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arhīvu DZīvE

Izstāde un dIskusIja “nācIja karā: 
LatvIja 1916./1917. gada mIjā”

2017. gada 5. janvārī apritēja simt gadu kopš Ziemassvētku kauju sākuma. 
Ziemassvētku un tām sekojošās Janvāra kaujas bija asiņainākās latviešu strēlnieku 
vēsturē, kuru laikā strēlnieku pulki zaudēja aptuveni 9000 cilvēku – kritušus, 
ievainotus un bez vēsts pazudušus. Tas bija aptuveni divas reizes vairāk nekā visās 
iepriekšējās strēlnieku kaujās kopā. Varonības un traģisma apvītās Ziemassvētku 
kaujas ir atstājušas dziļas pēdas latviešu nācijas kolektīvajā atmiņā. Vienlaikus tām bija 
arī būtiskas vēsturiskās konsekvences 1917. gada notikumos – sabiedrības vilšanās 
cara režīmā, strēlnieku un iedzīvotāju radikalizācija u.c. – un ceļā uz neatkarīgas valsts 
izveidošanu.

Pieminot Ziemassvētku kauju simtgadi, Latvijas Nacionālais arhīvs 2017. gada 
6. janvārī Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās organizēja diskusiju “Nācija karā: 
Latvija 1916./1917. gada mijā”. Diskusiju bija iespējams vērot interneta tiešraidē. 
Diskusijā piedalījās vēsturnieki Dr. hist. prof. Ēriks Jēkabsons un Dr. hist. Jānis Šiliņš, 
kā arī režisori Askolds Saulītis (dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”) un Dzintars 
Dreibergs (spēlfilma “Dvēseļu putenis”). Diskusiju vadīja Pauls Raudseps.

Diskusijas ievadā J. Šiliņš runāja par Ziemassvētku kauju nozīmi Latvijas 
politiskajā vēsturē, iezīmējot strauju pārmaiņu sākumu latviešu politiskajā domā un 
arī ceļā uz Latvijas neatkarības prasību. Profesors Ē. Jēkabsons runāja par latviešu 
strēlniekiem un 1917. gada sākuma kaujām plašākā reģionālā un Eiropas kontekstā, 
norādot uz līdzīgiem vēsturiskajiem procesiem kaimiņvalstīs. Režisori A. Saulītis un 
Dz. Dreibergs demonstrēja topošo filmu fragmentus un stāstīja par izaicinājumiem, 
kas viņiem jāpārvar, strādājot pie kinolenšu tapšanas. Viņi uzsvēra filmu veidotāju un 
vēsturnieku sadarbības lielo nozīmi.

Diskusijas turpinājumā dalībniekiem vairākus jautājumus uzdeva P. Raudseps 
un arī klausītāji. Dalībnieki apsprieda latviešu strēlnieku vēsturisko lomu (vai tā bija 
pozitīva vai negatīva) un aktualizēja nepieciešamību demitoloģizēt strēlnieku vēsturi 
(tā sauktais strēlnieku sarkanums). Runātāji pieskārās arī latviešu bēgļu jautājumam 
Pirmā pasaules kara laikā un daudziem citiem jautājumiem. Diskusijas video 
iespējams noskatīties arī ierakstā.
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Ielūgums uz pasākumu 
“Nācija karā: Latvija 

1916./1917. gada mijā” 
Baibas Šomases 

mākslinieciskais noformējums

Izstādes “Nācija karā: Latvija 
1916./1917. gada mijā” vizītplanšete.

Baibas Šomases mākslinieciskais 
noformējums



148 arhīvu dzīve

Izstāde “Nācija karā: Latvija 1916./1917. gada mijā” 
Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās. Jāņa Šiliņa foto
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Pēc diskusijas noslēguma notika Ziemassvētku kaujām un latviešu strēlnieku 
vēsturei veltītas izstādes atklāšana. Tajā bija izstādīti dokumenti, kas atspoguļo Pirmā 
pasaules kara norisi Latvijā un latviešu strēlnieku gaitas. Izstādi kopīgi bija veidojis 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvs (LVKFFDA). LVVA fondos glabājas bagāts materiāls par strēlnieku vēsturi un 
par Pirmā pasaules kara notikumiem vispār. Izstādes veidošanā kopumā tika izmantoti 
septiņi LVVA fondi – Latviešu veco strēlnieku biedrības, Kara muzeja, Latviešu 
strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas fonds u.c. Izstādes vizuālo noformējumu 
papildināja planšetes ar fotoattēliem, kartēm un infografikiem, kuros atspoguļota 
bagātīga statistiskā informācija. Vērtīgas vizuālās liecības par šo laiku atrodas arī 
LVKFFDA. Izstādē bija iespējams noskatīties LVKFFDA darbinieku sagatavotu video 
rullīti, kurā bija izmantoti 12 arhīvā glabāto dokumentālo filmu un kino hroniku 
kadri. Video rullītī bija redzami kadri ar latviešu strēlnieku gaitām Latvijā un Krievijā, 
Rīgas krišanu 1917. gada septembrī, kara postījumiem un karavīru piemiņu pēc kara 
noslēguma. Izstādes tapšanā tika izmantoti arī Latvijas Kara muzeja fotodokumenti. 
Izstādē bija aplūkojami dokumenti, kas atspoguļo Pirmā pasaules kara norisi Latvijas 
teritorijā un latviešu strēlnieku gaitas no 1915. līdz 1921. gadam. 

Izstādes koncepcijas autors bija LVVA Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas arhīva eksperts Dr. hist. Jānis Šiliņš. Video atlasi un montāžu veica LVKFFDA 
Dokumentu izmantošanas nodaļas galvenā arhīviste Jana Česnokova un Elektronisko 
dokumentu nodaļas galvenais arhīvists Rūdolfs Henčels. Izstādes māksliniecisko 
noformējumu veidoja māksliniece Baiba Šomase. Izstādes tapšanu finansiāli atbalstīja 
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Jānis Šiliņš
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kā cIparošanas tehnoLoģIjas maIna 
darbu arhīva Lasītavās

Pēdējās desmitgadēs informācijas tehnoloģijas sniedz mums ne tikai rīkus, kas 
atvieglo dažādu darbu veikšanu, bet arī ievieš būtiskas pārmaiņas ikdienas paradumos 
un veidā, kā strādājam. Tehnoloģijas ļauj veikt darbu attālināti, gandrīz no jebkuras 
vietas un jebkurā mums piemērotā laikā. Tās ļauj mums nepieciešamo informāciju 
daudzos gadījumos iegūt, neizejot no mājas, sniedz iespējas komunicēt ar kolēģiem 
dažādās pasaules malās tiešsaistē. Iespēju kļūst arvien vairāk, bet laika to īsteno- 
šanai – arvien mazāk.

Arhīvos mainās ne tikai pastāvīgo arhīva apmeklētāju darba metodes, bet arī paši 
arhīvu apmeklētāji. Lasītavās arvien vairāk strādā cilvēki, kam pētnieciskais darbs 
arhīva lasītavā nav viņu ikdienas darba sastāvdaļa, bet gan brīvā laika pavadīšana. 
Viņi nevēlas dienām ilgi strādāt lasītava un ne vienmēr spēj paši izlasīt un saprast 
dokumentus. Arī akadēmiskajiem vēsturniekiem vairs nav laika, lai veltītu dienām 
ilgām dokumentu studijām arhīva lasītavās. Tādēļ pētnieki arvien biežāk vēlējās 
dokumentu lasītavās fotografēt un pētniecisko darbu veikt citā vietā. Īpaši šo tendenci 
veicināja viedtālruņi, kas ir aprīkoti ar labas kvalitātes kamerām un iespēju tos uzreiz 
nosūtīt konsultācijai kolēģiem. Arī teksta atpazīšanas programmatūru attīstība ļauj 
fotografētos mašīnraksta dokumentus uzreiz pārvērst mašīnlasāmā tekstā citātiem. 

Pirmoreiz doma par atļauju pētniekiem fotografēt lasītavās radās jau 2011. gada 
sākumā pēc plašākas diskusijas Nacionālo arhīvu vadītāju sanāksmē Budapeštā 
(Ungārija) par to – atļaut vai neatļaut lasītajiem pašiem izgatavot kopijas lasītavās. 
Aptuveni 4/5 valstu ļāva veikt dokumentu fotografēšanu ar digitālajām kamerām 
bez zibspuldzes izmantošanas (spilgta gaisma dokumentiem ir kaitīga), un puse no 
tām neņēma samaksu par fotografēšanu. Izmantot rokas skenerus neatļāva neviena 
no valstīm, bet vairākās valstīs lasītavās bija uzstādīti profesionāli skeneri, ko varēja 
izmantot pētnieki par maksu. Diemžēl no šī domas Latvijas Nacionālajam arhīvam 
(LNA) nācās atteikties, jo 2011. gadā arhīva pamatbudžeta ievērojamu daļu veidoja 
pašu ieņēmumi. Tā kā arhīvam bija svarīgs katrs nopelnītais santīms, tad cenrādī 
saglabājās pozīcija, ka par kopiju izgatavošanu ar lasītāja tehniskajiem līdzekļiem ir 
jāmaksā. 

2011. gada rudenī notikušais Latvijas vēsturnieku 1. kongress savā rezolūcijā kā 
vienu no kavējošiem faktoriem Latvijas vēstures attīstībā minēja LNA nosacījumus 
arhīva materiālu izmantošanai: “Pētnieki ir spiesti lielu daļu sava darba laika veltīt 
tekstu mehāniskai pārrakstīšanai, jo arhīva dokumentu kopēšanas vai digitalizācijas 
cenrāži nav samērojami ar projektu līdzekļu dotācijām un pētnieku atalgojumu.” 
Diemžēl tā brīža arhīva budžets nepieļāva realizēt ideju par bezmaksas dokumentu 
fotografēšanu.

2013. gada decembrī pēc LNA ierosinājuma un vairākām diskusijām sociālajos 
tīklos arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts nosūtīja vēstuli Kultūras 
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ministrijas konsultatīvajai institūcijai Arhīvu padomei (turpmāk Arhīvu padome). 
Vēstulē uzsvērts, ka arī 2014. gadā turpināsies humanitāro zinātņu pētnieku 
algu samazināšanās, tādēļ institūts lūdz rast iespēju zinātniekiem iegūt darbam 
nepieciešamo informāciju ar savām digitālajā ierīcēm bez maksas vai par simbolisku 
samaksu. Vēstulē atzīmēts, ka “dokumentu teksta fotogrāfiska apstrāde bieži vien 
ir vienīgais veids, kā salasīt avota tekstu, jo laika gaitā izbalējošo tinti iespējams 
paasināt, kamēr pašā dokumentā vairs tikpat kā nekas nav salasāms”. Tāpat 
Daugavpils Universitāte līdzīgā vēstulē lūdza atļaut vēstures studiju programmā 
studējošiem un vēstures pētniekiem pašiem fotografēt LNA dokumentus bez maksas, 
izmantojot fotokameras bez zibspuldzes. Daugavpils Universitātes vēstulē uzsvērts, 
ka “maksas atcelšana par fotografēšanu pētnieciskos nolūkos paātrinātu sabiedriski 
aktuālo vēstures jautājumu izpēti un sekmētu Latvijas vēstures zinātnes attīstību, tas 
sekmētu arī vēstures programmās studējošo – studentu, maģistrantu un doktorantu – 
profesionālu izaugsmi, pētnieku iemaņu izveidi un vēstures studiju programmu 
apguvi, paaugstinot vēstures studiju efektivitāti Latvijas augstskolās”.

2013. gada 12. decembrī notika Arhīvu padomes sēde, kurā tika izskatīti Kultūras 
ministrijai iesūtītie priekšlikumi par dokumentu fotografēšanu LNA lasītavās. Pa-
dome tika iepazīstināta ar 2013. gada sākumā Vācijas Bundesarhīva veikto aptauju par 
dokumentu fotografēšanu Eiropas arhīvos (no 27 respondentiem atbildi sniedza 24):
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1) 11 arhīvos atļauts fotografēt bez maksas, 10 arhīvos atļauts fotografēt par 
samaksu un trīs valstu arhīvos nav atļauts fotografēt vispār;

2) visos arhīvos neatļauj fotografēt dokumentus, ko aizsargā personas datu 
un autortiesību normatīvie akti, un dokumentus, kas nav arhīvu īpašumā. Bieži 
tiek izvirzīti īpaši noteikumi, piemēram, nedrīkst traucēt citus lasītājus, nedrīkst 
fotografēt dokumentus, kas jau ir digitalizēti, u.tml., piemēram, lasītavās iekārtotas 
beztrokšņa zonas, kurās nedrīkst fotografēt (Dānija); fotografētājiem jāsēž pirmajā 
rindā (Ungārija); arhīvā ir speciāla kamera, tikai ar ko drīkst fotografēt (Polija). 

LNA vadība atbalstīja maksas atcelšanu arhīva dokumentu fotografēšanai, taču 
lūdza ņemt vērā arhīva finansiālos zaudējumus un aicināja Kultūras ministrijai rast 
iespēju iestādes budžetā tos kompensēt. 

Arī uz Arhīvu padomes sēdi uzaicinātie Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūta pētnieki Dr. hist. Anita Čerpinska, Dr. hist. Margarita Barzdeviča un Dr. 
hist. Muntis Auns izteica savu viedokli un praksi par fotografēšanu Eiropas arhīvos, 
aicinot sekot arhīvu nozares attīstībai pasaulē, kur vairākumā valstu arhīvos, muze-
jos un bibliotēkās atļauj fotografēt bez maksas. Arhīvu dokumenti pēc būtības ir 
sabiedrības īpašums, un valsts ir uzticējusi arhīviem tos saglabāt un nodrošināt to 
izmantošanu. Piemēram, Mārburgas (Vācija) arhīvā fotografēt atļauts bez maksas, bet 
papīra kopija maksā 0,05 EUR. Zviedrijas Nacionālajā arhīvā Stokholmā ir jāsaņem 
atļauja fotografēt, pēc kuras noformēšanas tā jānovieto redzamā vietā uz darba gal-
da. Fotografēšana jāveic norādītajā vietā, ērtākai fotografēšanai var izmantot statīvu. 
Pētnieki argumentē domu, kāpēc pētniekiem nepieciešamas digitālās dokumentu 
kopijas:

– dokumentu fotografēšana būtiski paātrina darbu. Piemēram, stažējoties Vācijas 
arhīvos, mēneša laikā ir iegūtas dokumentu kopijas par Latvijas vēsturi, lai nodrošinātu 
pētniecību vairākus gadus, neapmeklējot arhīvu. 

– lai pētītu senos īpašvārdus, nepieciešama salīdzināšana ar citiem avotiem un 
konsultācijas ar kolēģiem, ko nav iespējams izdarīt arhīva lasītavās;

– neskaidrību gadījumā atkārtoti jāatgriežas pie dokumenta, lai pārbaudītu 
rakstības nianses;

– neskaidrības dokumenta rakstībā visērtāk noskaidrot ir, to nofotografējot un 
tekstu palielinot.

Arhīvu padome nolēma aicināt LNA sagatavot Cenrāža grozījumu projektu, atceļot 
maksu papīra dokumentu digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem 
līdzekļiem un svītrojot normu par dokumenta izsniegšanu uz vienu dienu ārpus arhīva 
digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem. Vienlaikus, veicot 
grozījumu projektu saskaņošanu ar ministrijām, tā sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumā (anotācijā) ieteica norādīt grozījumu ietekmi uz arhīva budžetu. Bez 
tam Arhīvu padome aicināja vēstures un arhīvu nozares sabiedriskās organizācijas 
izteikt savu viedokli par maksas atcelšanu digitālo kopiju izgatavošanai ar pasūtītāja 
tehniskajiem līdzekļiem.
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Diemžēl tālākā notikumu attīstība uz zināmu laiku iestrēga, meklējot un nerodot 
iespēju kompensēt arhīvam pašu ieņēmumu samazinājumu, ko radītu atļauja 
fotografēt arhīva dokumentus bez maksas. Vienlaikus izkristalizējās viedoklis, ka 
jāveic grozījumi nevis Cenrādī, bet Ministru kabineta noteikumu projektā “Grozījumi 
Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos nr. 747 “Latvijas Nacionālā 
arhīva darbības noteikumi”” (turpmāk Darbības noteikumi), jo nepieciešams 
reglamentēt, kādus dokumentus un uz kādiem nosacījumiem drīkst fotografēt.

2016. gada 27. oktobrī Arhīvu padome pēc LNA ierosinājuma vēlreiz skatīja 
jautājumu par atļauju arhīva lasītavās bez maksas fotografēt arhīva dokumentus, 
nelietojot zibspuldzi un nepubliskojot dokumentus komerciāliem nolūkiem. Arhīvu 
padome atkārtoti nolēma atbalstīt iespēju pētniekiem atļaut arhīva lasītavās bez 
maksas fotografēt dokumentus, nelietojot zibspuldzi un statīvu, kā arī nepubliskojot 
dokumentus komerciāliem nolūkiem, apzinoties, ka LNA līdz ar to ik gadu zaudēs ap 
15 tūkstošiem EUR no pašu ieņēmumiem, kas netiks kompensēti. 

Tā, aktīvi sadarbojoties LNA ar Kultūras ministrijas speciālistiem, 2017. gada 
12. janvārī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2012.  gada 6.  novembra noteikumos nr.  747 “Latvijas Nacionālā arhīva darbības 
noteikumi”” (turpmāk Projekts) tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts 
paredz, ka “fiziskai personai ir atļauts arhīva lasītavā fotografēt (bez zibspuldzes, 
statīva vai citām palīgierīcēm) publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības 
ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības, ievērojot fizisko 
personu datu aizsardzības prasības. Fiziskai personai iegūto dokumentu atvasinājumus 
ir tiesības izmantot vienīgi personiskiem un zinātniskiem mērķiem.” Šīs normas 
mērķis ir veicināt, atvieglot un vienkāršot LNA uzkrāto dokumentu izmantošanu 
pētniekiem, kuri vēlas arhīva dokumentu kopijas iegūt personiskām vajadzībām 
(dzimtas pētījumiem, piemiņai u.tml.) un zinātniskiem mērķiem ar savu personisko 
tehniku. Iegūtās dokumentu kopijas drīkst izmantot tikai un vienīgi personiskām 
vajadzībām, un nav pieļaujama iegūto kopiju nodošana citām personām, izplatīšana 
un publicēšana. Gadījumus, kādos dokumentiem ir pieejamības ierobežojumi, nosaka 
Arhīvu likuma 13. pants. Ja dokumentu pieejamība ir ierobežota, fiziskā persona varēs 
iegūt dokumentu kopijas vienīgi tad, ja normatīvajos aktos tas ir paredzēts, vai arī ar 
tā subjekta atļauja, kas noteikusi pieejamības ierobežojumus. 

Vienlaikus ar Projekta apstiprināšanu Ministru kabinetā LNA veica izmaiņas 
arhīva Iekšējos noteikumos par dokumentu izmantošanas kārtību lasītavās, precizējot 
nosacījumus dokumentu fotografēšanai. Piemēram, fotografējot dokumentus, kas 
vecāki par 1800. gadu, nepieciešams ekspertu atzinums, ka fotografēšana neietekmēs 
dokumentu fizisko stāvokli. Tāpat precizēts, kas un ar kādiem nosacījumiem drīkst 
fotografēt ierobežotas pieejamības dokumentus. Noteikts arī lasītāju pienākums 
fotografētās lapas norādīt lietu izmantošanas lapās, lai ir iespējams noskaidrot, kurš 
lasītājs, fotografējot dokumentu, ir ieguvis tajā esošo informāciju. Būtiska ir prasība 
lasītājiem pirms dokumentu fotografēšanas parakstīt apliecinājumu, ka iegūtās 
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dokumentu kopijas tiks izmantotas tikai personiskiem vai zinātniskiem mērķiem, 
nepārkāpjot fizisko personu datu aizsardzības prasības un neizpaužot citu personu 
datus. Tādējādi lasītājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka viņi ir atbildīgi par likumu 
ievērošanu un sensitīvas informācijas neizpaušanu.

Kamēr noritēja darbs pie Projekta precizējumiem, dažādos medijos neparasti bieži 
tika publicētas intervijas ar pētniekiem par nepieciešamību atļaut bez maksas fotografēt 
LNA dokumentus. Tā Latvijas Sabiedriskie mediji savā 2017. gada 2. februāra ziņā 
“Studentiem un pētniekiem varētu atļaut arhīvu fotografēšanu” intervējuši Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociēto profesoru Ēriku Jēkabsonu, 
kurš stāsta, ka pētniekiem un studentiem tas bieži sarežģījis un pat krietni ievilcis 
studiju darbu, dokumentus pārrakstot ar roku. “Ļoti daudziem šī nauda ir būtiska, un 
arī studenti vienmēr nevar samaksāt par dokumentu kopijām. Līdz ar to, pārrakstot ar 
roku, iekavējas viņu studiju, bakalaura un maģistra darbi. Tas rada problēmas ne tikai 
studijās, bet arī viņu darba vietām, jo studiju darbu rakstīšana prasa vairāk laika. Tā ir 
bremze vēstures attīstībā un pētniecībā, tas ir arhaisms. Es ceru, ka maksa tiks atcelta 
vēl šajā akadēmiskajā gadā,” strikts ir Ē. Jēkabsons.

Projekta saskaņošanai un precizēšanai veiksmīgi noslēdzoties, 2017. gada 21. martā 
tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr.  155 “Grozījumi Ministru kabineta 
2012.  gada 6.  novembra noteikumos nr.  747 “Latvijas Nacionālā arhīva darbības 
noteikumi””, kuros 2012. gada redakcija papildināta ar 20.1  punktu šādā redakcijā: 
“20.1 Fiziskai personai ir atļauts arhīva lasītavā fotografēt (bez zibspuldzes, statīva vai 
citām palīgierīcēm) publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības ierobežojumu un 
kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības. Fiziskai personai iegūto dokumentu 
kopijas ir tiesības izmantot vienīgi personiskiem vai zinātniskiem mērķiem, ievērojot 
fizisko personu datu aizsardzības prasības.” Atliek cerēt, ka lasītāji būs pietiekami 
apzinīgi un LNA uzticēšanos izmantos godīgi, lai arhīvam nevajadzētu atgriezties pie 
lasītāju kontroles, uzraudzības un aizliegumiem.

Tā vairāk nekā trīs gadus ilgušais ceļš noslēdzies, zinātnieki, studenti un citi LNA 
lasītāji ir saņēmuši atvieglojumus darbam lasītavās, arhīvs spēris soli līdzi laikam un 
tehnoloģiju izaugsmei. Vienīgi tas ir noticis, nerodot iespēju LNA kompensēt radušos 
zaudējumus no neieņemtajiem ienākumiem, radot jaunu robu jau tā plānajā arhīva 
maciņā. 

Atskatoties uz pirmajiem mēnešiem, var teikt ka iespēju fotografēt izmanto 
galvenokārt studenti, maģistranti, doktoranti un pasniedzēju sastāvs, kā arī tikpat lielā 
skaitā dzimtas vēstures pētnieki (apmēram 50% un 50%). Vienlaikus pēc grozījumu 
ieviešanas apmēram par 40–50 % samazinājies kopiju pasūtījumu skaits arhīvam no 
lasītavas. Samazinājums attiecas galvenokārt uz kserokopiju pasūtījumiem, kā arī uz 
pētniekiem, kas agrāk izmantoja iespējas iegūt kopijas ar savu kameru par maksu. 
Tomēr kvalitatīvu kopiju iegūšanai joprojām lasītāji izmanto arhīva piedāvātās 
kopēšanas iespējas. Protams, ka tas negatīvi atsaucas uz arhīva pašu ieņēmumiem. 
Taču, no otras puses, tiek ekonomēts darbinieku laiks – sagatavojot mazāk kopiju 
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atkrīt pārbaudei, aprēķinu sagatavošanai un rēķinu izrakstīšanai patērētais darba 
laiks, kā arī darba laiks lasītāju pārkāpumu konstatēšanai. 

Vienlaikus jāturpina dokumentu digitalizācija LNA, lai piedāvātu pēc iespējas 
lielāku dokumentu apjomu pētniekiem digitālajā vidē gan uz vietas lasītavās, gan 
attālināti. Tas būtiski uzlabotu arhīva dokumentu pieejamību un saglabāšanu. 
Tuvākajā nākotnē plānots piedāvāt iespēju digitalizētos dokumentus izmanot visās 
LNA lasītavās neatkarīgi no to oriģinālu glabāšanās vietas. Pirmais solis šajā virzienā 
būs iespēja datubāzē “Redzi, dzirdi Latviju!” esošos kino un video dokumentus, to 
skaitā autortiesību aizsargātos, noskatīties jebkurā lasītavā. Interesentiem vairs nebūs 
jādodas uz Rīgu uz LNA Kinofotofonodokumentu arhīva lasītavu. Nākamais solis 
būtu attālinātas pieejas nodrošināšana arī citiem digitalizētajiem dokumentiem. 

Līga Dimante, Māra Sprūdža

meLngaLvju arhīva vIrtuāLā apvIenošana

2017. gada 10. aprīlī Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts vēstures ar-
hīvā (LVVA) viesojās Brēmenē mītošās Rīgas Melngalvju kompānijas (Compagnie der 
Schwarzen Häupter aus Riga e.V.) pārstāvis Volfs Dīters Hoeizels (Hoheisel) un tika 
atzīmēts Melngalvju vēsturiskā arhīva virtuālās apvienošanas projekta noslēgums.

Rīgas melngalvju apvienība, kas nezinātniskās publikācijās reizēm pat dēvēta par 
senāko eksistējošo brālību pasaulē, veidojusies 14. gs. beigās un 15. gs. vidū. Tas bija 
laiks, kad cilvēkam gluži obligāti bija jāpieder kādai brālībai vai apvienībai, lai nodro-
šinātu garīgo un sociālo vajadzību apmierināšanu. Melngalvji kļuva par šādu organi-
zāciju neprecētiem tirgotājiem un tirgotāju mācekļiem, kas Rīgā nereti uzturējās vien 
uz laiku kā viesi no ārzemēm. Apvienības nosaukuma izcelsme saistāma ar tās patronu 
sv. Maurīciju, ko tradicionāli attēlo kā mori. Līdzīgas brālības viduslaikos veidojās arī 
citur Baltijas jūras reģionā – Tallinā, Gdaņskā, Štrālzundē u.c.

Rīgas melngalvju senākie statūti saglabājušies no 1416. gada, un jau tolaik saistība 
ar tirdzniecību norāda uz tuvību ar citu Rīgā ļoti nozīmīgu organizāciju – tirgotāju 
apvienību Lielo ģildi. Tomēr, būdami vien pilsētas viesu statusā, melngalvji atšķirībā 
no Lielās ģildes nekļuva par Rīgas politiskās organizācijas elementu – melngalvji ne-
piedalījās pilsētas pārvaldē un atšķirībā no ģildēm neizvirzīja pilsētas amatpersonas. 
Tomēr nepieciešamības gadījumā viņi piedalījās Rīgas pilsētas aizsardzībā un ikdienā 
tiem bija nozīmīga loma pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Lai atceramies pēdē-
jos gados iedzīvināto leģendu par pirmo Ziemassvētku egli, kas taču arī ir saistīta ar 
melngalvjiem. Tāpat melngalvji aktīvi piedalījās reformācijas ieviešanā Rīgā, bet periodā 
pēc reformācijas to rindās aizvien vairāk iekļāvās vietējie neprecētie tirgotāji. Melngal-
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vju sabiedrība faktiski kļuva par tādu kā vecpuišu klubu, līdz 20. gs. oficiāli kļuva par 
biedrību saviesīgai un kultūras dzīvei un biedru – ne vien aktīvo, bet arī pasīvo, t.i., 
precēto – savstarpējai atbalstīšanai.

Īpaša nozīme Rīgas vēsturē ir kompānijas mītnei – 14. gs. celtajam un vēlākajos 
gadsimtos vairākkārt pārbūvētajam Melngalvju namam. Sākotnēji to, sauktu par “karaļa 
Artura galmu”, kopīgi izmantoja gan Melngalvju kompānija, gan Lielā ģilde, tomēr no 
16. gs. tas tiek saistīts tieši ar melngalvju vārdu un vēlāk kļuva par vienu no Rīgas pa-
zīstamākajiem simboliem un arī par sabiedriskās dzīves centru. 19. un 20. gs. to aktīvi 
izmantoja kā koncertzāli un saviesīgu pasākumu vietu.

Melngalvju darbība Latvijā aprāvās 1939. gada novembrī, kad vācbaltiešu izceļošanas 
laikā biedrību, kurā tobrīd bija 29 locekļi, no tiem lielākā daļa pasīvā biedra statusā, 
slēdza, bet 1941. gadā karadarbības rezultātā nodega Melngalvju nams. 

Vēloties uzturēt senās tradīcijas un rūpēties par tās liecību saglabāšanu, 1961. gadā 
desmit izdzīvojušie un Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā un Kanādā nonākušie kādreizējie 
Rīgas melngalvji sapulcējās Hamburgā, kur seno apvienību atjaunoja. Atjaunotajā 
biedrībā ir realizēts jau 20. gs. 30. gadu beigās apsvērtais solis atteikties no pasīvā biedra 
statusa precētajiem biedriem. Tādējādi ierobežojumu dalībai apvienībā kļuvis mazāk, 
tomēr tā joprojām ir visai ekskluzīva, jo arī pašlaik apvieno vien aptuveni 30 locekļu, 
vecākais no kuriem dzimis 1920. gadā. Kopš 20. gs. 70. gadiem biedrība darbojas Brē-
menē, sanākot uz ikgadējiem svētku mielastiem vēsturiskajā Šitinga namā (Schütting). 

Pašlaik kompānija cenšas atjaunot kultūras saiknes ar Latviju, tostarp kopš  
2013. gada iniciējot un atbalstot kamermūzikas koncertprogrammu konkursu Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tomēr atšķirībā no Tallinas melngalvju pēctečiem 
Rīgas melngalvju vārda nesēji uz savu kādreizējo namu, ko 1999. gadā atkal uzcēla par 
pilsētas iedzīvotāju līdzekļiem, nepretendē.

Saikni ar Latviju un pagātni turpina nodrošināt vēsturiskais Melngalvju arhīvs ar 
dažādiem 15.–20. gs. dokumentiem: statūtiem, protokolu grāmatām, finanšu doku-
mentiem, biedru sarakstiem u.c. Tas spilgti raksturo melngalvju aktivitātes un viņu 
lielo nozīmi Rīgas pilsētas saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atspoguļo 
Melngalvju nama un dažādo dibinājumu darbību u.c. Arhīvs ir nenoliedzami vērtīgs 
materiāls, pat ja apjoma ziņā lielāko tā daļu veido dažādi salīdzinoši maznozīmīgi 19. gs. 
finanšu dokumenti. Gadsimtu gaitā ir veiktas vairākas arhīva dokumentu pārkārtošanas 
un uzskaites. 20. gs. sākumā arhīva senāko daļu daļēji sakārtoja Konstantīns Metigs 
(Mettig), bet 30. gados pamatīgu senākās arhīva daļas, t.i., materiālu līdz 19. gs. otrajai 
pusei, sarakstu sastādīja Herta Ramma-Helmzinga (Ramm-Helmsing).

Repatriācijas laikā vācbaltiešiem bija atļauts izvest sev līdzi personiskos, ģimeņu un 
organizāciju arhīvu dokumentus, kurus izvērtēšanas komisija neuzskatīja par nozīmī-
giem Latvijas un latviešu vēsturei. Dokumentus izvērtēja Paritārā komisija, kurā ietilpa 
Latvijas un Vācijas puses pārstāvji. Lai gan pastāvēja viedoklis, ka Melngalvju arhīvs ir 
nenoliedzami svarīgs Rīgas kultūras vēsturei, tomēr galu galā vācu puse panāca gandrīz 
visu dokumentu izvešanu uz Vāciju. Rīgā palika viens 16.–17. gs. dokumentu sējums ar 
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šrāgu jeb statūtu norakstu, kā arī biedrības 20. gs. dokumenti, kas pašlaik veido Latvijas 
Valsts vēstures arhīva 4922. fonda 1. aprakstu. 

Repatrianti tika izvietoti teritorijā, ko Vācija 1939. gadā bija pievienojusi no uzva-
rētās Polijas. Pozenē (tagad Poznaņa) 1940. gadā bija izveidota vācbaltiešu kultūras 
krātuve (Sammelstelle für Baltendeutsches Kulturgut), kurā sakoncentrējās arī no Latvijas 
izvestie arhīvi un bibliotēkas, tostarp Melngalvju arhīvs. Tuvojoties Sarkanajai armijai, 
1944. un 1945. gadā daļa šo baltvāciešu dokumentu tika pārvesta uz Vācijas rietumiem. 
Pēc kara šī kolekcija kļuva par vienu no pamatiem Herdera institūta dokumentu krā-
tuvei Mārburgā.

Neraugoties uz to, ka citi Baltijas izceļotāji apšaubīja Vācijā atjaunotās kompānijas 
tiesisko pēctecību, melngalvji tomēr panāca gan Vācijā nonākušo vēsturisko sudrab-
lietu, gan arī dokumentu atdošanu. 20. un 21. gs. mijā Melngalvju arhīva dokumentu 
oriģināli – kopumā 61 glabājamā vienība – no Herdera institūta tika nodoti atjaunotajai 
Melngalvju apvienībai, un Herdera institūta glabāšanā palika vien dokumentu kopijas. 

Dokumenti, kas kara beigās bija palikuši Polijas teritorijā, 1958. gadā atgriezās Lat-
vijā. Toreizējais Latvijas PSR Centrālais valsts arhīvs tos saņēma no Polijas kolēģiem 
un aprakstīja 4922. fonda 2. aprakstā. Aprakstīšana veikta vairākos piegājienos, un tās 
rezultātā LVVA aprakstā ir 269 glabājamās vienības. 

Tādējādi pārvietošanu rezultātā apjomā lielākā Melngalvju arhīva oriģināldoku-
mentu daļa glabājas LVVA, bet pie kompānijas mantiniekiem Brēmenē ir nonākusi 
salīdzinoši mazāka, tomēr saturiski nozīmīgāka un vēsturiski senāka dokumentu daļa, 
kas mikrofilmu veidā skatāma arī Herdera institūtā.

Pēc Melngalvju kompānijas ierosmes 2013.–2016. gadā Herdera institūts un Latvijas 
Nacionālais arhīvs īstenoja kopīgu projektu, kura mērķis bija Otrā pasaules kara laikā 
sadalītā Rīgas Melngalvju biedrības arhīva virtuāla apvienošana. Projekta rezultātā gan 
LNA, gan Herdera institūts ieguva pilnu Melngalvju arhīva mikrofilmu kopiju komplek-
tu, kas lietotājiem ir padarīts pieejams arī LNA interneta vietnes “Raduraksti” ietvaros.

Projektu Latvijas pusē vadīja LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa, bet darbus 
veica LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments, kā arī LVVA struktūr-
vienības – Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļa, Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmu nodaļa un arhīva eksperts Viesturs Bisenieks. Sadarbības partneri Herdera in-
stitūtā bija Peters Versters (Wörster), Doroteja Gēce (Goeze) un Natalija Dutka (Dutka).

Vācijas federālās valdības pilnvarnieka kultūras un mediju jomā (Bundesbeauftragter 
für Kultur und Medien) finansētā projekta ietvaros Latvijā tika veikta Latvijas Valsts 
vēstures arhīva dokumentu mikrofilmēšana un visa dokumentu kompleksa kopiju di-
gitalizācija, skenējot mikrofilmas. Tāpat saskaņā ar projekta līgumu Latvijas pusei bija 
jānodrošina dokumentu digitālo kopiju publicēšana un pieeja internetā. Ierobežotu 
darbinieku, tehnisko un materiālo iespēju apstākļos LNA izskatīja vairākus variantus, 
kādā veidā ievietot materiālus internetā.

Pirmais variants – 4922. fonda “Rīgas Melngalvju sabiedrība” aprakstus izveidot 
Valsts vienotajā arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS) un attēlus pievienot pie apraksta 
vienībām (lietām) sadaļā “Datnes”. Tomēr šāds ceļš izrādījās neefektīvs un pat neie-
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spējams. Pirmkārt, VVAIS nav iespējama failu automātiska piesaiste un pievienošana 
jāveic manuāli. Turklāt, lai attēlus būtu ērti skatīt un tie nebūtu jālejupielādē pa vienam, 
jāveido pdf datnes, kas apvieno visus vienas lietas failus. Tomēr arī tas ir visai sarežģīts 
un lēns process, un VVAIS veiktspējas noteiktie ierobežojumi neļauj pievienot apjomī-
gus failus. Līdz ar to lietām ar lielāku lapu skaitu to faktiski nav iespējams veikt. Šāda 
pieeja nav ērta arī lietotājam, kam atsevišķa dokumenta caurskatei būtu nepieciešams 
lejupielādēt visu datni. 

Līdzās tehniskām grūtībām pastāv arī ierobežojumi, ko nosaka arhīva dokumentu 
sakārtojuma loģika. Daļa parādāmā materiāla ir dokumenti, kas atrodas ārpus LNA 
un mums ir pieejami vien kopiju veidā. Latvijas Valsts vēstures arhīvā vēsturiski vei-
dojusies pieeja, ka no ārvalstīm vai citām dokumentu krātuvēm saņemtās kopijas tiek 
iekļautas LVVA 4071. fondā “Latvijas vēstures dokumenti ārzemju arhīvos”. Pievienojot 
melngalvju dokumentu kopijas šim fondam, sadalītā arhīva apvienošana VVAIS būtu 
visai nosacīta, jo arhīvu kā patstāvīgu kopumu skatīt vienuviet vienā sarakstā vienalga 
nebūtu iespējams.

Cits risinājums būtu jau eksistējošā LVVA Melngalvju fonda ietvaros veidot jaunus 
uzskaites sarakstus, kurā iekļautu no Vācijas saņemtās kopijas. Tomēr arī šāds ceļš nebūt 
nav vienkāršs, jo kopijas no Herdera institūta saņēmām bez uzziņu sistēmas, turklāt 
daļēji digitāli un daļēji mikrofilmās. Un, lai gan kopijas saņēmām no Herdera institūta, 
dokumentu oriģināli tur jau vairs neglabājas.

Turklāt var pieņemt, ka nākotnē digitālo kopiju apmaiņas apjoms starp valstīm va-
rētu pieaugt, bet diez vai uz šī rēķina būtu palielināms Latvijas nacionālā dokumentārā 
mantojuma apjoms. Ārvalstīs glabātu dokumentu kopijas būtu svarīgi iekļaut mūsu 
arhīva fondā galvenokārt tad, ja tās vēlāk izmantojamas arhīva izziņu izsniegšanas 
darbā. Ar Melngalvju arhīvu šāds darba virziens diez vai būs saistāms, jo dokumentu 
pierādījuma vērtība materiāliem ir zema, daudz nozīmīgāka ir to vēsturiskā vērtība, 
kas interesēs galvenokārt dažādus pētniekus.

Balstoties uz šādiem apsvērumiem, projekta ietvaros galu galā tika izvēlēts tehniski 
jau pārbaudīts ceļš dokumentu publicēšanai internetā, Melngalvju arhīva dokumentu 
digitālās kopijas ievietojot interneta vietnē “Raduraksti”, kas jau pirms melngalvju ma-
teriālu pievienošanas nebūt vairs nebija tikai un vienīgi ģenealoģisko materiālu krātuve. 
Jau iepriekšējos gados izveidotās sadaļas “Latvijas Republikas ārpolitikas dokumenti” 
un “Manuskripti” faktiski izgāja ārpus vietnes sākotnējā mērķa padarīt ērtāk pieejamus 
plaši izmantotus ģenealoģiskos dokumentus.

Izšķiroties par ievietošanu “Radurakstos”, nākamais risināmais jautājums bija vir-
tuāli apvienotā arhīva sistematizācijas principi. Atjaunojot kādu izjauktu dokumentu 
kopumu, loģisks solis ir censties atjaunot šī dokumentu kopuma oriģinālo kārtību. 
Autoritatīvākais Melngalvju arhīva rādītājs ir Hertas Rammas-Helmzingas starpkaru 
periodā sastādītais saraksts. Saskaņā ar tajā nostiprinātiem šifriem kārtoti arī internetā 
pieejamie Herdera institūta dokumentu apraksti. Tomēr visa Melngalvju arhīva gadīju-
mā vadīties pēc 30. gados sastādīta saraksta nevar, jo toreiz aprakstīts tikai vēsturiskais 
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arhīvs, bet lielākā daļa no Melngalvju fonda LVVA attiecas uz 19. un 20. gs. un iepriekš 
nav bijusi uzskaitīta un sistematizēta. Turklāt arī H. Rammas-Helmzingas rādītāja 
sakārtojuma pamatā nav saskatāmi skaidri nolasāmi principi un nav saprotams, kāpēc 
kādi dokumenti tajā iekļuvuši, bet citi, visai līdzīgi pēc veida un hronoloģijas, tomēr ne.

Cits variants būtu veidot jaunu, sistemātisku materiāla sakārtojumu. Attiecībā uz 
LVVA daļu šāda sistematizācija pa darbības jomām un dokumentu veidiem izvei-
dota aprakstu pilnveidošanas rezultātā un redzama VVAIS. Diemžēl virtuālā arhīva 
“Raduraksti” uzbūve nav tik fleksibla, lai pieļautu materiāla ērtu atainošanu dažādos 
līmeņos un dažādā sakārtojumā. Līdz ar to “Radurakstos” saglabāts vienkāršākais risinā- 
jums – dalījums pēc dokumentu oriģinālu atrašanās vietas, t.i., LVVA un Herdera insti-
tūta dokumenti. Uzskaites sarakstu ietvaros lietas atbilstoši “Radurakstu” pamatstruk-
tūrai grupējas hronoloģiski. Tomēr katram ierakstam pievienota norāde uz attiecīgajā 
dokumentu krātuvē izmantoto šifru, tādējādi nodrošinot dažādas pārlūkošanas iespējas. 
Jācer, ka portāla “Raduraksti” gaidāmie pārveidojumi turpmāk sniegs daudzveidīgākas 
informācijas atspoguļošanas iespējas. 

Jāpiezīmē, ka projekta ietvaros LVVA izveidotā uzziņu sistēma tika apstrādāta arī no 
Herdera institūta puses, kas sagatavoja LVVA lietu nosaukumu vācu valodas versijas un 
publicēja tās savā interneta meklēšanas sistēmā. Šādu pieeju Herdera institūts izvirzījis 
kā savu risinājumu sašķeltā Baltijas vēstures mantojuma jeb “Hereditas Baltica” apzi-
nāšanai. Institūts jau iepriekš līdzīgā veidā ir sadarbojies ar Igaunijas vēstures arhīvu, 
2013. gadā ievietojot internetā Igaunijas un Sāmsalas muižniecības matrikulu komisijas 
materiālus. Igaunijā uzglabātie dokumenti iekļauti Igaunijas Nacionālā arhīva vietnē 
“Saaga”, taču norādes uz tiem sniegtas arī Herdera institūta mājaslapā. Tas ļauj Herdera 
institūtam apkopot informāciju par dokumentu grupām, kas papildina cita citu, bet 
neatrodas tiešā Herdera institūta kontrolē. Vienlaikus tiek risināta arī uzziņu sistēmas 
valodas problēma, jo, lai gan oriģināldokumenti lielākoties ir vācu valodā, to apraksti 
Baltijā tiek veidoti latviešu un igauņu valodā, kas pētniekam var sagādāt sarežģījumus.

Tādējādi Herdera institūta un LNA kopējā projekta rezultātā melngalvju dokumentu 
uzziņu sistēma ir skatāma gan caur LVVA “Radurakstiem”, gan caur Herdera institūta 
“Hereditas Baltica” sadaļu, kā latviešu, tā vācu valodā. Šīs uzziņu sistēmas salīdzinājums 
ar vēsturiskajiem dokumentu sarakstiem parāda, ka joprojām nav zināma atrašanās 
vieta ievērojamai daļai no vēsturiskajiem melngalvju dokumentiem. Varam cerēt, ka 
projekta ietvaros paveiktais nākotnē ļaus vieglāk identificēt dokumentu kompleksam 
piederīgos dokumentus, ja tādi kaut kur atrastos.

Savukārt uzkrātā sadarbības pieredze var palīdzēt ne tikai saistībā ar Melngalvju 
arhīvu. LVVA ir arī citi dokumentu fondi un kolekcijas, kas 20. gs. vēstures norisēs 
sadalīti un izkaisīti pa dažādām dokumentu krātuvēm. Tā, piemēram, kaut virtuāli 
būtu atjaunojama arī Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības dokumentu kolekcija 
(LVVA, 4038. fonds) vai Kurzemes literatūras un mākslas biedrības krājums (LVVA, 
5759. fonds). 

Kārlis Zvirgzdiņš
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arhīvIstu pIeredzes apmaIŅas 
vIzīte sarajevā

2016. gada novembrī Latvijas Nacionālajā arhīvā viesojās kolēģi no Bosnijas un 
Hercegovinas Federācijas arhīva (BHFA), kuri uz Rīgu apskatei atveda dokumen-
tu izstādi “Srebrenica Inferno”. Šīs vizītes laikā starp arhīviem noslēdza sadarbības 
līgumu, kas paredzēja izstāžu apmaiņu, pieredzes apmaiņas semināru organizēšanu, 
kā arī pušu interesējošu dokumentu paritāru apmaiņu. 

Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu, šā gada pavasarī no 17. līdz 21. aprīlim 
notika atbildes vizīte. Pieredzes apmaiņas braucienā uz Bosnijas un Hercegovinas 
galvaspilsētu Sarajevu devās Latvijas Nacionālā arhīva delegācija – direktore Māra 
Sprūdža, arhīva eksperte Meldra Usenko un Attīstības plānošanas nodaļas galvenā 
arhīviste Antra Mazūra. Vizītes laikā notika divi semināri, kur pieredzē dalījās arhīvu 
speciālisti. Sarajevas iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties arī ar Baltijas arhīvistu vei-
doto izstādi “Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā”.

Pirmajā seminārā arhīvisti dalījās informācijā par savu valstu arhīvu uzbūvi, 
darbību, mērķiem, uzdevumiem un darba prioritātēm. Līdzīgi kā Bosnijas un Herce-
govinas valsts, arī arhīvu sistēma valstī ir decentralizēta. To veido trīs centrālie arhīvi – 
 Bosnijas un Hercegovinas arhīvs (BHA), BHFA un Serbu Republikas arhīvs (SRA), kā 
arī dažāda līmeņa municipālie arhīvi – Brčko apriņķa arhīvs, Sarajevas vēstures arhīvs 
un pieci reģionālie arhīvi. Jāatzīmē, ka centrālie arhīvi savā starpā gandrīz nesadar-
bojas. Piemēram, gan BHF, gan Serbu Republikas arhīvs ir veidojuši izstādi par  
1914. gada 28. jūnija notikumiem – “Sarajevas atentāts”, kad jauns serbu nacionālists 
Gavrilo Princips atentātā nogalināja Austroungārijas troņmantnieku – erchercogu 
Franci Ferdinandu un viņa sievu Sofiju. 

BHA ir izveidots 1947. gadā ar Bosnijas un Hercegovinas Tautas Republikas 
valdības 12. decembra rīkojumu nr. 1061. Šo dienu Bosnijā un Hercegovinā atzīmē 
kā Arhīva dienu. Līdz tam arhīvs bija izvietots dažādās bibliotēkās, muzejos, iestādēs 
un pie privātpersonām. Arhīvā glabājas dokumenti no 12. gs. (vecākais dokuments 
ir no 1189. g.) līdz 1992. gadam. Kopš 1978. gada arhīvs uzkrāj arī filmas. Viens no 
galvenajiem arhīva uzdevumiem ir reģistrēt visas arhīva institūcijas un kolekcijas, to 
skaitā privātās, kā arī dokumentus un fondus par Bosnijas un Hercegovinas vēsturi 
ārzemju arhīvos. 20. gs. 80. gados 15 zinātnieki veica plašus izpētes darbus ārzemju 
arhīvos, vācot informāciju par dokumentiem, kas raksturo Bosnijas un Hercegovinas 
vēsturi no viduslaikiem līdz Otrajam pasaules karam. Arhīvs veic arī pārējo arhīvu 
uzraudzību. 

SRA ir izveidots 1993. gadā ar Serbu Republikas Nacionālas asamblejas valdības  
11. septembra lēmumu uz Baņa Lukas pilsētas arhīva bāzes, un tam ir arī piecas 
reģionālās nodaļas. Arhīvā glabājas 794 fondi un 35 kolekcijas no 17. gs. līdz 
mūsdienām. Arhīvs uzkrāj valsts un pašvaldību iestāžu dokumentus, kā arī dokumen-
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Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža uzrunā apmeklētājus izstādes atklāšanā. 
Pa kreisi Bosnijas un Hercegovinas Federācijas arhīva direktors profesors 

Adamirs Jerkovics. Sarajeva 2017. gada 19. aprīlis

Apmeklētāji iepazīstas ar izstādi “Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā”. 
Sarajeva 2017. gada 19. aprīlis
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tus no privātpersonām, juridiskajām personām un sabiedriskajām organizācijām, ja 
to darbība ir svarīga Serbu Republikas kultūras, zinātnes, tieslietu vai sociālajā jomā. 

BHFA ir izveidots 1994. gadā ar Bosnijas un Hercegovinas Federācijas valdības 
lēmumu. Reāli arhīvs savu darbību uzsāka 1997. gada 1. jūnijā. Tas uzkrāj Bosnijas un 
Hercegovinas Federācijas Parlamenta, prezidenta, viceprezidenta, valdības federālo 
un administratīvo institūciju un citu pēc 1994. gada izveidoto Bosnijas un Herce-
govinas Federācijas iestāžu dokumentus. Arhīvs ir neatkarīga federāla institūcija, kas 
pakļaujas tikai Parlamentam. Pašlaik arhīvā glabājas tikai 35 fondi, jo saskaņā ar Bos-
nijas un Hercegovinas Arhīvu likumu, dokumenti tiek nodoti tikai pēc 30 gadiem. 
Nozīmīgākais no tiem ir bijušās Dienvidslāvijas politiķa un valsts darbinieka Branko 
Mikuliča (Mikulić) fonds. 

Arhīvs galvenokārt nodarbojas ar dokumentu un arhīvu pārvaldības uzraudzību 
iestādēs un dokumentu popularizāciju. Arhīvs nosaka arhīviski vērtīgos dokumentus, 
uzrauga to uzskaiti un aprakstīšanu, izstrādā metodikas un ieteikumus uzraugāmajām 
iestādēm dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī veic šo iestāžu lietvežu un arhīvistu 
apmācību. 2014. gada februārī arhīva glabātavas, kas bija izvietotas valdības ēkā, 

Izstādes “Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā” atklāšanas atspoguļojums laikrakstā 
“Oslobodenje”. Sarajeva 2017. gada 20. aprīlis
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nemieru laikā cieta ugunsgrēkā. Arhīva darbinieki apgalvoja, ka dokumenti tomēr 
nav cietuši. 

Bosnijas un Hercegovinas arhīvu darbības viens no galvenajiem virzieniem ir 
dokumentu krājumu popularizēšanas darbs. Šai tēmai bija organizēts vizītes otrais 
seminārs. Arhīvi veido ceļojošās izstādes, publikācijas, kā arī ļoti daudz strādā ar 
skolēniem. To darbība galvenokārt vērsta uz patriotisko audzināšanu, skolēniem tiek 
veidotas speciālas mācību programmas un konkursi. Liela uzmanība pievērsta arī Bos-
nijas un Hercegovinas Federācijas vēstures popularizēšanai ārzemēs. Tā, piemēram, 
BHFA izstāde “Srebrenica Inferno” ir apceļojusi jau 37 valstis. 

Izstādi “Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā” eksponēja Sarajevas jaunatnes centrā 
“Novo Sarajevo”. Sarajevas iedzīvotājiem, kas 20. gs. beigās pārdzīvojuši postošu karu, 
Baltijas tautu ceļš uz valstiskuma atjaunošanu nevardarbīgā procesā šķita īpaši in-
teresants un aktuāls. Interesi par ekspozīciju izrādīja vairāku masu informācijas 
līdzekļu pārstāvji, to atspoguļoja gan vietējā televīzija, gan prese. Pasākumā piedalījās 
ap 200 cilvēku (trīs dienās to aplūkoja ap 1000 interesentu). Atklāšanas pasākumā 
dalībniekus uzrunāja Bosnijas un Hercegovinas Federācijas arhīva direktors profe-
sors Adamirs Jerkovics un Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža. Māra 
Sprūdža savā uzrunā akcentēja, ka Baltijas ceļš apliecināja, ka “ticība demokrātiskām 
idejām vieno Baltijas iedzīvotājus. Šādi apstiprināta brālības, vienotības un kopēja 
mērķa izjūta kļuva par nozīmīgu faktoru politiskās līdzdalības nostiprināšanai, kas 
noveda pie Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas. Baltijas ceļa mācība pierādīja, ka 
ļoti daudzas lietas ir iespējams panākt bez vardarbības”. 

 Jāsaka liels paldies LNA Tehniskas nodrošinājuma nodaļas darbiniekiem Jānim 
Belinskim, Arnim Bluķim un Normundam Blūmam par izstādes nogādāšanu uz 
Sarajevu un atpakaļ, neraugoties uz negaidītiem laika apstākļiem – uzsnigušo biezo 
sniegu. Kā atzīmēja kolēģi no BHFA, sniegs aprīlī Sarajevā nebija bijis vairāk kā  
40 gadu. 

Līdzīgi kā Latvijā, kur ārzemju delegācijas parasti apmeklē Okupācijas muzeju 
Rīgā, tā Bosnijā un Hercegovinā delegācijas iepazīstas ar Srebrenicas memoriālu. 
Memoriāla apmeklējums Latvijas arhīvistu delegācijai aizņēma visu dienu. Ceļš cauri 
sniegainajiem mežiem, putenis kalnu pārejā, kā arī nepārtrauktais lietus aiz pārejas 
šo braucienu padarīja vēl dramatiskāku. Memoriāls ir veltīts Srebrenicas slaktiņā 
nogalinātajiem – vairāk nekā 8000 bosniešu musulmaņu vīriešiem un zēniem. 
Slaktiņš notika 1995. gada jūlijā Srebrenicas pilsētā un tās apkārtnē Bosnijas kara 
laikā. Cilvēkus nogalināja Serbu Republikas armija, kas darbojās ģenerāļa Ratko 
Mladiča vadībā. ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans to nosauca par smagāko noziegu-
mu Eiropā kopš Otrā pasaules kara beigām. Slaktiņā piedalījās Serbijas paramilitārā 
vienība “Skorpioni”, kā arī daži simti brīvprātīgo no Ukrainas un Krievijas. Memoriālu 
veido atrasto un identificēto upuru kapi un muzejs, kas izvietots bijušajās ANO 
Aizsardzības spēku kazarmās. Muzejs ierīkots divās ēkās. Vienā ēkā izvietotas trīs 
izstādes – viena par galvenajiem slaktiņa organizatoriem un iniciatoriem, otra ar  
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20 upuru dzīves gājuma aprakstiem, trešā ar ANO Aizsardzības spēku grafiti uz ka-
zarmas sienām. Lielā noliktavas telpa un tekošais jumts radīja sirreālu atmosfēru, un 
otrajā ēkā esošais muzejs ar foto, audiovizuālajām liecībām, dokumenti, liecinieku 
atmiņas atstāja neaizmirstamu iespaidu. 

Vizītes pēdējā dienā delegācija apmeklēja Sarajevas tuneļa muzeju. Tas veltīts 
tunelim, kas, izveidots zem ANO Aizsardzības spēku lidostas, savienoja ielenkumā 
esošo Sarajevu ar parējām Bosnijas un Hercegovinas teritorijām un atrodas ēkā virs 
tuneļa. Pa tuneli uz pilsētu nogādāja ieročus, zāles un pārtiku.

 Sarajeva ielenkumā dzīvoja 1425 dienas. Par Sarajevas aplenkuma sākumu 
pieņemts uzskatīt 1992. gada 5. aprīli, kad Bosnijas serbu spēku uzbrukumos Sarajevā 
bija pirmie kritušie un ievainotie. Aplenkums turpinājās līdz 1996. gada 29. februārim. 
Pilsētu aplenkušie serbu spēki 44 mēnešus ilgā aplenkuma laikā apšaudīja pilsētu no 
tuvējā kalna. No snaiperu lodēm un artilērijas apšaudēs gāja bojā 11 541 pilsētas 
iedzīvotājs. 

Vizīte deva daudz jaunu ideju un ierosmju turpmākajam arhīvu dokumentu 
popularizācijas darbam. 

Māra Sprūdža

uztIcība Ir pamatu pamatā jeb Icarus 
bIedru 19. konFerence tartu IgaunIjā

No 2017. gada 29. līdz 31. maijam Tartu Igaunijā notika Starptautiskā Arhīvu 
izpētes centra (International Centre of Archival Research, ICARUS) delegātu 19. konfe- 
rence “Co:operative Estonia”. Konference notika Igaunijas Nacionālā arhīva 
jaunuzceltajā ēkā. Trijās dienās konferences delegāti no 20 Eiropas valstīm dalījās 
starptautisko projektu pieredzē, kas skāra dokumentu digitalizāciju un pieejas 
nodrošināšanu. 

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) pagaidām vēl nav ICARUS biedrs, tādēļ augstu 
novērtējams ir Igaunijas kolēģu uzaicinājums piedalīties konferencē un, iespējams, 
spert pirmos soļus, lai nākotnē kļūtu par ICARUS biedru. LNA pārstāvji apmeklēja 
konferences pirmo darba dienu 29. maijā.

Konferenci atklāja e-vadības speciālista no Meksikas Karlosa Vargasa Alvaresa 
del Kastiljo (del Castillo) atraktīvs priekšlasījums (Estonian evolution to the cyber era. 
How a country managed to rule the digital world) par Igaunijas digitālās pārvaldes 
veiksmes stāstu. Referents īpaši uzsvēra Igaunijas valdības drosmi kopš 20. gs.  
90. gadu sākuma meklēt jaunus un modernus pārvaldes risinājumus, kas ilgtermiņā 
dotu rezultātus. Tāpat referents akcentēja Rietumu mentalitātes ietekmi šīs digitālās 
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vides izveidē, ko sekmēja Rietumvalstīs izglītību guvušo igauņu vēlme un prasme, 
pārliecinot valsts institūcijas, īstenot praksē jaunas idejas. Rezultātā Igaunijas digitālās 
pārvaldes modelis nodrošinājis valstij ļoti respektablu stāvokli un reputāciju pasaulē.

Kā būtiskāko panākumu atslēgu digitālās pārvaldes ieviešanā referents norādīja uz 
valsts institūciju prasmi radīt sabiedrības uzticamību digitālajai videi, jo pat vislabākie 
moderno tehnoloģiju risinājumi ir lemti neveiksmei, ja pret to ieviesējiem (valsti) nav 
uzticības. Tās pamatā bija pārdomāts izglītības darbs dažādos līmeņos. Uzticamības 
nodrošināšana veicinājusi arī digitālās uzņēmējdarbības izaugsmi, par ko liecina 
arvien augošais e-rezidentu skaits. 

Priekšlasījuma noslēgumā referents ieskicēja digitālās pārvaldes nākotnes 
perspektīvas, kā arī norādīja uz to, ka Igaunijā ir izaugusi jauna digitālā laikmeta 
paaudze, kam daudzas iepriekšējai paaudzei pašsaprotamas lietas šķiet eksotiskas, 
piemēram, papīra balsošanas biļeteni.     

 Kopumā K. del Kastiljo priekšlasījums mainīja priekšstatus par valsti kā noteiktu 
fizisku un ģeogrāfisku telpu, jo digitālajā vidē šādi ierobežojumi nepastāv.

Igaunijas Nacionālā arhīva arhīvists Prīts Pirsko (Pirsko) savā priekšlasījumā 
(Cooperation and Written Heritage) uzsvēra, kā ir mainījusies arhīva loma pēdējo 150 
gadu laikā – kā no svarīga un no ārpasaulei slēgta varas instrumenta arhīvs pārtapis 
par publisku iestādi, kas jauno tehnoloģiju un to iespēju klāstā arvien meklē jaunas 
atraktīvas sadarbības iespējas ar sabiedrību. Gluži tāpat kā iepriekšējais referents, 
P. Pirsko akcentēja uzticības nozīmi attiecību veidošanā ar sabiedrību, norādot, ka 
mūsdienās arhīva apmeklētāji no klientiem kļūst par arhīva sadarbības partneriem. 
Tālāk referents iezīmēja četrus principus jeb priekšnoteikumus, kas nepieciešami 
šādu attiecību veidošanai un uzturēšanai, un tie ir juridiskie, tehniski organizatoriskie, 
mentālie un uz atvērtību orientētie. Šie principi kopumā sekmē to, ka veidojas 

Starptautiskā Arhīvu izpētes centra 
ICARUS (International Centre of 

Archival Research) logo



166 arhīvu dzīve

Igaunijas Nacionālā arhīva jaunuzceltā ēka (atklāta 2017. g. 1. februārī) Noora Tartu Igaunijā, kurā 
2017. gada maijā risinājās Starptautiskā Arhīvu izpētes centra ICARUS delegātu 19. konference

atgriezeniskā saite, kas nodrošina arhīvam sabiedrībai atvērtas un uz to vērstas 
iestādes statusu. Nobeigumā referents vēlreiz uzsvēra uzticības nozīmi sadarbībā ar 
arhīva apmeklētāju.

Organizācijas ICARUS valdes priekšsēdētājs Tomass Aigners (Aigner) savā 
priekšlasījumā (The ICARUS network: cooperation across borders) īsumā informēja 
par organizācijas darbības principiem. Tā kalpo kā starptautiska platforma dažādu 
ideju un pieredzes apmaiņai, kā arī kopēju projektu īstenošanai. Referents, sekojot 
iepriekšējo runātāju atziņām, arī pasvītroja uzticības nozīmi, uzsverot, ka ICARUS 
īstenoto starptautisko projektu pamatā ir savstarpēja sadarbības partneru uzticība 
un profesionālisms. Nobeigumā T. Aigners atsauca atmiņā mirkli, kad Igaunijas 
Nacionālais arhīvs kļuva par ICARUS biedru 2011. gadā, un uzsvēra igauņu kolēģu 
nozīmi un aktīvo darbību organizācijā šo sešu gadu laikā.

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža savā priekšlasījumā (Cooperative 
Activities of the National Archives of Latvia) pievērsa uzmanību nepieciešamībai rast 
veiksmīgu sadarbības moduli starp dažādām atmiņas institūcijām gan starptautiskā, 
gan lokālā līmenī. Latvijas Nacionālā arhīva praksē šāda sadarbība tika ilustrēta 
ar piemēriem no latviešu klaida kopienu organizācijām Sidnejā Austrālijā un 
Lielbritānijā. Referente uzsvēra dažādus izaicinājumus, kas radās šo sadarbības 
projektu īstenošanā, izceļot jau visos konferences referātos izskanējušās uzticības 
nozīmi. Tas arī bijis pamatā veiksmīgai sadarbībai, kas ļāvis digitālā vai fiziskā veidolā 
iegūt unikālus dokumentus un nodrošināt to saglabāšanu un pieeju sabiedrībai.   
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Konferences pirmās dienas priekšlasījumus noslēdza Kauņas reģionālā arhīva 
vadītāja Gintara Dručkusa (Dručkus) un Rūtas Steponavičiūtes (Steponavičiūtė) kopējs 
priekšlasījums (International/inter-institutional Cooperation of Lithuanian Archives) 
par Lietuvas arhīvu starptautiskās darbības pieredzi. Priekšlasījumā tika raksturota 
Kauņas arhīva apmēram 10 gadus ilgā pieredze ar Kauņas un tās apriņķa saistīto 
dokumentu apzināšanu Krievijas, Baltkrievijas, Rumānijas un Gruzijas arhīvos un 
unikālu dokumentu digitālo kopiju iegūšanu.

Konferences pirmās dienas noslēgumā igauņu kolēģi – sabiedrisko attiecību kon- 
sultante Birgita Kibala (Kibal) un arhīvists Svens Lepa (Lepa) – novadīja ļoti interesan-
tu ekskursiju pa arhīva jaunuzcelto ēku, īsumā iepazīstinot viesus ar jaunajām darba 
telpām un dokumentu glabātavām. 

Täname hea vastuvõtu eest!
Guntis Vāveris

baLtIjas arhīvIstu sanāksme
 “arhīvI – modernI, gudrI un atvĒrtI”

2017. gada 1. jūnijā Palangā Lietuvā notika Baltijas arhīvu speciālistu tradicionālā 
tikšanās “Arhīvi – moderni, gudri un atvērti” (Archives – modern, smart, open). 
Pasākumu atklāja sanāksmes organizatoru pārstāvis Lietuvas galvenais arhīvists 
Ramojs Kraujelis (Kraujelis), iepazīstinot klātesošos ar ieskatu Lietuvas arhīvu ēku 
vēsturē un Lietuvas valsts arhīvu jauno telpu projektos. Lietuvas ziemeļos jau kopš 
1614. gada Panevēžas pilsētā atrodas vecākā arhīvu vajadzībām izmantotā ēka. 
Lietuvā arhīvi ir bijuši iekārtoti universitātēs, baznīcās un militārās celtnēs, tomēr 
mūsdienu arhīviem ir nepieciešamas īpaši arhīvam projektētas telpas. Pašlaik Lietuvā 
valsts arhīviem ir 16 ēkas. Lietuvas Valsts arhīva projekta Viļņā kopējās izmaksas 
ir 8,1 miljons eiro, telpu platība rekonstruētajā ēkā ir 2900 kvadrātmetru, jaunajās 
glabātavās – 2500 kvadrātmetru, palielinot līdzšinējo plauktu platību no 6000 līdz pat 
20 000 lineārajiem metriem. Lietuvas Valsts arhīvā Viļņā ir izbūvētas vairākas jaunas 
publiskas telpas – divas lasītavas, izstāžu un mācību zāles, arī arhīvu darbiniekiem 
ir 79 modernizētas darbavietas. Pētnieku ērtībai lasītavas ir paplašinātas par  
30 procentiem. Lietuvas valsts arhīvi nopietni plāno arhīvu attīstību ilgtermiņā, 
sagatavo nepieciešamos investīciju projektus, iesniedzot tos izvērtēšanai Kultūras 
un Finanšu ministrijā, atbalstītie projekti tiek iekļauti valsts investīcijas programmā, 
kas realizēta trīs gadu periodā. Katru gadu Lietuvas valsts arhīvi var pieteikties 
valsts kapitāla investīcijām 1,5–2 miljonu eiro apjomā. 2017.–2018. gadā ir plānota 
Panevēžas arhīva ēkas un infrastruktūras pilnīga renovācija, jauna stāva uzbūvēšana 
glabātavām, bet 2018.–2020. gadā paredzēta Lietuvas Speciālā arhīva aprīkojuma un 
infrastruktūras renovācija ar jaunu publisko telpu izbūvi. 2018.–2021. gadā ir plānots 
Viļņā celt jaunu arhīva ēkas kompleksu ar modernām interaktīvām lasītavām un 
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Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža kopā ar Lietuvas arhīvu dienesta 
vadītāju vienu no pasākuma organizatoriem Ramoju Kraujeli (Kraujelis). 

Rūtas Steponavičūtes (Steponavičiūtė) foto

arhīva pakalpojumu telpām – kinozāli, izstāžu zāli, kā arī dokumentu dezinfekcijas 
kameru visu valsts arhīvu vajadzībām. 

Igaunijas Nacionālā arhīva Saglabāšanas departamenta vadītāja Ruta Tīdora 
(Tiidor) sniedza ieskatu Igaunijas otrās lielākās pilsētas Tartu jaunās arhīva ēkas 
Noora projektā, sākot ar 2010. gada vienošanos par celtniecību, plānošanas procesa 
noslēgumu 2013. gadā ar arhitektūras dizaina konkursu, būvniecības darbu uzsākšanu 
2014. gadā līdz pat ēkas oficiālai atklāšanai 2017. gada sākumā. Jaunā ēka ir sadalīta 
divās savstarpēji savienotās funkcionālās zonās – piecos stāvos atrodas arhīva 
publisko funkciju telpas, administrācija, saglabāšanas centrs, pieejamības un izziņu 
departaments, digitālais arhīvs, bet glabātavas ir iekārtotas sešos stāvos. Glabātavās 
uzstādīti mobilie plaukti, un katram stāvam izmantots dizaineru izvēlēts atšķirīgs 
krāsojums, lai izvairītos no arhīvos pierastās pelēcības. Pārcelšanās tika plānota trīs 
gadus, un jaunajā ēkā ir pārvietoti dokumenti no septiņiem dažādiem Igaunijas 
arhīviem. Pētnieku vajadzībām ir paredzētas 26 darbavietas, kā arī iespējas bez 
maksas fotografēt arhīva dokumentus vai pat pašrocīgi izmantot īpašas digitalizācijas 
iekārtas. 

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža dalījās arhīvu ēku siltināšanas 
gaitā gūtajās atziņās. Latvijas Nacionālais arhīvs ir izvietots 22 ēkās, un tikai viena 
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no tām – Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu ielā 1A – ir projektēta tieši arhīvam, lai 
arī kā tipveida padomju arhīvs. Pārējās arhīvu ēkas ir pielāgotas un mūsdienu arhīvu 
darbības izpratnei morāli novecojušas un fiziski nolietotas. Arhīvu modernizācijai 
nepieciešamas nopietnas investīcijas, jo, neraugoties uz to, ka ik gadu infrastruktūras 
uzturēšanā tiek ieguldīts piešķirtais finansējums, šie ieguldījumi nenodrošina 
kvalitatīvus uzlabojumus un arhīvu virzību uz attīstību.

Sanāksmē piedalījās arī Polijas valsts arhīvu ģenerāldirektors Vojcehs Vozņaks 
(Wozniak), kurš informēja par Polijas valsts arhīvu infrastruktūras esošo stāvokli 
un nākotnes plāniem un uzsvēra, ka arhīvu dokumentu saglabāšana sākas ar 
ēkām, kuros tie glabājas, tāpēc tās tiek modernizētas, pārbūvētas un celtas, risināta 
energoefektivitātes problemātika, samazinot uzturēšanas izmaksas. 

Sanāksmes pirmā sesija vairāk tika veltīta Baltijas valstu un Polijas arhīvu jauno 
ēku celtniecībai, esošo telpu modernizācijai un nākotnes plāniem, bet turpmākās 
sarunu tēmas bija saistītas ar digitālās pasaules izaicinājumiem mūsdienu arhīvu 
ikdienā un sadarbības projektiem.  

Igaunijas Nacionālā arhīva Digitālā arhīva projektu vadītājs Koits Sārevets 
(Saarevet) stāstīja par digitālo dokumentu saglabāšanu Igaunijā, īpaši analizējot 
sasniegtos rezultātus un konstatētās problēmas – funkcionalitāti, standartu trūkumu, 

Baltijas arhīvistu tikšanās. 2017. gada 1. jūnijs. 
Rūtas Steponavičūtes foto
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Latvijas delegācija ekskursijā Kuršu kāpā, ko pasākuma ietvaros organizēja 
uzņemošās valsts pārstāvji. No kreisās: Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, 

LNA LVVA Fondu analītikas un uzziņu sistēmas vadītājs Kārlis Zvirgzdiņš, Kultūras 
ministrijas Bibliotēku un arhīvu nozares eksperte Līga Dimante un kaimiņvalstu kolēģe. 

2017. gada 2. jūnijs. Rūtas Steponavičūtes foto

LNA LVVA Fondu analītikas un 
uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs Kārlis 

Zvirzgdiņš referē par paleogrāfijas 
semināriem un pētniecību Latvijā. 

Rūtas Steponavičūtes foto
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garos intervālus starp digitālā dokumenta radīšanu un nodošanu arhīvā u.c., 
risinājumu redzot komunikācijas palielināšanā starp procesā iesaistītajiem dažādu 
jomu speciālistiem, arhivēšanas automatizācijā un funkcionālo prasību radīšanā 
digitālās arhivēšanas informācijas sistēmās. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs Kārlis Zvirzgdiņš 
pievērsās mācību atbalstam vācu paleogrāfijai un stāstīja par paleogrāfijas semināriem 
Latvijā, kuros bija iespēja apgūt un padziļināt seno vācu tekstu lasītprasmi un 
izpratni. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Linda Pleša iepazīstināja ar jaunizveidoto 
datubāzi “Redzi, dzirdi Latviju!” un nākotnes plāniem ievietot tajā arī foto un skaņas 
dokumentus. Biznesa attīstības vadītājs Bendiks Braids (Bryde) no Norvēģijas 
informēja par digitālā mantojuma saglabāšanas un drošības risinājumiem Arktikas 
digitālajā vēstniecībā, uzsverot, ka digitālās ēras nākotnes izaicinājumi saistīti ar to, 
ka pasaule būs pārpludināta ar datiem un aktualizēsies jautājums par datu ilgtermiņa 
saglabāšanu, un brīdinot par digitālā laikmeta “viduslaiku” iestāšanos. Igaunijas 
Nacionālā arhīva Pieejamības un izziņu departamenta arhīvists Svens Lepa (Lepa) 
stāstīja par projektu co:op – arhīvu un to lietotāju kopienas sadarbības radošajām 
iespējām un izpausmēm digitālajā pasaulē. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa dalījās 
pieredzē par Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centra un arhīva digitalizācijas 
projektu, kas veicina sadarbības un izpratnes veidošanu par trimdas vēstures 
saglabāšanas nepieciešamību, izmantojot arī modernās tehnoloģijas. Lietuvas 
Galvenā arhīvista biroja galvenais speciālists Darius Bujoks (Bujokas) vērsa uzmanību 
uz arhīvista nozīmes paplašināšanos 21. gadsimtā, kļūstot vienlaikus par sabiedrisko 
attiecību speciālistu un sabiedrības izglītotāju.

Nākamā Baltijas valstu arhīvistu sanāksme tiek plānota 2019. gadā Igaunijā.

Inese Kalniņa


