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Latvijas Nacionālais arhīva
izveide un struktūra

Latvijas Nacionālais arhīvs darbu sāk 
2011.gada 1.janvārī

Latvijas Nacionālais arhīvs ir kultūras 
ministra pārraudzībā esoša tiešās 
pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts 
politiku dokumentu un arhīvu 
pārvaldības jomā

Latvijas Nacionālais arhīvs izveidots, 
apvienojot 15 valsts arhīvus
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Latvijas Nacionālais arhīvs
Arhīvi

21 857 567 glabājamās vienības 
169 plauktu km 
22 arhīva ēkās

Rīgā:
Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Latvijas Valsts arhīvs
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
Personāla dokumentu valsts arhīvs

Reģionos:
11 zonālie valsts arhīvi
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Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts vēstures arhīvs

• Slokas ielā 16, 
Rīgā

• Lielākais, 
vecākais un 
bagātākais arhīvs 
Latvijā

• Glabā 
pirmspadomju 
perioda 
dokumentus 
1220–1945/1991
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Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts arhīvs

• Bezdelīgu ielā 1a un 
Skandu ielā 14, Rīgā

• Centrālo padomju un 
Rīgas pašvaldības 
iestāžu dokumenti 
(t.sk. LKP  un VDK) 
dokumenti 1919, 
1940 - 1991

• Latvijas Republikas 
centrālo valsts un 
pašvaldību institūciju 
dokumenti no 1991 
līdz mūsdienām 

• NVO, trimdas 
organizāciju, personu 
fondi 
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Latvijas Nacionālā arhīva
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvs

• Šmerļa ielā 5, 
Rīgā

• Foto, kino, video, 
skaņas un 
elektroniskie 
dokumenti

• No 1910. gada 
līdz mūsdienām
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Latvijas Nacionālā arhīva
Personāla dokumentu valsts arhīvs

• Ata ielā 1 un 
Šampētera ielā 
16, Rīgā

• Rīgas un Jūrmalas 
pilsētu 
uzņēmumu, 
iestāžu, 
organizāciju 
personāla 
dokumenti

• No 1945. gada 
līdz mūsdienām
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Latvijas Nacionālā arhīva
Zonālie valsts arhīvi

• Vietējo valsts un 
pašvaldības 
iestāžu, 
uzņēmumu, 
organizāciju 
dokumenti

• No 1945. gada 
līdz mūsdienām 

Alūksnē
Cēsīs
Daugavpilī
Jelgavā
Jēkabpilī
Liepājā
Madonā
Rēzeknē
Siguldā
Tukumā
Valmierā
Ventspilī
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Latvijas Nacionālā arhīva
portāls
www.arhivi.gov.lv

http://www.arhivi.gov.lv/


www.lvva-
raduraksti.lv/
Dokumenti dzimtas 
vēstures pētniecībai
Datubāze Latvijas 
iedzīvotāju saraksts 
1918-1940
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Latvijas Nacionālā arhīva
digitālie resursi internetā

http://www.lvva-raduraksti.lv/


Arhīva izziņa ir arhīvā sagatavots un 
apliecināts dokuments, kurā izklāstīta 
arhīva dokumentos esošā informācija par 
kādu faktu, notikumu vai personu ar 
norādi uz informācijas meklējumdatiem 
– fonda, apraksta, lietas, lapas vai 
lappuses numuru

Arhīva izziņas sagatavošana ir maksas 
pakalpojums
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Latvijas Nacionālā arhīva
pakalpojumi



Latvijas Nacionālā arhīva
pakalpojumi

Arhīva dokumentu kopijas
•Papīra dokumentu kserokopijas un 
digitālās kopijas
•Fotodokumentu kopijas 
•Skaņas dokumentu kopijas 
•Audiovizuālo dokumentu kopijas 

Arhīva dokumentu kopiju 
sagatavošana ir maksas pakalpojums

1
2



Latvijas Nacionālā arhīva
pakalpojumi

Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās
ikviens interesents var bez maksas 
iepazīties ar attiecīgajā arhīvā uzkrātajiem 
dokumentiem un arhīva uzziņu sistēmu.

Lasītavās var saņemt šādus 
pakalpojumus:
• Pētīt attiecīgajā arhīvā uzkrātos 

dokumentus;
• Izmantot arhīva uzziņu sistēmu;
• Pasūtīt arhīva dokumentu kopijas;
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Latvijas Nacionālā arhīva
sadarbības projekti

Arhīvs regulāri organizē un piedalās sadarbības 
projektos ar citām atmiņas institūcijām

Jēkabpils ZVA           Jēkabpils pilsētas bibliotēka 
Valmieras ZVA         Valmieras integrētā 
bibliotēka
Ventspils ZVA           Ventspils Galvenā bibliotēka

Kopējas izstādes, publikācijas, pasākumi, 
materiālu izmantošana, pētniecība 
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Arhīva dokumentu
pieejamības ierobežojumi

Arhīvu likums 13.pants
Pieejamība tiek ierobežota dokumentiem:
•kuri satur valsts noslēpumu; 
•kuru pieejamības ierobežojumus nosaka citi 
likumi; 
•kuri satur ar nacionālo drošību, aizsardzību vai 
ārlietām saistītu informāciju, kuras atklāšana 
var radīt kaitējumu valsts vai sabiedrības 
interesēm;
•privātajiem dokumentiem, kuriem pieejamības 
ierobežojuma termiņu noteicis to īpašnieks
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Arhīva dokumentu
pieejamības ierobežojumi

Pieejamība tiek ierobežota dokumentiem:
•kuri satur sensitīvus personas datus vai citu 
informāciju par personas privāto dzīvi (t. sk. 
informāciju par personas adopciju un notariālas 
darbības apliecinošu informāciju), ja tajos esošo 
personas datu vai informācijas izmantošana būtiski 
var aizskart personas privāto dzīvi. 
Šādu dokumentu pieejamība tiek ierobežota 
•uz 30 gadiem no tās personas nāves, uz kuru 
dokuments attiecas. 
•Ja personas nāves datumu nav iespējams noteikt, 
pieejamība tiek ierobežota uz 110 gadiem pēc 
tās personas dzimšanas, uz kuru dokuments 
attiecas. 
•Ja nav iespējams konstatēt ne personas nāves, ne 
dzimšanas datumu, dokumenta pieejamība tiek 
ierobežota uz 75 gadiem pēc dokumenta 
radīšanas
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Arhīva dokumentu
pieejamības ierobežojumi

Dokumentus, kuriem noteikti pieejamības 
ierobežojumi, atļauts izmantot:

• pēc bibliotēkas, muzeja, arhīva vai 
zinātniskās institūcijas darbinieka
pieprasījuma, ja darbinieks attiecīgās 
iestādes funkciju ietvaros veic pētniecisku 
darbību un pieprasījumu apstiprinājis 
bibliotēkas, muzeja, arhīva vai zinātniskās 
institūcijas vadītājs;

• pēc fiziskās personas pieprasījuma, ja šī 
persona veic pētījumu, kuram ir konkrēts, 
precīzi formulēts un likumīgs mērķis, un ir 
saņemta attiecīgajā jautājumā 
kompetentas zinātniskās institūcijas vai 
akreditētas bibliotēkas, vai akreditēta 
muzeja vadītāja rekomendācija
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Arhīva dokumentu
pieejamības ierobežojumi

Persona, kurai ir tiesības izmantot 
dokumentus ar pieejamības 
ierobežojumiem, ir atbildīga par 
to, ka dokumenti un tajos ietvertā 
informācija tiek izmantota tikai 
likumīgam pieprasījumā 
norādītajam mērķim un 
pieprasījumam atbilstošā 
apjomā
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Darbs arhīvā
praktiski padomi

• Ar arhīvu nevajag sākt
• Būtu vēlams priekšstats par arhīva 

uzbūvi un uzziņu sistēmu
Arhīva fonds, arhīva apraksts, meklēšanas 

līdzekļi

• Administratīvās vēstures zināšanas, 
iestāžu hierarhijas pārzināšana

• Zināšanas par administratīvi teritoriālo 
dalījumu vēsturiskā griezumā: muižas, 
draudzes, pagasti, rajoni u.c.

• Valodu zināšanas, prasmes lasīt 
rokrakstu, gotisko rakstu utt. 
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Ko var atrast arhīvā?
VISU

muižas, pagasti, skolas, 
baznīcas, saimniecības, 

uzņēmumi, kolhozi, 
biedrības, iedzīvotāji

u.c.
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Ko var atrast arhīvā?
VISU

muižas, pagasti, skolas, 
baznīcas, saimniecības, 

uzņēmumi, kolhozi, 
biedrības, iedzīvotāji

u.c., utt. 
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Paldies par uzmanību!

inguna.slaidina@arhivi.gov.lv
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