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arhīvistu biedrībā

Latvijas arhīvistu pieredzes apmaiņas 
brauciens uz igaunijas arhīviem

Turpinot Latvijas Arhīvistu biedrības tradīciju apmeklēt tuvējās valstis 
un iepazīties ar tajās esošo arhīvu darbību, 2011. gadā apmeklējot Lietuvu,  
2013. gadā – Poliju, 2015. gada 22. un 23. oktobrī notika Latvijas Arhīvistu biedrības 
organizēts brauciens uz Igauniju, kas ļāva 55 brauciena dalībniekiem iepazīties ar 
Igaunijas arhīvu sistēmu kopumā, kā arī apskatīt Igaunijas galvaspilsētas Tallinas 
tūrisma objektus. Šo iespēju izmantoja ne tikai Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki, 
bet arī citu iestāžu un uzņēmumu arhīvu speciālisti. Brauciena laikā tika apmeklēti 
Igaunijas Nacionālā arhīva Igaunijas Valsts arhīvs, Tallinas pilsētas arhīvs un Igaunijas 
Nacionālā arhīva Igaunijas Filmu arhīvs.

Igaunijas Nacionālais arhīvs kā vienota institūcija izveidojās 1999. gada  
1. janvārī, bet arhīvu sistēma kopumā Igaunijā darbību ir sākusi jau 20. gs.  
20. gados, kad tika nodibināts Igaunijas Vēstures arhīvs Tartu. Igaunijas Nacionālajā 
arhīvā ietilpst Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Igaunijas Filmu 
arhīvs un četri reģionālie arhīvi, kas atrodas Hāpsalā, Kuresārē, Rakverē un Valgā. 
Ārpus Igaunijas Nacionālā arhīva sistēmas darbojas Tallinas pilsētas arhīvs un 
Narvas pilsētas arhīvs. Igaunijas Nacionālais arhīvs atrodas Igaunijas Izglītības 
un zinātnes ministrijas pakļautībā. Nacionālā arhīva funkcijās ietilpst gan jaunu 
dokumentu uzkrāšana un saglabāšana, gan dokumentu pieejamības nodrošināšana 
un to popularizēšana. Igaunijas Nacionālā arhīva krājumos kopumā glabājas  
8,8 miljoni dokumentu. 

Arhīva dokumentu pieejamība digitālajā vidē Igaunijā tiek nodrošināta ar vairāku 
datubāzu un portālu starpniecību. Pašlaik interesentiem ir pieejami vairāk nekā 
15 miljoni digitālu attēlu (1,5 % visu arhīva dokumentu kolekciju). Nozīmīgākie 
elektroniskie resursi, kas nodrošina Igaunijas Nacionālā arhīva dokumentu pieejamību, 
ir Arhīva informācijas sistēma AIS (http://ais.ra.ee/), digitalizētā dzimtas avotu 
datubāze SAAGA (www.ra.ee/dgs/explorer.php) un jaunākais digitālais risinājums – 
virtuālā lasītava VAU (www.ra.ee/vau/index.php/en). 
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Latvijas arhīvistu biedrības pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki Tallinas vecpilsētā. 
Gata Blunava foto

Igaunijas Valsts arhīva (Riigiarhiiv) dokumentu glabātava. Lindas Plešas foto
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Iepazīšanās ar Igaunijas Valsts arhīvā glabātajiem dokumentiem par Latviju. Lindas Plešas foto

Tallinas pilsētas arhīvs (Tallinna Linnaarhiv). Īras Zaneribas foto
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Mūsdienu galvenā aktualitāte Igaunijas Nacionālā arhīva darbībā ir Igaunijas 
Nacionālā arhīva jaunās ēkas Noora būvniecība Tartu. Celtniecība uzsākta  
2015. gada sākumā, un to plānots pabeigt 2016. gada pavasarī. Apmeklētājiem 
ēku plānots atvērt 2017.  gadā. Noora celtniecībai ir piesaistīti Eiropas Savienības 
fondu līdzekļi. Jaunajai ēkai būs seši stāvi, un telpu kopplatība tajā būs 11 tūkstoši 
kvadrātmetru. Uz jauno arhīva ēku tiks pārvietoti 3,5 miljoni dokumentu.

Apmeklējot vienu no Igaunijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām – Igaunijas 
Valsts arhīvu, Latvijas arhīvistiem bija iespēja aplūkot arhīva dokumentu glabātavu, 
iepazīties ar arhīva lasītavas darbu un uzzināt par dokumentu meklēšanas iespējām 
arhīvā. Tāpat igauņu kolēģi bija sagatavojuši interesantu ar Latviju saistītu arhīva 
dokumentu izlasi, ar kuru tika iepazīstināti brauciena dalībnieki.

23. oktobrī Latvijas arhīvisti apmeklēja Tallinas pilsētas arhīvu un Igaunijas Filmu 
arhīvu.

Tallinas pilsētas arhīva pirmsākumi meklējami Rēveles pilsētas Rātes arhīvā. Tur 
glabājās dokumenti, kam galvenokārt bija praktiska vērtība, t. i., dokumenti, kam 
bija juridiska vērtība pilsētas pārvaldē un pilsoņu tiesību realizēšanā, sākot no 13. gs. 
pirmās puses. Pirmie katalogi par arhīvā uzglabātajiem aktiem un grāmatām, kā arī 
arhīva telpas plāns ir saglabājušies no 17. gs. pirmās puses. 

Tallinas pilsētas arhīva direktors Killo Arjakass (Arjakas). Enijas Rubinas foto
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Dr. Tīna Kala (Kala) iepazīstina ar Tallinas pilsētas arhīva unikālo 
dokumentu glabātavu un ekspozīciju. Enijas Rubinas foto

Igaunijas Filmu arhīvs (Filmiarhiiv) bijušajā Tallinas garnizona virssardzes ēkā. 
Īras Zaneribas foto
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Rēveles pilsētas arhīvs ir dibināts 1883. gada 13. oktobrī (1. oktobrī pēc vecā 
stila). Kopš 1920. gada arhīvs ir saņēmis daudzus papildinājumus: pilsētas pārvades 
dokumentus no 1877. gada, dažādu pilsētas iestāžu un uzņēmumu dokumentus u.c. 
Kopš 20. gs. 20. gadu vidus Tallinas pilsētas arhīvs bija centrālā vēstures pētniecības 
iestāde Igaunijā. 1937. gadā arhīvs pameta Rātsnamu un pārvācas uz speciāli 
izremontētām telpām.

1940. gadā pēc padomju okupācijas arhīvs ieguva citu vārdu un citas funk-
cijas – Tallinas pilsētas un Harju apriņķa arhīvs. Laikā no 1940. līdz 1989. gadam 
arhīva nosaukums vairākkārt ir mainījies. 1975. gadā tas kļuva pat par valsts arhīvu. 
Tomēr pamatā tā funkcijas netika mainītas. 1989. gadā arhīvs atguva savu vēsturisko 
nosaukumu “Tallinas pilsētas arhīvs”. 

Vācu okupācijas beigās 1944. gada 9.–10. martā padomju uzlidojuma laikā arhīvs 
cieta lielus zaudējumus – sadega arhīva ēka ar jaunajiem dokumentu fondiem, 
taču vecākā un vērtīgākā daļa bija laikus evakuēta un necieta. Tā paša gada vasarā 
un rudenī vairākus vērtīgus dokumentus vācieši izveda uz Vāciju. Tos atguva tikai  
1990. gadā.

Kopš neatkarības atgūšanas arhīvs un tā fondi ir ļoti izauguši. Īpaši aktīva 
dokumentu pieņemšana ir notikusi 90. gados, kad vajadzēja pieņemt bijušo padomju 

Kino un fotogrāfijas vēsturei veltīta ekspozīcija Igaunijas Filmu arhīvā. Lindas Plešas foto
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iestāžu dokumentus. Tagadējais arhīvs atrodas trīs vēsturiskās ēkās Tolli ielā 4, 6 un  
8. Arhīvs uzglabā 1286 fondus, ko veido dokumenti no 13. gs. līdz mūsdienām. 

Tallinas pilsētas arhīvā Latvijas delegācija tika sirsnīgi uzņemta un izsmeļoši 
iepazīstināta ar arhīva vēsturi, tā tagadējiem darbības principiem un aktualitātēm. 
Igauņu arhīvisti apskatei piedāvāja plašu un interesantu ar Latviju saistītu arhīva 
dokumentu klāstu, kā arī iepazīstināja ar sava arhīva vērtīgākajiem un interesan-
tākajiem dokumentiem.

Pēdējais brauciena laikā tika apmeklēts Igaunijas Filmu arhīvs. Igaunijas Filmu 
arhīvs dibināts 1971. gadā. 1994. gadā arhīvs ir nonācis savā pašreizējā atrašanās vietā, 
ēkā, kas savulaik ir izmantota armijas vajadzībām. Mūsdienās šī ēka pakāpeniski tiek 
rekonstruēta. Arhīva tuvākajos plānos ir izveidot kinozāli ar vismaz 80 vietām un ēkas 
pirmajā stāvā izbūvēt dokumentu glabātavas. Kopš 1999. gada tas ir kļuvis par daļu no 
Igaunijas Nacionālā arhīva. Arhīva fondu saturu galvenokārt veido dokumenti, kas ir 
nākuši no filmu studijas “Tallinnfilm”, Igaunijas Televīzijas, Igaunijas Radio, vietējiem 
laikrakstiem un žurnāliem. Tāpat dokumentus arhīvs ir saņēmis un saņem no citiem 
arhīviem, muzejiem un privātpersonām.

Arhīvs glabā dažādu žanru, uz dažādiem nesējiem fiksētus dokumentus – kino-
žurnālus, televīzijas raidījumus, spēlfilmas, reklāmas, amatieru filmas, dokumentālās 
filmas u.c.

Igaunijas Filmu arhīvā glabājas vairāk nekā 9,5 miljoni filmu metru (ap  
8000 filmu nosaukumu), vairāk nekā 500  000 fotodokumentu un vairāk nekā  
7000 skaņas dokumentu.

Igaunijas Filmu arhīva dokumentu pieejamību nodrošina internetā ievietotā arhīva 
dokumentu datubāze (www.filmi.arhiiv.ee/fis/index.php?lang=en), kurā ir iespējams 
gan meklēt informāciju par arhīva audiovizuālajiem un skaņas dokumentiem, gan 
daļu no tiem arī noskatīties. Fotodokumentu pieejamība tiek nodrošināta ar datubāzes 
FOTIS starpniecību (www.ra.ee/fotis).

Igaunijas Filmu arhīvā Latvijas arhīvisti tika iepazīstināti ar arhīva dokumentu 
glabātavām un tehnisko aprīkojumu, ko izmanto, lai nodrošinātu dokumentu 
saglabāšanu un digitalizēšanu. Igauņu arhīva darbinieki Latvijas arhīvistu delegācijai 
piedāvāja noskatīties vairākus interesantus kinodokumentus, piemēram, starpkaru 
periodā tapušu dokumentālu skatu filmu, kurā fiksētas trīs Baltijas valstu pilsētas – 
Tallina, Kauņa un Rīga.

Braucienā laiks tika atrasts ne tikai arhīvu apskatei. Dalībnieki apmeklēja gan 
Tallinas vecpilsētu, gan Tallinas Televīzijas torni, no kura skatu laukuma varēja 
aplūkot Tallinu un Baltijas jūras panorāmu.

Kopumā brauciens bija vērtīgs un interesants turpinājums Latvijas Arhīvistu 
biedrības 2011. gadā aizsāktajai tradīcijai.

Linda Pleša
 

 


