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ATSKATS UZ KONFERENCI “SAGLABĀT NĀCIJAS 
ATMIŅU: VAKAR, ŠODIEN, RĪT”

Latvijas Nacionālā arhīva simtgades pasākumu ietvaros 2019. gada 29.–30. augustā 
Rīgā Melngalvju namā notika starptautiska konference “Saglabāt nācijas atmiņu: 
vakar, šodien, rīt”, kurā piedalīties ar referātiem bija aicināti arī mūsu kaimiņvalstu 
arhīvi un sadarbības partneri. 

Konferenci atklāja Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidenta profesora Andreja 
Krasņikova un Latvijas Universitātes prorektores profesores Inas Druvietes uzrunas. 
A. Krasņikovs uzsvēra arhīvu nozīmību eksakto zinātņu vēstures izpētē, I. Druviete – 
arhīva materiālu kā nozīmīgu humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu avotu. 
Jautājumi, par kuriem konferences dalībnieki varētu runāt un diskutēt, bija izvēlēti 
brīvi – ikviena problēma, kuras risinājums vēsturiskās atmiņas saglabāšanai varētu 
šķist interesants, tika atzīta referēšanai par labu. Konferencē iezīmējās trīs galvenās 
referentu aplūkotās tematikas: pārskati par nozares attīstību, digitalizācija un 
izaicinājumi digitālajā laikmetā, par ko šajā rakstā arī sniegsim īsu pārskatu.

Ar pirmo referātu “Latvijas Nacionālā arhīva attīstība un nākotnes izaicinājumi” 
konferencē uzstājās Latvijas Nacionālā arhīva direktore  Māra Sprūdža. Referātā 
M.  Sprūdža sniedza vispārīgu Latvijas arhīvu attīstības pārskatu kopš 1991.  gada, 
kad tika pieņemts likums “Par arhīviem”. Kopš šī brīža Latvijas arhīvu attīstība 
būtu iedalāma divos posmos: pirmais posms līdz 2010. gadam un otrais posms no 
2011. gada, kad spēkā stājās jaunais Arhīvu likums un tika izveidots Latvijas Nacionālais 
arhīvs. Minētais sasaucas ar Lietuvas galvenā arhīvista pienākumu izpildītājas Daivas 
Lukšaites referēto  – arī Lietuvā pēc neatkarības atgūšanas 2010.  gadā sākās arhīvu 
attīstības jauns posms. 2010. gadā tika samazināta arhīvu nozares administrācija un 
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izveidots Lietuvas galvenā arhīvista birojs. Šajā posmā notika ne tikai administrācijas 
reorganizācija, bet arī arhīvu apvienošana – no 15 arhīviem kopš 2017. gada Lietuvā 
ir deviņi valsts arhīvi.

Jaunus izaicinājumus arhīvu darbā ir ienesušas digitālās tehnoloģijas, kas 
ļāvušas digitalizēt papīra dokumentus, tādējādi paverot jaunas iespējas dokumentu 
saglabāšanā un izmantošanā. Igaunijas Nacionālā arhīva direktors Prīts Pirsko 
referātā “Izaicinājumi (Igaunijas) arhīvistiem informācijas laikmetā” ziņoja, ka 
digitalizācija un brīva digitālo materiālu pieejamība tīmeklī ir simtkārt paaugstinājusi 
arhīva apmeklētību. Pašlaik 99 % arhīva apmeklējumu notiek tiešsaistē. Jāpiebilst, ka 
Igaunijā lasītājiem pieejamais dokumentu attēlu daudzums ir vairāk nekā 10 miljoni, 
Latvijā – pagaidām ap septiņiem miljoniem.1 Polijas Valsts arhīvu ģenerāldirektors 
Pāvels Petržiks minēja vēl lielāku digitalizēto dokumentu apjomu – 93 miljonus, no 
kuriem lasītājiem tiešsaistē ir pieejami 38 miljoni.2 Baltkrievijas Nacionālā vēstures 
arhīva direktors Dmitrijs Jacevičs varēja minēt tikai vienu miljonu digitalizēto 
dokumentu attēlu, kas turklāt ir pieejami tikai Nacionālā vēstures arhīva lasītavās. 
Vēl grūtāk pieejami ir digitalizētie materiāli Krievijā  – Krievijas Federālās arhīvu 
aģentūras direktora vietnieks Andrejs Jurasovs informēja, ka digitalizētie dokumenti 
ir pieejami tikai par maksu. 

Par grandiozām digitalizācijas iecerēm ziņoja Somijas Nacionālā arhīva 
ģenerāldirektors Jusi Nuorteva. Kopš 1999.  gada Somijas Nacionālajā arhīvā 
ir digitalizēti 70 miljoni dokumentu attēlu. Somijas Nacionālais arhīvs tuvāko 
desmitgažu laikā ir apņēmies digitalizēt un pēc digitalizēšanas iznīcināt 1,1 miljardu 
dokumentu, no kuriem lielāko daļu veido kopš 20. gs. 70. gadiem radīti dokumenti. 
Veicot dokumentu iznīcināšanu, ievērojami tiks ietaupīts uz dokumentu saglabāšanas 
rēķina. Līdzīgi kā Latvijā,3 Somijas Arhīvu likuma 2017.  gada grozījumi noteiktā 
kārtībā digitalizētiem dokumentiem piešķir tādu pašu juridisko spēku kā oriģinālam.4

Par jaunu pieeju – “Archiving by design” (iebūvētā arhivēšana) referēja Norvēģijas 
Nacionālā arhīva direktora vietnieks Ole Gausdāls. Pieeja balstās uz atziņu, ka 

1 Piemēram, galvenais digitalizācijas projekts “Saga” dod piekļuvi vairāk nekā 9 miljoniem doku-
mentu. Sk. http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=0&iid=&tbn=1&lev=&lst=&gid=28&hash=3
c28c34475d83729d0b7ca244429956b [skatīts 06.02.2020.]. Latvijā Nacionālajā arhīvā kopumā 
digitalizēti ir ap 10,5 miljoni dokumentu (2019. g. pārskata provizoriskie dati uz 06.02.2020.).

2 Sk. https://www.nac.gov.pl/en/digital-archive/szukajwarchiwach-pl-search-the-archives/ [skatīts 
06.02.2020.].

3 Sk. Arhīvu likuma 10. pantu.
4 Par Somijas Nacionālā arhīva dokumentu digitalizācijas projektu sk.: �e National Archives 

of Finland. Planning Project for Mass Digitization. Pieejams: https://arkisto.�/en/the-nation-
al-archives-2/projects-2/mass-digitisation/planning-project-for-mass-digitisation-2 [skatīts 
06.02.2020.].
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Latvijas arhīvisti konferencē. Priekšplānā bijušais Valsts arhīvu 
ģenerāldirektors Valdis Štāls. O. Jansona foto

Somijas Nacionālā arhīva ģenerāldirektors Jusi Nuorteva Latvijas Nacionālā arhīva direktorei 
Mārai Sprūdžai dāvina Somijas arhīvu publikācijas. O. Jansona foto
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arhivēšanas funkcionalitātei jābūt paredzētai informācijas sistēmas izstrādes gaitā 
kā neatņemamai tās sastāvdaļai. Jāatzīmē, ka minētā pieeja Latvijā normatīvajos 
aktos tika ieviesta jau 2004. gadā,5 tikai tā līdz pat šai dienai pilnībā nav īstenota – 
neviena informācijas sistēma nav nodrošinājusi pilnu uzziņu sistēmas un dokumentu 
vienlaicīgu eksportu. 

Igaunijas Nacionālā arhīva direktors Prīts Pirsko aplūkoja informācijas laikmeta 
radītās arhīva darba paradigmas izmaiņas. Jaunie izaicinājumi ir saistīti arī ar to, 
ka arhīviski vērtīgos dokumentus rada ne tikai tradicionālie arhīvu uzkrāšanas 
avoti – institūcijas, bet arī katrs sabiedrības loceklis un sabiedrības kopienas. Citējot 
Kanādas arhīvu teorētiķi Teriju Kuku, P. Pirsko uzsvēra, ka digitālais laikmets ne 
tikai formālām organizācijām, bet arī jebkurai �ziskai personai un to kopienām ir 
devis iespēju būt gan fotogrāfam, gan �lmu producentam un “digitālajam arhīvistam”. 
Arhīviski vērtīgo dokumentu klāsts ir paplašinājies ar �zisko personu un to kopienu 
radītajiem dokumentiem. Tas arhīvistiem rada ne tikai izaicinājumus, kas ir saistīti ar 
informācijas vides maiņu. Arhīvistam no pasīva organizāciju dokumentu kuratora un 
uzraudzītāja jākļūst par aktīvu sabiedrības vidutāju un dokumentēšanas veicinātāju – 
mentoru, kouču.6 Minētais, protams, neatceļ jau tradicionālo organizāciju uzraudzību. 
Tikai atšķirībā no Latvijas Igaunijas arhīvisti par arhīviski vērtīgu dokumentu 
radītājiem ir atzinuši 22,5  % jeb 538 no 1856 institūcijām. Līdzīga pieeja ir arī 
Lietuvā, kur uzrauga ap 700 institūciju.7 Latvijā pašlaik tiesiskais regulējums liek 
uzraudzīt visas institūcijas. To kopskaits šī raksta sagatavošanas brīdī ir ap 3800. Arī 
informācijas sistēmas kā arhīviski vērtīgas Igaunijā no 1000 ir atzītas tikai 26. Latvijā, 
neskaitot vairākus tūkstošus mazo biznesa sistēmu, kas tiek veidotas katrā iestādē, no  
171 valsts nozīmes informācijas sistēmas kā arhīviski vērtīgas ir atzītas 97.8 Lietuvā ar 
informācijas sistēmu izvērtēšanu gan nav veicies – darbs ir nesen kā uzsākts.

5 Sk. Ministru kabineta 02.05.2014. noteikumus nr. 117 “Noteikumi par elektro-nisko dokumentu 
izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā”.

6 T. Kuka rakstu sk.: Cook, T. Evidence, memory, identity, and community: four schi�ing archival 
paradigms. Archival Science. 2013. No 13. Pp. 95–120. Kopienu arhivēšanas pieeja un tās problēmas 
aplūkojamas arī 2017. gadā Rīgā notikušās konferences “Universitāšu, zinātnes institūciju un folk-
loras arhīvi 21. gadsimtā” referātu krājumā, sk.: Letonica. 2017. Nr. 36. Konferences atstāstu lat-
viski sk.: Karlsons, G. Atskats uz Starptautiskās arhīvu padomes Universitāšu un zinātnes arhīvu 
sekcijas konferenci. Latvijas Arhīvi. 2017. Nr. 3/4. 193.–199. lpp.

7 Sk. G. Karlsona un L. Vībures atskaiti par komandējumu uz Lietuvas galvenā arhīvista biroju 
2018. gadā Latvijas Nacionālā arhīva lietā nr. 1.6.4-115. 

8 Latvijas informācijas sistēmu izvērtēšanas datus sk. 2018. gada Latvijas Nacionālā arhīva lietā  
nr. 1.4.8.-79. Jāpiebilst, ka informācijas sistēmu izvērtēšanas rezultātu uzskaitē ir izmantota 
atšķirīga metodoloģija.
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CEĻOJUMS PAGĀTNĒ 
AR JŪLIUSU DĒRINGU

Atzīmējot Latvijas Nacionālā arhīva simtgadi, Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
sagatavojis jaunu izdevumu divos atsevišķos sējumos – vācu valodā un tulkojumā 
latviešu valodā – “Unterwegs mit dem Künstler Julius Döring in Lettland: Reisenotizen, 
2.  Häl�e des 19.  Jahrhunderts” / “Iepazīstot Latviju: mākslinieka Jūliusa Dēringa 
ceļojumu piezīmes, 19. gadsimta otrā puse”. Izdevuma autore ir arhīva Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece Valda Kvaskova, un 
izdevums zināmā mērā ir turpinājums 2016. gadā izdotajam Jūliusa Dēringa atmiņu 
krājumam “Was ich nicht gerne vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem 
Leben” / “Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves”. Darbs 
izdots žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā “Vēstures avoti”, un tā prezentācija notika  
2019. gada 11. septembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkā.

Grāmatas atvēršanas pasākumu ar svinīgām uzrunām atklāja Latvijas Nacionālā 
arhīva un Latvijas Valsts vēstures arhīva administrācijas pārstāvji. Uzrunās viņi 
uzsvēra gleznotāja, kultūras vēsturnieka, Kurzemes provinces muzeja sekretāra, 
Kurzemes literatūras un mākslas biedrības biedra un sekretāra Jūliusa Dēringa  
(1818–1898) ieguldījumu 19. gs. otrās puses Latvijas kultūras vēsturē, īpaši atzīmējot 
viņa sacerējumus – dienasgrāmatas, atmiņu stāstījumus, ceļojumu piezīmes u.c. 
manuskriptus, no kuriem daļa joprojām glabājas un lasītājiem pieejama Latvijas Valsts 
vēstures arhīvā. Žurnāla “Latvijas Arhīvi” galvenā redaktore Valda Pētersone savā 
uzrunā pievērsās sērijas “Vēstures avoti” izveidošanai un avotu krājumu publikācijām. 
No 1999. līdz 2020.  gadam sērijā publicēti vienpadsmit avotu izdevumi, un katrs 
no tiem uzskatāms par nopietnu ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma 

Raksturojot konferences norises gaitu, gribētu izcelt tās svinīgumu, lietišķo un 
draudzīgo gaisotni. Kuluāros dalībnieki atzīmēja nepieciešamību arī pēc turpmākiem 
līdzīgiem Austrumeiropas un Ziemeļeiropas arhīvistu forumiem.

Konferences organizatori ir plānojuši sagatavot un izdot konferences referātu 
krājumu, kurā par katrā ziņojumā analizētajām problēmām varēsim lasīt plašāk.

Gatis Karlsons


