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Latvijas Nacionālais arhīvs
Izveide

• 2010.gada 11.februārī Saeimā pieņem Arhīvu likumu.
• Arhīvu likuma 20.pants

(1) Latvijas Nacionālais arhīvs ir kultūras ministra 
pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras 
struktūra veidota tā, lai šī iestāde darbotos pēc 
funkcionālā un teritoriālā principa un nodrošinātu savu 
administratīvo darbu. 

• Latvijas Nacionālais arhīvs darbu sāk 2011.gada 
1.janvārī.

• Latvijas Nacionālais arhīvs ir valsts arhīvu sistēmas 
iestāžu saistību un mantas pārņēmējs.



Latvijas Nacionālais arhīvs 
Struktūra

Struktūrvienības departamenta līmenī

• Latvijas Valsts vēstures arhīvs
• Latvijas Valsts arhīvs
• Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs• Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs
• Personāla dokumentu valsts arhīvs

• Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības 
departaments

• Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departaments



Latvijas Nacionālais arhīvs 
Struktūra

Struktūrvienības nodaļas līmenī:
• Alūksnes zonālais valsts arhīvs
• Cēsu zonālais valsts arhīvs
• Daugavpils zonālais valsts arhīvs
• Jēkabpils zonālais valsts arhīvs
• Jelgavas zonālais valsts arhīvs• Jelgavas zonālais valsts arhīvs
• Liepājas zonālais valsts arhīvs
• Rēzeknes zonālais valsts arhīvs
• Siguldas zonālais valsts arhīvs
• Tukuma zonālais valsts arhīvs
• Valmieras zonālais valsts arhīvs
• Ventspils zonālais valsts arhīvs



Latvijas Nacionālais arhīvs 
Struktūra

Administratīvās un atbalsta struktūrvienības:
• Arhīvu inspekcija
• Finanšu analīzes un pārskatu nodaļa
• Personāla vadības nodaļa• Personāla vadības nodaļa
• Juridiskā nodaļa
• Attīstības plānošanas nodaļa
• Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļa
• Informācijas tehnoloģiju nodaļa
• Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
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Aktualitātes

Joprojām reorganizācijā!Joprojām reorganizācijā!



Latvijas Nacionālais arhīvs 
Aktualitātes

Ministru kabineta noteikumu pieņemšana:

• Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
• Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā 

Latvijas Nacionālajā arhīvā
• Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi• Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi
• Latvijas Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi
• Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā
• Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā 

mantojuma
• Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest 

nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļauto dokumentu, kā arī 
izgatavo šā dokumenta nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu

• Privātu arhīvu akreditācijas kārtība
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Aktualitātes

Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma
• Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts 

projekts „Vienotās valsts arhīvu informācijas 
sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” 

• Projekta virzītājs ir VAS “Kultūras informācijas 
sistēmas”

• VVAIS jānodrošina arhīva pamatprocesu, 
atbalsta procesu un ar tiem saistīto darba 
plūsmu īstenošanu 



Latvijas Nacionālais arhīvs 
Digitālie resursi

• Datubāzes „Fondi”, „Lietas”, „Avoti”, „Dokumenti” 
• Centrālais fondu reģistrs
• Virtuālā lasītava “Raduraksti”
• Datubāze “Deportētie Latvijas iedzīvotāji 1941, 1949, 

1945–1953”1945–1953”
• Rīgas prefektūras pasu lietu kolekcijas personu rādītājs
• Datubāze “Latvijas augstskolu studenti. 1862–1945” 
• Elektroniskā datu bāze “Latvijas kultūras vēsture 

attēlos”. Sērija A : Portreti”
• Vienotā Valsts arhīvu informācijas sistēma 















Latvijas Nacionālais arhīvs 
Nākotnes ieceres

• LNA digitalizācijas programmas izstrādes 
pabeigšana 

• Digitālo resursu attīstība 3 virzienos:
1) arhīva uzziņu sistēmas digitalizācija – arhīva 

dokumentu vairāklīmeņu apraksti Vienotajā dokumentu vairāklīmeņu apraksti Vienotajā 
valsts arhīvu informācijas sistēmā;

2) arhīva dokumentu kolekciju – kartes, 
pergamenti, fotodokumenti, baznīcgāmatas u.c., 
digitalizācija, virtuālo lasītavu izveide;

3) tematisku datubāzu veidošana.



Latvijas Nacionālais arhīvs

Lai izdodas īstenot mūsu ieceres!
Paldies par uzmanību!

Ingūna Slaidiņa
inguna.slaidina@arhivi.gov.lv


