
misija, mērķi 

un

darbība



� Palīdzēt un iedvesmot arhīvu darbiniekus un citus 
interesentus pētījumos par Latvijas  vēsturi, valsts 
iestāžu un  citu institūciju vēsturi, ģenealoģiju un 
citām tēmām.



� Nodrošināt Latvijas Nacionālā arhīva un citu valsts, 
sabiedrisko, privāto  institūciju darbiniekus ar darbam 
un izglītībai nepieciešamo informāciju par arhīvu un 
dokumentu  pārvaldības jautājumiem.



Vidzemes bruņniecības bibliotēkas

fonda daļa



1926. un 1927.gadā valsts arhīva pārskatā: 

“pie arhīva tiek ierīkota rokas grāmatu bibliotēka, kurā 
tiks sakopota literatūra, vajadzīga pie tekošiem arhīva 
kārtošanas darbiem, kā arī zinātniekiem arhīva 
materiālu pareizai izpratnei.”materiālu pareizai izpratnei.”



Bibliotēka (1919.-1924.) atrodas Latvijas Valsts 
vēsturiskajā arhīvā. No 1924.gada arhīvs maina 
nosaukumu un līdz 1940.gadam saucas Latvijas Valsts 
arhīvs (tagad Latvijas Valsts vēstures arhīvs). 
No 1945.gada - Latvijas PSR centrālais arhīvs.No 1945.gada - Latvijas PSR centrālais arhīvs.



Bibliotēka turpina darbību Latvijas PSR centrālajā 
arhīvā, kuru 1962.gadā pārdēvē par Latvijas PSR Centrālo 
valsts vēstures arhīvu

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ 
СССР 

ВВЕДЕНИЕ 

Советское социалистическое государство всегда проявляло и 
проявляет большую заботу о сохранении документальной памяти 

истории народа, считая эту деятельность своей важной общественно-
политической функцией.



Apvienojot valsts arhīvu sistēmas iestāžu 
krājumus, ar Latvijas PSR Ministru padomes 
rīkojumu tiek organizēta 
LPSR valsts arhīvu speciālā bibliotēkaLPSR valsts arhīvu speciālā bibliotēka



1991.gadā Arhīvu bibliotēkai pievieno LKP CK Partijas 
vēstures institūta bibliotēku un tā tiek nodēvēta par 
Valsts arhīvu speciālo bibliotēku.



Sakarā ar Latvijas Nacionālā arhīva izveidi bibliotēka 
tiek pārdēvēta par Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēku.



� Arhīvniecības fonds

� Uzziņu izdevumi – enciklopēdijas, vārdnīcas, 
adrešu grāmatas, kalendāri, statistikas izdevumi 
u.c.u.c.

� Arhīvu ceļveži, rokasgrāmatas

� Ģenealoģiskie izdevumi  

� Latvijas un Baltijas vēsture



� Skrejlapu fonds

� Plašs materiālu krājums par PSR periodu 
(tautsaimniecība, vēsture PSRS un LKP vēsture

� Izdevumi par dokumentu pārvaldību Latvijā un citās 
valstīsvalstīs



� Arhīvisti, pētnieki, studenti, valsts un privāto 
iestāžu iestāžu arhīvisti un lietveži (piemēram 
Ārlietu ministrija, Latvijas banka, Iekšlietu 
ministrija, Nacionālās operas arhīvs u.c.) 

Ārzemju lasītāju skaits sastāda 35% no kopējā � Ārzemju lasītāju skaits sastāda 35% no kopējā 
apmeklētāju skaita (zinoši pētnieki, nejauši 
pētnieki, gadījuma rakstura apmeklētāji, īpaši 
vasaras sezonā, trimdas latvieši, pētot dzimtas 
saknes vai “pagātnes sajūtas”)



13.gs. pelēkie mūki 




