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Ingūna Slaidiņa

dokumentu pieejamība 
latvijas valsts vēstures arhīvā:

problēmas un iespējamie risinājumi*

arhīva uzziņu sistēma ir viens no dokumentu pieejamības nosacījumiem. rakstā uzskaitīti 
un raksturoti latvijas valsts vēstures arhīva uzziņu sistēmas elementi – glabājamo vienību 
apraksti, katalogi un kartotēkas, elektroniskie reģistri un datubāzes, analizētas to problēmas 
un ieskicēti šo problēmu risinājumi. arhīvam, modernizējot savu uzziņu sistēmu, kā galvenais 
mērķis jāizvirza arhīva klienta (pētnieka, interesenta) vajadzību apmierināšana, nodrošinot 
pieejamību arhīvos uzkrātajām vērtībām. 
Atslēgvārdi: arhīvu pieejamība, arhīva uzziņu sistēma, glabājamo vienību apraksti, automatizētas 
informācijas sistēmas, virtuālais arhīvs.

arhīvu/dokumentu pieejamība ir normatīvajos aktos noteiktas un uzziņas 
līdzekļu nodrošinātas tiesības, iespējas un līdzekļi informācijas meklēšanai, 
ieguvei un izmantošanai.1 

Šāds pieejamības termina traktējums ietver divus aspektus – likumdošanu 
un uzziņu sistēmu, un abi šie aspekti ir vienlīdz svarīgi. jo pat vislabvēlīgākās 
likumdošanas apstākļos dokumentu izmantošana ir apgrūtināta, ja 
izmantotājs nevar uzzināt, kur meklējama viņam nepieciešamā informācija 
un kādi dokumenti ir viņa rīcībā. pasaulē jau sen par aksiomu ir pieņemts, 
ka tieši labi izstrādāta, uz informācijas pieprasītāju orientēta uzziņu sistēma 
garantē pieejamību arhīva dokumentiem. turklāt atšķirībā no likumiskās, 

arhīvi

* raksts tapis uz latvijas valsts vēstures arhīva daļu vadītāju i. slaidiņas un v. bernānes 
ziņojuma pamata, kas nolasīts arhīvu pieejamībai veltītajā baltijas valstu arhīvistu tikšanās 
laikā 2008. gada 29. maijā siguldā.
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tieši uzziņu sistēmas nodrošinātā pieejamība ir tā sfēra, kuru arhīvs var tieši 
ietekmēt.

arī eiropas padomes 2000. gada rekomendējošajā dokumentā dalībvalstīm 
par eiropas politiku arhīvu pieejamībā atzīmēta arhīva loma dokumentu 
pieejamībā, nodrošinot visaptverošu uzziņu sistēmu.2

rakstā raksturota latvijas valsts vēstures arhīva (lvva) uzziņu sistēma, 
analizētas tās problēmas un ieskicēti šo problēmu risinājumi.

latvijas valsts vēstures arhīva uzziņu sistēmas analīze

arhīva uzziņu sistēmu veido meklēšanas līdzekļu (rokasgrāmatas, ceļveži, 
glabājamo vienību apraksti, katalogi u.c.) un uzskaites dokumentu savstarpēji 
saistīts komplekss, kas pamatojas uz vienotām klasifikācijas, aprakstīšanas 
un uzskaites metodēm.3

1. uzziņu sistēmas pamats lvva tāpat kā citos postpadomju arhīvos ir 
glabājamo vienību apraksti. 

Glabājamo vienību apraksts ir meklēšanas līdzeklis, kas atklāj arhīva 
fonda glabājamo vienību saturu, nostiprina to sistematizāciju un nodrošina 
glabājamo vienību uzskaites funkciju.

no latvijas valsts vēstures arhīva 11 110 aprakstiem 
– 8845 ir inventārie apraksti; tajos ierakstītas 3 677 925 lietas;
– 2265 ir summārie apraksti ar 2 680 779 lietām.
pēc apraksta tipa 
– nodošanas apraksti veido 27 % no kopējā aprakstu skaita,
– lietvedības apraksti (lietvedības reģistri) – 11 %,
– arhīvā sagatavoti apraksti – 60 % (no tiem 30 % – summārie),
– jaukta tipa apraksti – 2 %.
pēc apraksta valodas
– latviešu valodā – 78 % aprakstu,
– krievu valodā – 17 %,
– vācu valodā – 5 %.
arhīva apraksti sastādīti pēc dažādiem principiem: tematiskā, 

hronoloģiskā, nominālā. 
Galvenie aprakstu trūkumi:
– summārajos aprakstos zem apkopojošiem lietu virsrakstiem atrodas ne 

tikai viena veida (kas būtu pieļaujams), bet visdažādākās lietas;
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– no summārā apraksta nevar pasūtīt konkrētu lietu, bet jāsūta visa lietu 
grupa ar vienādu virsrakstu. līdz ar to nepieciešami papildu resursi gan lietu 
izsniegšanai, gan informācijas meklēšanai;

– dokumenti aprakstīti neprecīzi, lietu virsraksti neatsedz to saturu, 
liela daļa (sevišķi 50. gados veidotajos aprakstos) – tendenciozi, ideoloģiski 
krāsoti;

– lietas aprakstītas nepilnīgi – trūkst datējuma, ziņu par lapu skaitu u.c.;
– lietu virsrakstos daudz kļūdu – nepareizi uzvārdi, fakti un gramatiskās 

kļūdas;
– nav veidotas fondu klasifikācijas shēmas;
– apraksti veidoti bez iekšējās struktūras – lai atrastu konkrētu lietu, jālasa 

viss apraksts;
– aprakstiem, kuriem ir struktūra, nav satura rādītāja, kas apgrūtina to 

lietošanu;
– vēlāk pievienotās lietas atrodas aprakstu beigās, kas izjauc to struktūru;
– lietas aprakstītas nepilnīgi – piemēram, zemesgrāmatas lietai uzrādīts 

tikai hipotēkas numurs vai tiesu lietai – tikai pants, uz kura pamata persona 
notiesāta. lai atrastu nepieciešamo lietu, jāizmanto vēl papildu uzziņu 
aparāts;

– viena veida dokumenti aprakstīti pēc dažādiem principiem – piemēram, 
mājasgrāmatas vienam apriņķim aprakstītas un kārtotas pēc māju 
nosaukumiem, citam – pēc īpašniekiem;

– personu uzvārdi aprakstā nav sakārtoti alfabētiskā secībā;
– daudzi apraksti ir rokrakstā;
– ja no apraksta izslēgtas daudzas lietas, grūti orientēties numerācijā;
– nodošanas saraksti, kas tiek izmantoti kā apraksti, ir ļoti dažādas 

kvalitātes. ir pilnvērtīgi lietojami, piemēram, 1679. fondam, bet gandrīz 
nelietojami, piemēram, nodokļu inspekcijām;

– kā apraksti tiek izmantoti iestādes lietvedības reģistri, kartotēkas u.c. 

Secinājums. Glabājamo vienību apraksti arhīvā nenodrošina uzziņu sistēmas 
pamatfunkciju – operatīvu informācijas meklēšanu un pilnīgu pieejamības 
nodrošināšanu arhīvu dokumentiem. Ļoti neliels procents no tiem ir izmantojams 
elektroniska meklēšanas līdzekļa – datubāzes, reģistra vai cita – veidošanai, ievadot 
esošos aprakstus tādus, kādi tie ir, jo to kvalitāte ir ļoti zema.
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2. arhīvā līdzās aprakstiem informācijas meklēšanai ir izveidoti un tiek 
lietoti arī citi zinātniskās uzziņu sistēmas elementi – katalogi un kartotēkas.

Personu katalogs
sastāv no apmēram 900 000 personu kartītēm. izveidots pēckara laikā un 

tiek papildināts arī mūsdienās.
katalogā iekļauta sabiedriska, politiska un militāra rakstura informācija 

par latvijas iedzīvotājiem un no vācu okupētajiem piefrontes rajoniem 
latvijā ievestām personām, kā arī par vācu militārpersonām un civilajām 
amatpersonām. katalogā ir informācija par latvijas republikas (1918–1940) 
un vācu okupācijas laika (1941–1944/1945) dokumentiem. katalogu izmanto 
gan arhīva darbinieki izziņu darbā, gan arī pētnieki. 

Tematiskais starpfondu katalogs 
kataloga veidošana uzsākta 80. gadu beigās. no dažādiem fondiem 

izrakstīta informācija dokumentu līmenī, tā kārtota tematiski, indeksēta 
saskaņā ar klasifikācijas shēmu. veikta tikai dažu fondu grupu izstrāde. 

Vācijas okupācijas laika dokumentu tematiskais katalogs 
katalogā atlasīta informācija, galvenokārt no vācu okupācijas iestāžu 

arhīva fondu dokumentiem un sniedz ziņas par militārajiem un politiskajiem 
aspektiem. tās mērķis – atvieglot tematiskās informācijas meklēšanu. Šajā 
katalogā ir iekļautas 10 000 tematiskās kartītes. 

arhīvā ir izstrādātas vēl arī citas nelielas kartotēkas un katalogi atsevišķiem 
fondiem un fondu grupām, piemēram, dažu banku fondiem, taču arī tikai 
tradicionālajā formā.

Secinājumi. Galvenā problēma, kas apgrūtina šo kartotēku un katalogu 
izmantošanu, ir to atrašanās vieta – tie atrodas arhīva dienesta telpās un tīri fiziski ir 
pieejami tikai pašiem arhīva darbiniekiem. 

Informācija uz katalogu kartītēm bieži vien ir novecojusi – aprakstu pārstrādes, 
atslepenošanas u.c. darbu rezultātā mainīti lietu uzziņu kodi, līdz ar to ir apgrūtināta 
gan lietu pasūtīšana pēc katalogiem, gan to izmantošana elektronisko datubāzu 
veidošanai.

3. apzinoties, ka vairākas tradicionālās uzziņu sistēmas elementu 
pieejamības problēmas varētu atrisināt automatizētas informācijas sistēmas, 
arhīvs pēdējā desmitgadē ir pievērsies elektronisko reģistru un datubāzu 
veidošanai.
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1707. fonda “Daugavpils–Ilūkstes zemesgrāmatu nodaļa” īpašnieku 
reģistrs 

pirmā lvva datubāze, veidota 90. gadu vidū vienam konkrētam fondam, 
kura dokumenti tika izmantoti izziņu sagatavošanai zemes reformas laikā 
un kuram nebija nekāda uzziņu aparāta. datubāzi veido aptuveni 50 000 
ieraksti. datubāze netiek papildināta un darbam tiek izmantota tikai tās 
izdruku veidā.

Latvijas pilsoņu pasu datubāze
sākta veidot 1999. gadā, ievadot informāciju no 2996. fonda “rīgas 

prefektūras pasu lietu kolekcija” lietām. deviņu gadu laikā no 53 3000 fondā 
esošajām lietām ievadītas 36 8920. Fondam ir tikai summārie apraksti, tādējādi 
datubāze ir vienīgā iespēja atrast konkrētas personas pasi un pasūtīt pasu 
lietu. izmanto arhīvisti un pētnieki lasītavā (gan tikai ar lasītavas darbinieku 
starpniecību). 

Nacistiskās Vācijas okupācijas laika dokumentu tematiskā kartotēka
tiek veidota uz manuālā vācijas okupācijas laika dokumentu tematiskā 

kataloga pamata ar mērķi dot iespēju atlasīt informāciju pēc noteiktiem 
tematiem. ievadītas ~ 70 000 tematiskās kartītes. pašreiz to var izmantot tikai 
vienā arhīva struktūrvienībā, jo vēl notiek tās pilnveidošana. 

informācijas ievadīšanu no manuālā kataloga apgrūtina novecojusī 
informācija no vecajām kartītēm.

Fondu reģistrs
Fondu reģistrs ir viens no arhīva pamatreģistriem. uzsākts veidot 2000. 

gadā uz uzskaites dokumentu pamata. ievadīta informācija fondu līmenī par 
visiem lvva fondiem. reģistrā ir:

– arhīva fondu saraksts, 
– vispārējas ziņas par fondu: fonda nosaukums, kategorija, pieejamība, 

fonda dokumentu galējie dati, glabājamo vienību skaits (aprakstītas, 
neaprakstītas), nozare pēc nozaru kataloga (fonda kartiņas 1. lapa),

– informācija par fondraža vēsturi: agrākie fondraža nosaukumi un 
pakļautības ar galējiem datiem (fonda kartiņas 2. lapa),

– informācija par aprakstu skaitu fondā, katra apraksta īss satura 
raksturojums (anotācija) , kā arī katra apraksta glabājamo vienību galējie dati 
un piesaiste arhīvglabātavai (fonda kartiņas 3. lapa),
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– fonda pazīmes – dokumentu valoda, meklēšanas vārdi, kā arī iespēja 
piezīmju laukā ierakstīt papildu ziņas par fondu – īsa fonda anotācija u.c. 
(fonda kartiņas 4. lapa),

– informācija par fondā notikušajām izmaiņām no fonda lietas.
Šī datubāze ir veidota centralizētās dokumentu uzskaites nodrošināšanai, 

tajā var gatavot uzskaitei nepieciešamās atskaites, pieprasot ziņas pēc 
dažādiem parametriem. to var izmantot arī informācijas meklēšanai fondu 
un aprakstu līmenī – noskaidrot, vai interesējošās iestādes (uzņēmuma, 
biedrības u.c.) dokumenti ir arhīvā, to apjomu, hronoloģiskās robežas un no 
aprakstu anotācijām aptuveni arī lietu veidu.

Lietu reģistrs
veidots uz Fondu reģistra bāzes kā tā sadaļa (turpinājums jeb nākamais 

līmenis). tā veidošana uzsākta 2006. gadā. programma ir domāta lietu 
aprakstīšanai saskaņā ar starptautisko aprakstīšanas standartu ISAD(G). 
arhīvā to izmanto gan jauniegūto dokumentu masīvu aprakstīšanai, gan lietu 
aprakstu pilnveidošanai. lietu reģistrs izmantojams informācijas meklēšanai 
lietu līmenī.

uz šo brīdi reģistrā ievadīti – apmēram 229 000 nosaukumi lietu līmenī un 
23 100 – dokumentu līmenī.

Secinājumi. Arhīvā esošās datubāzes veidotas nesistemātiski, sekojot akūtām 
vajadzībām, nav vienotas stratēģijas un koncepcijas to veidošanai un attīstībai.

Tās veidotas dažādās programmvidēs, vadoties galvenokārt no arhīvā pieejamiem 
resursiem, neizvērtējot to savstarpējo savietojamību un lietotāju ērtības.

Arhīva automatizētie uzziņu sistēmas elementi prasa ļoti daudzu datu ievadīšanu, 
ir domāti arhīvistu darba atvieglošanai – dažādu atskaišu sagatavošanai, dokumentu 
uzskaitei un kontrolei, informācijas meklēšanai izziņu sagatavošanai, bet nav 
draudzīgi arhīva klientiem. Arī tīri fiziski tie ir pieejami arhīva iekšējā tīklā vienīgi 
arhīva darbiniekiem. Pētnieki lasītavā tos var izmantot tikai ar lasītavas darbinieku 
starpniecību.

4. Virtuālais arhīvs – projekts “Raduraksti” 
2007. gadā arhīvs uzsāka veidot tīmekļa vietnē tiešsaistes režīmā virtuālu 

arhīva lasītavu, kurā pieejami dzimtas vēstures pētniecībai izmantojami 
arhīva dokumenti. 

līdz šim digitalizētas un ievietotas internetā baznīcu grāmatas. projekta 
turpinājumā paredzēts digitalizēt un ievietot internetā tautskaites un dvēseļu 
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revīziju materiālus u.c. dokumentus, noderīgus ģenealoģiskajiem pētījumiem. 
sagatavos draudžu, administratīvi teritoriālā iedalījuma (pilsētu, miestu, 
pagastu) un vietvārdu rādītājus vācu, krievu un angļu valodā.

paredzēts arī digitalizēt citus dokumentus – sevišķi vērtīgos senos 
dokumentus, kartes, plānus u.c.

Secinājumi. Dokumentu digitalizācija ļauj ietaupīt arhīva resursus: no 
glabātavām nav jāizsniedz digitalizēto dokumentu oriģināli, samazinās lasītāju 
skaits lasītavā, jo dokumenti ir pieejami internetā, u.c. 

Lai digitalizētos dokumentus varētu efektīvi izmantot, svarīgi veidot tiem 
kvalitatīvu uzziņu aparātu.

Jāseko dokumentu (sevišķi tas attiecas uz kartēm un plāniem) digitalizācijas 
kvalitātei. 

Izvērtējot LVVA zinātnisko uzziņu aparātu kopumā, jāsecina, ka jāpārorientējas 
no tradicionālās uzziņu sistēmas mērķa izpratnes – arhīvistu darba atvieglošana – uz 
pasaules praksē pieņemto izpratni – uzziņu sistēmai jābūt uz arhīva klientu (pētnieku, 
interesentu) orientētam datu apkopojumam, kas nodrošinātu sabiedrībai pieejamību 
arhīvos uzkrātajām vērtībām. 

risinājumi

– mainīt domāšanu – apzināties arhīva lomu un atbildību intelektuālās 
pieejamības nodrošināšanā, piešķirt šā darba veikšanai atbilstošus resursus. 

– izstrādāt uzziņu sistēmas attīstības stratēģiju un koncepciju, izvirzīt 
mērķus, kurus arhīvs grib sasniegt nākotnē, un formulēt, ar kādiem līdzekļiem 
tas tiks sasniegts. noteikt prioritāros uzdevumus un, ja nepieciešams, meklēt 
papildu finansējumu to realizēšanai.

– vākt un apkopot statistiku par dokumentu izmantošanu, lai noteiktu 
sabiedrības intereses un tos fondus un fondu grupas, kuru uzziņu aparāta 
izstrādei jāpievērš pastiprināta uzmanība.

– izstrādāt un realizēt mērķtiecīgu programmu datubāzu attīstībai un 
lietu reģistra iespējami ātrākai izveidošanai lietu virsrakstu līmenī. 

– veidot nelielas, bet noderīgas datubāzes – vietvārdu, pagastu, draudžu utt.
– digitalizēt dokumentus, veidot virtuālās lasītavas, kurās dokumenti 

pieejami arī attālinātam lietotājam.
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the availability of documents at 
the latvian state historical archive: 

problems and possible solutions
information systems at archives are a prerequisite for the availability 

of documents. the author describes elements in this system at the latvian 
state historical archive – descriptions of files, catalogues, card catalogues, 
electronic registers and databases. she has analysed their problems and 
suggested certain solutions.  as the archive modernises its information 
system, the author argues, the main goal must be satisfying the needs of 
clients – researchers and others, making sure that they have access to the 
documents that are stored at the archive.

the paper is based on a report by two sectional directors at the latvian 
state historical archive, the author of this paper and vija bernāne, which 
was delivered at a meeting in sigulda in may 2008. the meeting was focused 
specifically on the availability of archival resources.
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