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ARHĪVISTU BIEDRĪBĀ

LATVIJAS ARHĪVISTU BIEDRĪBAS 
BRAUCIENS UZ LATGALI

2016. gada 23. septembrī, plkst. 8 no rīta, 37 Latvijas Arhīvistu biedrības biedri devās 
divu dienu braucienā uz Latgali, lai iepazītos ar kolēģu darbu Daugavpils un Rēzeknes 
zonālajā valsts arhīvā. Brauciena pievienotā vērtība – plaša kultūras programma.

Pēc četru stundu brauciena (ar kafijas pauzi Pļaviņu novada “Liepkalnos”) ieradāmies 
Daugavpils zonālajā valsts arhīvā, kur pulcējāmies konferenču zālē un iepazināmies ar 
Attīstības plānošanas nodaļas vecākās ekspertes Daces Kārkliņas sagatavoto prezentāciju 
par zonālajiem arhīviem, kā arī uzklausījām Daugavpils kolēģu nelielo stāstījumu 
par arhīvu. Dace Kārkliņa atgādināja mums atsevišķus ar arhīvu veidošanos saistītus 
vēsturiskus faktus, kā arī sniedza zonālo arhīvu statistikas pārskatu atbilstoši stāvoklim 
2016. gada 1. janvārī. Saskaņā ar pārskata datiem zonālajos arhīvos kopā tiek glabātas 
7 941 266 glabājamas vienības, kas uzskaitītas 15 451 fondā. No tām 3 126 436 ir 
institūciju darbības dokumenti (14  716 fondi), 3  408  740 personāla dokumentu  
(725 fondi), 5385 personu izcelsmes dokumenti (2 fondi), 40 488 zinātnes un tehnikas 
dokumenti (8 fondi), 132 fotodokumenti un 1 360 085 personu pases.

Zonālie valsts arhīvi izvietoti 16 ēkās, dokumenti atrodas 218 glabātavās, un to 
kopējā platība ir 14 580,35 kvadrātmetri, glabātavu vidējais noslogojums – 87,2%, 
noslogoti 62 776,5 lineārie metri. 

Zonālo arhīvu darbinieki 2015. gadā izsnieguši 9772 izziņas, apkalpojuši  
607 lasītājus un sagatavojuši 15 izstādes un piecas publikācijas. Pavisam kopā arhīvos 
strādā 127 darbinieki, no kuriem 43 ir ierēdņi, 67 – intelektuālā darba darītāji un  
17 – fiziskā darba veicēji; 26 darbiniekiem ir maģistra grāds, 14 ir bakalaura grāds, 
13 ir augstākā izglītība, 12 ir 1. līmeņa augstākā izglītība, sešiem ir 2. līmeņa augstākā 
izglītība, 54 ir vidējā izglītība un diviem ir pamatizglītība.

No kolēģu stāstītā uzzinājām, ka Daugavpils zonālais arhīvs pašreizējā mājvietā – 
Daugavpils cietoksnī (saskaņā ar adresi – Komandantu ielā 9) atrodas kopš 1994. gada. 
Līdz 1994. gadam arhīvs atradās Daugavpils pilsētas domes pagrabā. Kad 1994. gada 
21. jūnijā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu nr. 294 “Par nekustamo 
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īpašumu – Daugavpils cietoksnis” Daugavpils pilsētas pašvaldība pārņēma vēsturiskā 
pieminekļa izmantošanas tiesības, Daugavpils zonālais valsts arhīvs no Daugavpils 
pilsētas domes pagraba tika pārvietots uz cietoksni un izvietots 1971. gadā Kara skolas 
vajadzībām būvētā ēkā.

Pagājušajā gadā Latvijas Nacionālajam arhīvam pieejamo finanšu līdzekļu 
ietvaros veikts triju darba telpu remonts. Gan darba telpās, gan arhīva glabātavās 
ziemā nav piemērotu darba apstākļu. Glabātavās temperatūra ir 4–10 grādu robežās, 
glabātavu noslodze ir 89 procenti. Darba telpās siltumu nodrošina infrasarkano 
staru lampas, kas ātri uzsilst un silda nevis gaisu, bet gan cilvēku. Tās nevar pārdegt, 
nesausina gaisu un ļauj taupīt energoresursus, tomēr arī šādu lampu uzstādīšana 
izmaksā dārgi. Par divu lampu uzstādīšanu (neskaitot lampu vērtību) esot maksājuši  
700 eiro; pilnvērtīga apkure izmaksātu 10 000 eiro gadā. Ar šādām lampām tiek apsildīta 
arī lasītava, kur pašlaik iekārtotas 10 lasītāju darba vietas. Lasītavā reģistrēti līdz 80 
lasītāju. Lasītājiem pieejami apraksti, uzziņu materiāli, joprojām aktuālas ir dažādas 
kartotēkas: “Tematiskais katalogs”, “Juridisko personu dokumentu glabāšanas vietu 
kartotēka”, “Likvidēto juridisko personu dokumentu kartotēka”, “Skolu kartotēka” 
u.c. Nacionālā arhīva Centrālais fondu reģistrs nav papildināts kopš 2009. gada, tāpēc 
jaunākā informācija fiksēta un pieejama kartotēkās ievietotajās kataloga kartītēs. 
Arī dokumentiem nepieciešama restaurācija. Pašlaik ir restaurēta tikai viena lieta 
“Протоколы заседаний и решения исполкома городского совета” (13. f. , 
1. apr., 202. l.).
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Darbinieki ir vīlušies, jo vēl pavisam nesen viņi bija pārliecināti, ka saskaņā 
ar iecerēm Daugavpilī atradīsies reģionālais arhīvs. Lai gan dokumenti liecina, ka 
Daugavpils zonālā valsts arhīva būves (ēkas) pārbūves projekts joprojām tiek 
apspriests un tā īstenošanai meklēti līdzekļi, tomēr šķiet, ka darbiniekiem cerības 
ir zudušas. Projekta aizsākumi ir ļoti seni. Saskaņā ar internetā pieejamām ziņām  
2006. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” (ar Ministru kabineta 1998. g. 25. augusta rīkojumu nr. 426 Daugavpils 
cietoksni savā īpašumā pārņēma “Valsts nekustamo īpašumu aģentūra”) izstrādāja 
Daugavpils cietokšņa detālplānojumu, kur noteikta gan teritorijas plānotā izmantošana, 
gan principiālie infrastruktūras risinājumi, kā arī izstrādāti teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, to skaitā prasības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai

2006.–2008. gadā bija izstrādāts Daugavpils pilsētas un rajona policijas kompleksa, 
īslaicīgās aizturēšanas vietas, Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles un 
Daugavpils zonālā valsts arhīva Daugavpils cietokšņa teritorijā tehniskais projekts, 
kas paredzēja piecu kvartālu apbūves kompleksu rekonstrukciju, viena valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa un piecu vietējās nozīmes kultūras pieminekļu rekonstrukciju un 
restaurāciju, viena kvartāla apbūves rekonstrukciju par kultūrvidē iederīgu objektu, 
trīs ēku bez kultūrvēsturiskās vērtības nojaukšanu un trīs jaunu būvapjomu veidošanu. 
Projekts tika saskaņots Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā un akceptēts pašvaldības 
būvvaldē. Paredzēts, ka, projektu īstenojot, atbilstoši kultūras pieminekļu saglabāšanas 
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prasībām tiktu atjaunota aptuveni piektā daļa Daugavpils cietokšņa citadeles apbūves. 
Projekta realizēšana tika sadalīta vairākās kārtās, un pirmās kārtas īstenošanu bija 
plānots uzsākt 2011. gada vasarā.

Arī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija iesaistījās tehniskā projekta izstrādē 
un 2006. gada sākumā sagatavoja dokumentu “Daugavpils zonālā valsts arhīva ēkas 
renovācijas un modernizācijas priekšnosacījumi tehniskā uzdevuma veikšanai” 
(1. pielikums). 2012. un 2013. gadā tika īstenota projekta 1. kārta un tika nodota 
ekspluatācijā uzbūvētā Īslaicīgās aizturēšanas vietas ēka Hospitāļa ielā 3 un rekonstruētā 
Administratīvā ēka Komandanta ielā 7. Pārējo rekonstruējamo ēku turpmākais liktenis 
nav zināms, jo projekta nākamo posmu finansēšana tika apturēta līdz 2014. gadam.

2014. gada 18. martā notika Ministru kabineta sēde, kurā tika uzklausīts 
informatīvais ziņojums “Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām 
un to finansēšanas modeļiem” un pieņemts šāds lēmums: “Lai turpinātu Valsts policijas 
Latgales reģiona pārvaldes, Daugavpils zonālā valsts arhīva projektu attīstību Daugavpils 
cietokšņa teritorijā, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie 
īpašumi”) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Kultūras ministriju līdz 2014. gada 15. 
maijam iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nepieciešamo finansējumu 
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes filiāles būvju (ēku) rekonstrukcijai un 
būvniecībai (Kriminālistikas laboratorijas rekonstrukcijai un Sporta kompleksa izbūvei; 
attīstības II posms) un Daugavpils zonālā valsts arhīva būves (ēkas) rekonstrukcijai 
(attīstības II posms) Daugavpils cietoksnī, paredzot tajā, ka jautājums par papildu 
finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu 
centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu “Par 
valsts budžetu 2015. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 
2017. gadam” sagatavošanas procesā.”

2014. gada 23. septembrī Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums minētā 
uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2016. gada 31. oktobrim. Savukārt 2016. gada 
13. septembra Ministru kabineta sēdē termiņš pagarināts līdz 2018. gada 1. maijam.

Lai gan prognozes ir skumjas, darbs arhīvā turpinās. Pašlaik arhīvā strādā 
15 darbinieki, no kuriem divi ir tehniskie darbinieki. Arhīvs nodrošina Nacionālajā 
dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu Daugavpils pilsētā, kā arī Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, 
Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadā, kopumā uzraugot 347 iestādes. Gadā tiek 
sagatavotas atbildes uz iedzīvotāju pieprasījumiem (vidēji 1900–2100). Pieprasīts un 
perspektīvs pakalpojums ir iestāžu dokumentu sakārtošana saskaņā ar līgumu. Arhīvā 
1657 fondos uzkrāts 1 041 000 glabājamo vienību, kas izvietotas 38 glabātavās. 

Pēc arhīva telpu apskates atvadāmies uz dodamies uz salīdzinoši nesen –  
2013. gada 24. aprīlī – atklāto Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kas atrodas 
turpat Daugavpils cietokšņa teritorijā – Mihaila ielā 5, kādreizējā Artilērijas arsenāla 
telpās. Marka Rotko centrā aplūkojot pastāvīgo ekspozīciju “Marks Rotko. Dzīve un 
māksla”, klausāmies gida stāstījumā par Rotkoviču ģimeni, tās izceļošanu uz Portlendu 
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Oregonas štatā ASV, Markusa Rotkoviča (no 1940. g. Marks Rotko) mācībām Linkolna 
ģimnāzijā un Jeila Universitātē, dzīvi un radošo darbību. Aplūkojam arī sešus 
izstādītos pasaulē slavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka 
Rotko oriģināldarbus. Marka Rotko centra “Mainīgajā ekspozīcijā” aplūkojam Pola 
Hakslija darbu izstādi “Sešas desmitgades” un IV Starptautiskā keramikas mākslas 
simpozija CERAMIC LABORATORY noslēguma izstādi. 

Pēc Marka Rotko centra apmeklējuma vēl nedaudz uzmanības veltām  
1810. gadā būvēt sāktajiem Daugavpils cietokšņa nocietinājumiem, cietokšņa  
vārtiem un atsevišķām restaurētām vēsturiskām būvēm. Uzzinām, ka cietokšņa kopējā 
platība ir lielāka par 150 ha un ka tas ir bastiona veida nocietinājumu komplekss, 
kas samērā labi un pilnīgi saglabājies līdz mūsdienām. Pašlaik cietoksnis ir pilsētas 
mikrorajons, kurā dzīvo ap 1000 iedzīvotāju, bet to skaitam esot tendence sama-zināties. 
Citadeles iekšējā apbūve reģistrēta kā atsevišķs valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 
“Daugavpils cietokšņa apbūve”. Vairākām ēkām un būvēm piešķirts valsts vai vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Citadelē saimnieko Daugavpils pilsētas 
dome, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, kā arī privātie īpašnieki. Apmeklējam Ūdens 
paceļamo ēku, kurā tagad izvietojies Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas 
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centrs, un no gida stāstījuma uzzinām, ka cietoksnis piedalās arī Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu pasākumos un 2015. gadā cietoksnī aizsākta tradīcija rekonstruēt 
Francijas armijas uzbrukumu cietoksnim un Krievijas impērijas armijas centienus 
cietoksni nosargāt. Tad jau cauri Nikolaja vārtiem, šķērsojot 2014. gadā restaurēto koka 
tiltu, kas ved gar atjaunoto 1. krasta luneti ar kordegardes (sardzes) ēku, atgriežamies 
autobusā un steidzamies uz Daugavpils skrošu rūpnīcu, kas esot viens no spilgtākajiem 
apskates objektiem Daugavpilī.

Ekskursija ir ļoti interesanta. Uzzinām, ka Daugavpils skrošu rūpnīca, kas dibināta 
1885. gadā, pašlaik ir vecākā munīcijas ražotne Ziemeļeiropā un vienīgā šāda veida 
rūpnīca Baltijā. Rūpnīcas teritorijā atrodas 1911. gadā celts 37 metrus augsts mūra svina 
liešanas tornis, kas uzbūvēts nodegušā 28 metrus augstā koka torņa vietā un joprojām 
darbojas. Gida pavadībā aplūkojam vēsturiskās svina liešanas iekārtas, ar kurām kausēts 
svins iegūst lodes piliena formu, krītot no 40 metru augstuma, un tiekam iepazīstināti 
ar skrošu izgatavošanas procesu arī detalizētāk. Vēsturiskās svina liešanas iekārtas 
tiek iedarbinātas vienu vai divas reizes gadā, lai izgatavotu dažāda kalibra skrotis un 
renkuļus. Noslēgumā apgūstam šaušanas prasmes rūpnīcas šautuvē, atsevišķi interesenti 
izmanto piedāvājumu aplūkot Daugavpili no vēsturiskā svina liešanas torņa augšas. 

Tad jau dodamies Rēzeknes virzienā, kur mūs gaida pēdējais šīs dienas apskates 
objekts – romantiskā jūgendstila ēkas paraugs Lūznavas (līdz 1915. g. Dlužņevas) 
muiža. No “pilskundzes” stāstītā uzzinām, ka muižas būvniecība sākta 1905. gadā 
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un pabeigta 1911. gadā. Poļu izcelsmes lietuviešu muižnieku Kerbedzu valdīšanas 
laikā muiža ir ģimenes vasaras mītne un vienlaikus pazīstams mākslas un kultūras 
centrs. Pirmā pasaules kara laikā īpašnieki savu īpašumu bija spiesti atstāt, un kopš 
tā laika ēka kalpoja kā cariskās Krievijas, padomju un vācu armijas štābs, Laizānu 
kurlmēmo skola, Maltas sovhoztehnikums u.c. 2011. gadā arhitektes I. Caunītes vadībā 
sākta muižas rekonstrukcija, un kopš 2015. gada tā apmeklētājiem atvērta kā mākslas, 
mūzikas un vides izglītības centrs, kā arī semināru, radošo darbnīcu u.c. pasākumu 
centrs. Mūsu uzmanību piesaista iekštelpu greznās tapetes, kas pēc senajiem paraugiem 
pasūtītas un izgatavotas Zviedrijā. Tapešu rakstus ievērojam iestrādātus arī suvenīru 
veikalā piedāvātajos rotu eksemplāros. Interesanti, ka muižā visas telpas ir neregulāras 
formas, uzmanību saista arī labi saglabājušies vai rūpīgi atjaunotie senlaicīgie logu slēģi. 
Apmeklējam arī 2015. gada 8. februārī iesvētīto muižas kapelu, kurā nu jau kādu laiku 
regulāri notiek dievkalpojumi. Ekskursijas noslēgumā daļa no mums dodas uz muižas 
parku, lai uzmeklētu Madonnas statuju, kurā attēlota Svētā Marija, daļa – uz vietējo 
veikalu papildināt pārtikas krājumus, lai mierīgi pavakariņotu mūsu nakšņošanas 
vietā – viesu namā “Zaļā sala”, kas atrodas netālu no Rēzeknes. 
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Brauciena otrajā dienā mums pievienojas Rēzeknes zonālā valsts arhīva direktors Ivo 
Sutins, un ekskursija sākas ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” 
apmeklējumu, kas apmeklētājiem atvērts kopš 2012. gada. Pirms ēkas apmeklējuma 
“iekarojam” 17. gadsimtā poļu–zviedru kara laikā sagrautās Rēzeknes pils drupas, no 
kuru virsotnes paveras skaists skats uz pilsētu un vienlaikus labi aplūkojams “Zeimuļa” 
zaļais, ar piecu dažādu šķirņu laimiņiem apaudzētais jumts, kas ir viens no lielākajiem 
zaļajiem jumtiem Baltijā, kā arī ar latvju rakstu zīmēm rotātie ēkas slīpie torņi. Kad esam 
nofotografējušies uz pilsētas fona caur pilsdrupu vienīgo saglabājušos logu, izstaigājam 
arī centra iekštelpas un priecājamies par labiekārtotajām, nodarbībām piemērotajām, 
modernajām telpām, atvērto komunikāciju tīklu, spoguļdurvīm, kas slēpj no ziņkārīgo 
apmeklētāju skatieniem nodarbību dalībniekus, u.c. Uzzinām, ka centra apmeklētāji 
ir bērni un jaunieši vecumā no četriem līdz 25 gadiem un nodarbības ir bez maksas. 
Iespaidiem bagāti dodamies uz Latgales kultūrvēstures muzeju, kur mūs sagaida saturīgs 
stāstījums par Rēzeknes vēsturi un ārkārtīgi plaša Latgales keramikas kolekcija. 

Ap plkst. 12.00 ierodamies Austrumlatvijas koncertzālē “Latgales vēstniecība GORS”, 
kas celta saskaņā ar Ulda Baloža un Daigas Bikšes projektu “Zīdaste” un ir viena 
no nozīmīgākajām kultūras būvēm Latvijā. Izstaigājam moderno, stikloto būvi, 
apmeklējam koncertzāles (vienai no tām dots nosaukums “Zīdaste”), mēģinājumu 
telpas, ģērbtuves un nelielu brīdi uzturamies jumta terasē, kas vasaras sezonā ir 
atvērta ikvienam un kur tiek rīkoti kino vakari. Uzzinām, ka koncertzāle uzcelta 
pamesta sporta stadiona vietā un līdz ar tās būvniecību labiekārtota arī apkārtēja 
teritorija aptuveni 3,5 ha platībā. 

Pēc koncertzāles apmeklējuma steidzamies uz Rēzeknes zonālo arhīvu, kur 
arhīva direktors Ivo Sutins nedaudz pastāsta par arhīvu un izrāda darba telpas un 
glabātavas. Arhīvā, tāpat kā Daugavpils zonālajā valsts arhīvā, tiek glabāti dokumenti, 
sākot ar 1944. gadu, un arhīvs nodrošina Rēzeknes pilsētas, kā arī Ciblas, Kārsavas, 
Ludzas,  Rēzeknes, Viļānu  un  Zilupes novada dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, 
saglabāšanu un izmantošanu. Dokumenti izvietoti divās lielās un 30 nelielās glabātavās 
(glabātavu noslodze – 76%). Arhīva lasītavā iekārtotas astoņas darba vietas. Lasītāji un 
Rēzeknes arhīva darbinieki ziemā nesalst. Apkure esot laba. Citus kolēģus nesatiekam, 
jo arhīva apmeklējums notiek brīvdienā.

Pēdējais objekts, ko apmeklējam, ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija jeb bijusī 
Rēzeknes Augstskola, kas darbojas kopš 1993./94. studiju gada, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada aprīļa lēmumu nr. 180 “Par Rēzeknes 
Augstskolas dibināšanu”. Rēzeknes Augstskola ir pirmā un vienīgā augstskola, kur kopš 
2008. gada janvāra iegūstams profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista 
kvalifikācija. Profesionālā maģistra studiju programma “Arhīvniecība” akreditēta 2007. 
gada novembrī uz sešiem gadiem, un no 2008. gada 7. līdz 27. janvārim notika pirmā 
studentu uzņemšana šajā studiju programmā. Pašlaik studiju programma “Arhīvniecība” 
akreditēta līdz 2019. gada 31. decembrim un ir Ekonomikas un pārvaldības fakultātes 
piedāvātā studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” profesionālā 
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maģistra studiju programma. Programmas direktors ir Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs. 
Atsevišķi Arhīvistu biedrības biedri programmas ietvaros šeit lasa lekcijas. 

Uzzinājām, ka Rēzeknes Augstskola 2015. gadā ir dibinājusi jaunu mācību iestādi – 
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kurā īpaša uzmanība pievērsta matemātikai, 
fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai un arī svešvalodām. Vidusskola 
atrodas augstskolas telpās, un skolēniem ir iespēja pētniecisko darbu veikšanai izmantot 
augstskolas infrastruktūru. Augstskolas pasniedzēji cer, ka vidusskola sagatavos 
nākamos Rēzeknes Augstskolas studentus. Ar Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības 
centra atbalstu tiek organizētas ķīniešu valodas nodarbības skolēniem, studentiem un 
citiem interesentiem. 

Izstaigājuši Inženieru fakultātes Informācijas tehnoloģiju centru un aplūkojuši 
modernās iekārtas ķīmijas, fizikas, elektronikas u.c. laboratorijās, esam gandarīti, tomēr 
noguruši, tāpēc priecājamies doties mājup. Paldies Latvijas Arhīvistu biedrības valdei, 
īpaši valdes priekšsēdētājai Lindai Plešai un valdes loceklim Ivo Sutinam par iespaidiem 
bagātā brauciena noorganizēšanu. 

Baiba Blese
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