 
arhīvu un personu fondu komplektēšanu. Lai apzinātu un iegūtu arhīvus, pastāvīgi tiek 
uzturēti sakari ar trimdas latviešiem, kā arī publicēti raksti dažādu valstu latviešu 
laikrakstos. Personu fondu iegūšanu sekmēja arī TV raidījumu cikls “Putekļiem gaistot”. Tā 
2000. gadā tika pieņemts Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Informācijas biroja arhīvs 
Minsterē, Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļas arhīvs, gleznotāja Hugo Grotusa ģimenes 
arhīvs, tēlnieka Jāņa Strupuļa personas fonds u.c. Vērtīgus papildinājumus saviem fondiem ir 
ieguvis LVKFFDA: Biruta Zommere nodeva arhīvam Oregonas Latviešu biedrības 
kinomateriālus, Irēna Rubess–Anziani – Zviedrijas latvieša Ilgara Lindes kinomateriālus, 
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unikālus 30. gadu fotomateriālus arhīvam atvēlēja kuldīdznieks Krists Orna. 2000. gadā 
arhīvos pieņemti par 222 700 glabājamo vienību vairāk nekā plānots. LVKFFDA ir uzņēmis 
2245 video, foto materiālus un ierakstījis fono dokumentus par notikumiem valstī 
2000. gadā. 
 Lai apzinātu visus dokumentu uzkrāšanas avotus, Ģenerāldirekcija organizēja 
informācijas vākšanu no valsts pārvaldes institūcijām par to pakļautībā, pārraudzībā un 
pārziņā esošajām institūcijām un nevalstiskajām institūcijām, kurām ir deleģētas atsevišķas 
funkcijas. Tiks veikta ZVA uzraudzībā esošo juridisko personu sarakstu sastādīšana pēc 
ekonomiskās darbības klasifikatora. 
 2001. gadā Ģenerāldirekcija veiks statistisko atskaišu “Arhīva pase” analīzi, lai 
prognozētu turpmākajos gados valsts arhīvos pieņemamo lietu apjomus, iegūtu informāciju 
par lietvedībā veidojošos lietu skaitu, par informācijas sistēmām un reģistriem, kuri top 
elektroniskā veidā, kā arī par 90. gados likvidēto juridisko personu dokumentu glabāšanas 
vietām. Valsts arhīvi plāno uzkrāt un apkopot informāciju par tām juridiskām personām, 
kurās šobrīd vēl atrodas pastāvīgi glabājamie un personālsastāva dokumenti par PSRS 
okupācijas periodu no 1944. gada līdz 1991. gadam, notariālās darbības dokumentu 
pieņemšanu no pašvaldībām par laika periodu līdz bāriņtiesu un pagasttiesu izveidošanai. 
Jāpieņem valsts arhīvos 2001. gada pašvaldību vēlēšanu dokumenti. 
 

Dokumentu popularizēšana 
 

 Dokumentu popularizēšanas pasākumu mērķis – piesaistīt sabiedrības uzmanību 
valsts arhīvos uzkrātajām dokumentārajām vērtībām, paplašināt sabiedrības priekšstatus par 
dokumentu izmantošanas iespējām un arhīvu darbības nozīmi. 
 Ar paliekošu nozīmi ir arhīvu darbs dokumentu publikāciju sagatavošanā. Atskaites 
gadā ar Daugavas Vanagu un Latvijas Kultūras fonda finansiālu atbalstu LVA izdeva 
sagatavoto dokumentu krājumu “Represijas Latvijas laukos”. LVVA turpināja žurnāla 
“Latvijas Arhīvi” sagatavošanu un izdošanu. Arhīva speciālisti sagatavoja arī lielāko daļu 
žurnāla zinātnisko publikāciju. Veiksmīga bija Ventspils 375. gadadienai veltītā žurnāla 
numura prezentācija un Ventspils ostai veltīto arhīva dokumentu izstāde Ventspils muzejā. 
 LVA, LVVA un LVKFFDA ritēja spraigs darbs pie vēl septiņu tematiski daudzveidīgu un 
mūsu tautas vēsturei svarīgu dokumentu publikāciju sagatavošanas. 
 Īpaši jāakcentē atsevišķu arhīvu sadarbības projektu nozīme, kuri tieši saistīti ar 
jaunatnes izglītošanu un mācību materiālu sagatavošanu. Starp tiem jāmin LVA sadarbība ar 
Izglītības ministriju “Arhīva lapu skolām” sagatavošanā, Siguldas ZVA līdzdalība grāmatas 
“Siguldas novadmācība” veidošanā un Ventspils ZVA sadarbība ar rajona skolotāju metodisko 
apvienību novada vēstures mācību materiāla sagatavošanā saistošā un mūsdienīgā formā. 
 Topošo  dokumentu krājumu izdošana lielā mērā būs atkarīga no arhīvu aktivitātes 
finansējuma avotu piesaistē, jo šādu izdevumu tapšanu nav iespējams īstenot tikai valsts 
arhīvu sistēmas budžeta ietvaros. Nepublicēšanas gadījumā atdeve no dokumentu apzināšanā 
ieguldītā arhīvu speciālistu darba stipri sašaurinātos, aprobežojoties ar dokumentu krājumu 
piedāvāšanu pētniekiem lasītavās un atsevišķām publikācijām periodikā. 
 Krājuma koncepcijas apspriešanas stadijā pārtrūka Krievijas un Baltijas (tajā skaitā 
Latvijas) valstu vēsturnieku un arhīvistu iecerētā dokumentu krājuma “Padomju Savienība un 
Baltijas valstis. 1939. gada pavasaris–1940. gada vasara” sagatavošanas projekts. 
 Tematikas un formas ziņā daudzveidīgs ir arhīvu veikums, gatavojot dokumentu 
izstādes, publikācijas un prezentācijas masu medijos, konferences, tikšanās, lekcijas, 
ekskursijas arhīvos. Latvijas arhīvos uzkrātos dokumentus arhīvisti ir popularizējuši 
piedaloties starptautiskās konferencēs un semināros ar referātiem, kuri tapuši pētot un 
analizējot arhīvu dokumentus. Sašaurinoties izziņu darbam, arhīvu iespējas dokumentu 
popularizēšanā un sadarbībā ar sabiedrību ir kļuvušas lielākas. 
 Visplašāko publicitāti valsts mērogā LVA un LVKFFDA dokumenti guvuši Latvijas TV1 
raidījumu ciklā “Putekļiem gaistot”, kā arī citos televīzijas raidījumos. 
 LVA speciālisti organizēja konferenci, veltītu latviešu bēgļu gaitām Vācijā (1944–
1949), un jauniegūto dokumentu izstādi, kas bija apskatāma konferences laikā Rīgas 
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Latviešu biedrības namā, vēlāk – Latvijas vēstures muzejā un Bolderājas ģimnāzijā. Izdota 
uzziņu krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas” 2. daļa. 
 LVVA izveidoja vairākas saistošas dokumentu izstādes: “No Spilves līdz Zundam”, 
turpinot izstāžu ciklu par Pārdaugavas vēsturi dokumentos, arhīvistu un vēsturnieku gaidīto 
izstādi par arhīvu darbinieka G. Jenša dzīvi un darbību sakarā ar viņa simtgadi. Izstādes 
apmeklēja pāri par 300 skolu jauniešu. 
 Atzīstamu praksi savā darbā ir ieviesis LVKFFDA, sistemātiski izstādēs iepazīstinot 
apmeklētājus ar arhīva fotodokumentu jaunieguvumiem un rīkojot izglītojošas un mācību 
filmu skates jauniešu auditorijai. 
 Plašāku skanējumu sabiedrībā guvušas arhīvu dokumentu ekspozīcijas, kuras 
izveidotas vai eksponētas sadarbībā ar muzejiem, pašvaldībām, represēto apvienībām. Tādas 
ir gan LVA, gan ZVA veidotās ekspozīcijas. Paplašinājusies arī ZVA sagatavoto izstāžu 
tematika, un tās guvušas atzinību novadu sabiedriskajos pasākumos. Daugavpils, Liepājas, 
Valmieras un Ventspils ZVA piedalījās pilsētu jubilejas svinībās ar izstādēm, publikācijām 
vietējos masu medijos. Alūksnes, Cēsu, Siguldas, Tukuma, Valmieras ZVA ekspozīcijas 
papildināja represēto apvienību, muzeju un ciemu pasākumus, veltītus 1949. gada masu 
deportāciju atcerei. Radoši strādājis Valmieras ZVA un sevišķi tā Limbažu daļa, patstāvīgi 
sagatavojot un piedaloties 11 izstāžu veidošanā. Nereti ZVA speciālisti uzņēmās dokumentu 
apzināšanu arī LVVA un LVKFFDA fondos izstādēm, kuras veidoja sadarbībā ar citām rajonu 
institūcijām un iestādēm. Šāda darba prakse nodrošināja dokumentu apzināšanas 
operativitāti, tomēr ekonomiski nebija pamatota. Turpmāk jācenšas savu dokumentu 
apzināšanu novirzīt tieši uz arhīvu – dokumentu glabātāju, arhīva budžeta vai maksas 
pakalpojumu ietvaros. 
 Lai rosinātu interesi par arhīvu dokumentu izmantošanu, arhīvi veica sabiedrības un 
atsevišķu interesentu grupu mērķtiecīgu iniciatīvo informēšanu, popularizējot rīkotos 
pasākumus, aktualizējot informāciju par konkrētām arhīvos uzkrātām dokumentu grupām un 
to izmantošanas iespējām arhīvu iniciatīvajās vēstulēs, masu mēdijos un speciālajās 
reklāmās. Vairāki ZVA, turpinot Latvijas arhīvu sistēmas 80-gadē iedibināto tradīciju, rīkoja 
“atvērto durvju dienas”, kuru laikā ekskursijās uz arhīviem un speciāli sarīkotajiem 
pasākumiem tika aicināti visi interesenti, un it īpaši “mērķa auditorija” – skolu un vietējo 
augstskolu audzēkņi, iestāžu pārstāvji. 
 2001. gadā arhīviem jāturpina iniciatīvās informācijas pasākumi, kas izriet no 
“Koncepcijas iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai valsts un 
pašvaldību institūcijās”, – informatīvo bukletu par arhīva dokumentiem un sniegtajiem 
pakalpojumiem sagatavošana un bezmaksas izplatīšana, operatīva, mērķtiecīga informācija 
masu medijos par arhīvu dokumentiem atbilstoši norisēm valstī, izstāžu sagatavošana 
finansiālo iespēju robežās. 

Kontrole 

 
 Valsts budžeta izlietojuma kontroli gada sākumā veica Finansu, budžeta un kontroles 
daļa, bet no aprīļa – ģenerāldirektora padomnieks iekšējā audita jautājumos. Sistēmas darba 
iekšējo kontroli veica Arhīvu inspekcijas daļa. 
 Ir pārbaudīts finansu līdzekļu izlietojums Valsts arhīvu saimniecības dienestā, finansu 
tāmes izpildes pārbaudes izdarīta Jelgavas ZVA. Veikts finansu vadības sistēmas priekšaudits 
Liepājas, Ventspils un Jēkabpils ZVA. Ir novērsti Tieslietu ministrijas aktā norādītie trūkumi 
Tukuma ZVA remontdarbu uzskaitē un apmaksā, noslēgtas ZVA direktoru vienošanās ar 
Ģenerāldirekciju par grāmatvedības uzskaiti. 
 Pārskata gadā Arhīvu inspekcijas daļa organizēja Jelgavas, Liepājas, Ventspils un 
Jēkabpils ZVA komplekso pārbaudi. Pārbaužu rezultāti apspriesti ar arhīvu kolektīviem vai 
arhīvu vadību, izdoti ģenerāldirektora rīkojumi konstatēto trūkumu novēršanai, arhīvi 
izstrādājuši pasākumu plānus. Kontrolēta 1999. gadā Valmieras, Alūksnes un Tukuma ZVA 
plānoto pasākumu izpilde. Ar 2000. gadu noslēdzas visu ZVA komplekso pārbaužu cikls. 
2001. gadā tiks pārbaudīts LVVA vai LVA, būs tematiskās pārbaudes Rēzeknes un Daugavpils 
ZVA. 
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 Pārbaudēm ir arī atgriezeniskā saikne – precizēti konkrēti pasākumi Ģenerāldirekcijai: 
metodiku izstrāde, mācību vajadzību noteikšana, kvalifikācijas celšana aktuālos darba 
jautājumos, vecāko inspektoru darba pārkārtošana, informācijas un pakalpojumu sektoru 
attiecīga aprīkojuma nodrošināšana. 
 Ir izskatītas 17 Ģenerāldirekcijā saņemtās sūdzības par LVVA, PDVA, Valmieras un 
Siguldas ZVA darbu izziņu sagatavošanā, četras no tām bija pamatotas. Lai neatkārtotos 
sūdzībās minētās situācijas, arhīviem nosūtīta vēstule “Par normatīvo aktu izsniegšanas 
kārtību” un ieteikumi arhīvu darba pilnveidošanai. Arhīvu maksas pakalpojumu pamatotība 
tika apliecināta Naturalizācijas pārvaldei un LNT reklāmas sabiedrībai “Labvakar”. 
 Arhīvu plānu izpilde tiek izskatīta arhīvu direkcijās, Ģenerāldirektora rīkotajās 
Ģenerāldirekcijas iknedēļas operatīvajās sanāksmēs. Veikta ceturkšņu atskaišu analīze, 
regulāri apkopota informācija par privatizējamo un likvidējamo iestāžu dokumentu 
pārņemšanu. Pārskata periodā arhīvu sistēmas iestādes ir pārbaudījušas arī ārējās 
uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Radiācijas un 
kodoldrošības kontroles dienests, Valsts darba inspekcija, par ko ir saņemti akti vai izziņas. 
Iespēju robežās noteiktajos termiņos arhīvu rīcībā esošā finansējuma ietvaros ir veiktas 
nepieciešamās koriģējošās darbības trūkumu novēršanai. 
 

Personāls 
 

 Lai valsts arhīvi varētu sasniegt savu galveno mērķi – saglabāt Latvijas nacionālā 
arhīva fondu un nodrošināt tā pieejamību un izmantošanu patlaban un nākotnē – valsts 
arhīvu sistēmā lieto klasisko resursu modeli: cilvēks, finanses, materiāli, informācija. 
 Arhīvu sistēmai rezultatīvais rādītājs “Maksimālais štata skaits” 2000. gadā 
noteikts – 790, no tā 299 ierēdņa amati un 491 līgumdarbinieka amats, gada beigās 
faktiskais skaits – 289 ierēdņi un ierēdņu kandidāti un 451 līgumdarbinieks. Valsts 
civildienesta pārvalde ir piešķīrusi ierēdņa statusu 141 arhīvu iestāžu ierēdņu kandidātam, 
kas sastāda 50% no kopējā ierēdņu amata skaita.  
 Pārskata gadā veikta ZVA struktūras reorganizācija, personāla vienību skaita 
samazināšana, sistēmas iestāžu funkciju precizēšana. Sistēmai aktuālu personālvadības 
problēmu risināšanai izveidota Personālvadības konsultatīvā padome. Par apmierinošu var 
uzskatīt strādājošo skaita un saglabājamo lietu attiecību ZVA, neproporcionālā šī attiecība ir 
LVA un LVVA. LVVA uz vienu strādājošo ir daudz lielāks lietu skaits nekā LVA. 
 Sagatavojoties “Valsts civildienesta likuma” izpildei, analizēta sistēmā strādājošo 
izglītības atbilstība likuma normu prasībām: no visiem iestāžu vadītājiem augstākā izglītība 
ir 65% un 35% pašreiz studē, 74% no iestāžu vadītāju vietniekiem ir augstākā izglītība, 
struktūrvienību vadītājiem un struktūrvienību vadītāju vietniekiem augstākā izglītība 
attiecīgi ir 66 un 62%. 
 Profesionālo zināšanu padziļināšanai arhīvisti ir piedalījušies pasākumos, ko organizē 
starptautiskās organizācijas un ārzemju arhīvi. Latvijas arhīvistu delegācija piedalījās 
Starptautiskajā arhīvu kongresā, kurā apsprieda arhīvu lomu elektronisko dokumentu 
veidošanā, saglabāšanā un izmantošanā.  
 Valsts administrācijas skolā arhīvu sistēmas darbinieki papildināja savas zināšanas 
menedžmenta saskarsmes un psiholoģijas kursā (9 darbinieki), tirgus ekonomikā 
(7 darbinieki), Eiropas Savienības pamatnostādnēs (78 darbinieki), kvalitātes vadības 
pamatos (11 darbinieki), kvalitāte kā vadības stratēģijā (17 darbinieki). 
 Organizētas kvalifikācijas celšanas nodarbības un lekcijas gan Ģenerāldirekcijā, gan 
arhīvos personāla vadības, inspicēšanas, VAIS ieviešanas, grāmatvedības u.c. arhīviem 
aktuālajos jautājumos. Tiešo darba pienākumu veikšanu un izpratni apgrūtina tas, ka vēl 
arvien nav izstrādāta arhīvu terminu vārdnīca, nav vienotas pieejas darba normu 
piemērošanā. 
 Pamatojoties uz valsts arhīvu komplekso pārbaužu rezultātiem, juridisko personu 
arhīvu uzraudzības un kontroles darba analīzi, situāciju jaunpieņemto darbinieku apmācībā, 
normatīvo un metodisko dokumentu izstrādē un ieviešanā, lai panāktu racionālu un efektīvu 
arhīvu sistēmai noteikto funkciju izpildi, 2001. gadā izveidotas patstāvīgas struktūrvienības 
“Arhīvu inspekcija” un “Mācību un kvalitātes vadības centrs”. 
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Izvērtējot 2000. gada budžeta izpildi un nododot Ģenerāldirekciju Kultūras 
ministrijas pārraudzībā, maksimālais personāla vienību skaits likumam “Par valsts 
budžetu 2001. gadam” saistošajos rezultatīvajos rādītājos arhīvu sistēmai noteikts – 
765, to skaitā – 289 ierēdņa amati un 476 līgumdarbinieki. 
 Organizējot darbu rezultatīvo rādītāju un darbības pamatrādītāju izpildē, 
Ģenerāldirekcijai un arhīvu sistēmas iestādēm jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
2001. gadā turpinātu Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto 
arhīviem saistošo uzdevumu izpildi, racionāli izmantotu piešķirto finansējumu un 
nepieļautu komunālo maksājumu parādus, izpildītu “Valsts arhīvu attīstības koncepcijā 
2001.–2010. gadam” plānotos pasākumus un atkārtoti uzsāktu darbu likuma “Par 
arhīviem” izstrādē, izveidojot citu darba grupu. 
 
 
 
 
 
 

1. pielikums 
Valsts arhīvu rezultatīvo rādītāju izpilde 2000. gadā 

Programmas kods 06.00.00 
 

Rezultatīvie rādītāji Gada plāns Faktiskā izpilde 
Maksimālais iestāžu skaits 19 19 
Maksimālais personāla 
vienību skaits 

790 790 

Visu arhīva fondu fiziskās 
glabājamo vienību skaits 

13 900 000 14 600 000 

Izpildīto juridisko un 
fizisko personu 
pieprasījumu skaits 

30 000 31 729 

Vienas glabājamās 
vienības uzturēšanas 
izdevumi (Ls) 

0,19 0,18 

Drošības un izmantošanas 
fonda veidošana (kadri) 

250 000 250 203 

Glabājamo vienību skaits 
uz vienu strādājošo 

17 594 18 566 
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2. pielikums 
 

Latvijas valsts arhīvu 2000. gada darbības pamatrādītāju izpilde 
 
Nr. p. 
k. 

Pamatrādītāji Mēra vienība Gada plāns Atskaite 

1 2 3 4 5 
1. Dokumentu saglabāšanas 

nodrošināšanas 
apakšprogramma 

   

1.1. Lietu kartonēšana gl. vien. 381 310 515 982 
1.2. Lietu esības un fiziskā 

stāvokļa pārbaude 
gl. vien. 729 989 851 381 

1.3. Lietu atputekļošana gl. vien. 1 219 344 1 364 246 
1.4. Lietu dezinfekcija gl. vien. 46 500 50 078 
1.5. Dokumentu sagatavošana 

restaurācijai: 
   

 lielformāta dokumenti kv. m. 100 105 
 pārējie dokumenti lapas 11 000 12 347 
 mikrofilmēšanai lapas 350 000 356 011 
1.6. Dokumentu restaurācija:    
 dokumenti lapas 7290 10 029 
 zemesgrāmatas un 

baznīcas grāmatas 
lapas 8000 7164 

 kartes kv. m. 115 115,5 
 grafikas gab. 32 36 
 vaska zīmogi gab. 35 35 
 āda un pergaments gab. 33 35 
1.7. Mikrofilmēšana kadri 250 000 250 203 
1.8. Dokumentu konservācija 

un profilaktiskā apstrāde: 
   

 drošības fonds gl. vien. 22 000 17 050 
 kinodokumenti gl. vien. 7912 10 922 
 fonodokumenti gl. vien. 6000 7506 
1.9. Drošības fonda 

izveidošana: 
   

 fotodokumenti gl. vien. 4000 5071 
 fonodokumenti gl. vien. 51 461 
2. Dokumentu vērtības 

ekspertīzes, uzskaites, 
dokumentu ZUS 
izveidošanas un 
pilnveidošanas 
apakšprogramma 

   

2.1. Dokumentu vērtības 
ekspertīze: 

   

 lietvedības dokumenti gl. vien. 81 318 112 834 
 zinātniskie un tehniskie 

dokumenti 
gl. vien. 40 752 

 kinodokumenti gl. vien. 500 560 
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 fotodokumenti gl. vien. 24 000 44 295 
 fonodokumenti gl. vien. 1137 1185 
2.2.  Dokumentu aprakstu 

sastādīšana: 
   

 lietvedības dokumenti gl. vien. 14 156 14 818 
 personālsastāva 

dokumenti 
gl. vien. 10 144 9300 

 zinātniskie un tehniskie 
dokumenti 

gl. vien. 180 395 

 kinodokumenti gl. vien. 1206 1787 
 fotodokumenti gl. vien. 4000 4000 
 fonodokumenti gl. vien. 3814 3898 
2.2.1. Vienkāršotu aprakstu 

sastādīšana: 
   

 lietvedības dokumenti gl. vien. 2104 3566 
 personālsastāva 

dokumenti 
gl. vien. 28 110 31 978 

 personu dokumenti dokum. 8850 14 240 
 zinātniskie un tehniskie 

dokumenti 
gl. vien. 20 000 20 000 

2.3. Dokumentu aprakstu 
pārstrāde: 

   

 lietvedības dokumenti gl. vien. 9912 16 383 
 personālsastāva 

dokumenti 
gl. vien. 56 160 56 160 

 Aprakstu pilnveidošana:    
 lietvedības dokumenti gl. vien. 91 030 97 202 
 fotodokumenti gl. vien. 360 400 
2.4. Dokumentu kataloģizācija:    
 lietvedības un personu 

dokumenti 
kartītes 39 482 50 219 

  gl. vien. 1272 1544 
 kinodokumenti kartītes 2000 2442 
  uzsk. vien. 574 636 
 fotodokumenti kartītes 12 000 12 000 
  uzsk. vien. 2670 3727 
2.5. AIS veidošana fondu reģ. 8974 14 094 
  iestāžu un pers. 

reģ. 
 648 

2.6. Arhīvu fondu 
rokasgrāmatu (apskatu) 
sagatavošana 

rokasgr. 6 6 

 izdošana rokasgr. 1 1 
3. Dokumentu pieņemšana 

valsts glabāšanā, juridisko 
personu arhīvu 
uzraudzības un kontroles 
apakšprogramma 

   

3.1. Dokumentu pieņemšana: 
No juridiskajām personām 

   

3.1.1. lietvedības dokumenti iest. sk. 290 424 
  gl. vien. 58 307 81 115 
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 zinātniskie un tehniskie 
dokumenti 

iest. sk. 2 2 

 videodokumenti iest. sk. 10 14 
  gl. vien. 20 28 
 fotodokumenti iest. sk. 17 8 
  gl. vien. 9000 14 644 
 fonodokumenti iest. sk. 13 8 
  gl. vien. 400 268 
 No privatizētajām un 

likvidētajām juridiskajām 
personām: 

   

 lietvedības dokumenti iest. sk. 226 806 
  gl. vien. 112 819 169 653 
 zinātniskie un tehniskie 

dokumenti 
iest. sk.  5 

  gl. vien.  15 984 
 medicīnas dokumenti iest. sk. 1 1 
  gl. vien. 10 000 20 322 
 fotodokumenti gl. vien.  2112 
 pases gl. vien. 104 700 188 301 
3.1.2. No personām, t. sk. 

trimdas arhīvi: 
   

 lietvedības dokumenti dokumenti 5000 7185 
 fotodokumenti gl. vien. 6200 12 173 
 videodokumenti gl. vien. 5 4 
 fonodokumenti gl. vien. 20 1873 
3.1.3. Arhīvā veidotie:    
 fotodokumenti gl. vien. 2200 2227 
 videodokumenti sižets 5 7 
 fonodokumenti gl. vien. 50 11 
3.2. Juridisko personu arhīvu 

uzraudzība 
   

3.2.1. Arhīvu uzraudzībā esošo 
juridisko personu skaits 
2001. gada 1. janvārī 

skaits 4497 4632 

 komplektēšanas avoti  2400 2271 
 uzraudzībā esošās 

juridiskās personas 
 342 1796 

3.2.2. Juridisko personu 
dokumentu aprakstu 
apstiprināšana EPK 

   

 lietvedības dokumenti, t. sk.: iest. sk. 1586 2561 
 līdz 1997. gadam  1314 1945 
 zinātniskie un tehniskie 

dokumenti 
iest. sk. 7 13 

3.2.3. Juridisko personu 
dokumentu sakārtošana 

   

 lietvedības dokumenti iest. sk. 246 307 
  gl. vien. 43 367 49 966 
3.3. Juridisko personu arhīvu 

pārbaudes kopā 
skaits 1408 1420 

 komplektēšanas avoti skaits 695 706 
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 uzraudzībā esošās 
juridiskās personas 

skaits 555 527 

3.4. Juridisko personu lietu 
nomenklatūru 
saskaņošana kopā 

skaits 1173 1801 

 komplektēšanas avoti skaits 584 870 
 uzraudzībā esošās 

juridiskās personas 
skaits 409 658 

4. Dokumentu popularizēša– 
nas un izmantošanas 
apakšprogramma 

   

4.1. Dokumentu 
popularizēšana 

   

 dokumentu krājumu 
sagatavošana 

krājumi 10 8 

 dokumentu krājumu 
izdošana 

krājumi 2 2 

 dokumentu izstādes skaits 37 54 
 iniciatīvā informācija inform. sk. 30 60 
 radio raidījumi skaits 12 18 
 televīzijas raidījumi skaits 19 44 
 publikācijas presē skaits 71 125 
 citi pasākumi skaits 63 130 
4.2. Pieprasījumu izpilde izziņas 31 091 31 449 
 t. sk. tematisko izziņas 125 87 
4.3. Lasītavas darbs    
 lasītāji skaits 1955 2295 
 izmantotās lietas skaits 9605 103 362 
4.4. Apmeklētāju pieņemšana skaits 23 014 36 821 

 
 

3. pielikums 
 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos) 
 

Pārskata gadā  
Nr. p. k. 

 
Rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā (kases 

izpilde) 
apstiprināts 

likumā 
kases izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 3 144 440 2 648 456 2 592 663 
1.1. dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 
2 085 440 2 212 963 2 121 963 

1.2. maksas pakalpojumi 
u.c. ieņēmumi 

494 223 510 959 460 744 

2.1. Uzturēšanas  
izdevumi (kopā) 

2 514 863 2 663 674 2 574 862 

2.1.1. atalgojumi 1 236 792 1 268 879 1 253 653 
2.1.2. komandējumi 23 825 21 985 19 525 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 0 0 0 
2.2. Izdevumi kapitāliegul– 

dījumiem (kopā) 
47 401 10 000 9962 
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2.2.1. inventāra iegāde (kust. 
īpašums) 

42 955 10 000 9962 

2.2.2. kapitālais remonts 4446 0 0 
2.2.3. investīcijas 0 0 0 
3. Nodarbinātība    
3.1. faktiski nodarbināto 

skaits 
735 790 713 

3.2. vidējā darba alga 110 110 118 
 
 

 

Valdis Štāls 

WORK OF THE SYSTEM OF THE STATE ARCHIVES OF LATVIA AND GENERAL  
DIRECTORATE IN 2000 AND MAIN TASKS FOR 2001 

 
 The General Directorate of the State Archives (the General Directorate) was the 
state managing institution functioning under supervision of the Ministry of Justice. It 
determines the strategy of the development of the archives, plans the results and 
priorities, deals with the distribution of the state budget according to the tasks of the 
archives, as well as monitors its usage, manages the monitoring of the archives of the 
legal persons and controls the work of the state archives, organises and coordinates 
developing of the methodical documents, legislation and resolutions. The General 
Directorate supervises the work of 15 state archives (4 state archives in Riga and 
11 regional state archives), as well as the Central laboratory of Microphotocopying and 
Restoring of Documents, and the Library of the State Archives. 
 In 2000 new modern repositories 210 m2 in area have been installed at the 
Jelgava Zonal State Archives, 263 m2  in area at the Rēzekne Zonal State Archives and 
473 m2 at the Personal Documents State Archives. The construction works in the Latvian 
State Historical Archives, Latvian State Archives, State Archives of Film and Audiovisuals 
Documents, Personal Documents State Archives, Rēzeknes, Alūksnes, Jēkabpils Personal 
Documents State Archives have been accomplished. At the present moment the total 
length of the preserved documents is 135 200 linear metres. 
 In 2000 all the documents receives by state archives were enumerated. In the 
catalogue of the central archival files of general Directorate information pertaining to 
24 149 state archival files has been summarised. Work at the establishing of the unified 
information system was carried out in order to provide better and more efficient access to 
the accumulated documents making use of advanced techniques. 
 In 2000 the State Archives took in for preservation 531 500 files. In the course of 
the previous year 31 500 references have been drawn. The popularising of the documents 
of the state archives was mostly linked to history of Latvia of the 20th century.  
 In 2001 State Archives is under supervision of the Ministry of Culture. The 
priorities of the Latvian archives envisage numerous significant undertakings in order to 
improve and modernise the preservation of the documents. 
  
Iesniegts 2001. gada 15. martā 

 




