
ARHĪVU DZĪVE

Tie, kam darba mūžs jau pāri 20

Šogad uz savas darbības astoņdesmit gadiem atskatās Latvijas valsts arhīvu 
sistēma. Līdz ar notikumiem valstī arhīvi ir pārdzīvojuši karu, evakuāciju un 
reevakuāciju, likvidāciju, apvienošanu un reorganizāciju.

Arhīvu vēsture un arhīvistu darba gaitas ir cieši saistītas.1998. gada darba 
pārskata sanāksmē, atzīmējot arhīvu sistēmas 80. gadadienu, mēs godinājām savus 
kolēģus par mūža ieguldījumu arhīvu darbā.

Lasot dokumentus arhīva lasītavā, veicot kārtējo reizi atputekļošanu, ievadot 
datorā informāciju, liekot plauktos jaunpieņemtās lietas, mēs ikdienas steigā reti 
padomājam – cik reižu lietas ir cilātas, nestas, šķirstītas, aprakstītas, uzskaitītas. 
Un kas to ir darījis? Atbildēt var ar vienu vārdu “arhīvists”. Lai kādi bijuši ieņemamo 
amatu nosaukumi, tiešie darba uzdevumi, mērķis visiem kopējs – uzkrāt un saglabāt 
dokumentus, piedāvāt tos sabiedrībai. Darbā aizvadītie gadi nav bijuši viegli. Lielākā 
daļa zonālo valsts arhīvu atradās izpildkomiteju ēku pagrabos un katru dienu bija 
jāsadzīvo ar pustumsu, mitrumu. Arhīva lietu sainis vidēji sver 5 kg – cik tonnu ir 
pārcilājušas arhīvos strādājošās sievietes? Visi pavasari nesa plūdu ūdeņus Dau-
gavpils arhīva telpās, Rēzeknes arhīva glabātavā sastatņu plaukti līgojās pie katra 
soļa, Vēstures arhīvā ziemās bija nepieciešami velteņi un vateņi. Ūdensvadu cauruļu 
bojājumu seku novēršanai vajadzēja aizņemties Rīgas lidostā lieljaudas ventilatoru. 
Vēl 60. gados, pārbaudot iestādes, ir nācies pārnakšņot skolas sporta zālē vai ciema 
padomē, jo sabiedriskā transporta maršruti un braukšanas laiki ne vienmēr ļāva 
atgriezties mājās tūlīt pēc paveiktā darba.

Šai tikšanās reizē atmiņās nebija smaguma un skumju noskaņu, bet gandarījums 
par to, ka pārvarētas likstas, kopīgi ir padarīts darbs, dienas aizvadītas draudzīgā 
kolektīvā. Aizsteigušies gadi, ieņemamo amatu hierarhijas kāpnēs esam kāpuši 
augšup un lejup, pārgājuši strādāt uz citu arhīvu, bet arvien vēl ierindā ir 62 arhīvisti, 
kas savu darba stāžu arhīvos skaita jau trešajā gadu desmitā, bet 21 – ceturtajā 
un vēl tālāk. 

Zonālo valsts arhīvu darbinieki Vilmu Kalniņu, kas kopā ar to kolektīviem 
pārdzīvoja reorganizācijas un jaunievedumus, mīļi dēvēja par savu māti. Tad darbs 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā, tā arhīviem atdoti 50 dzīves gadi.

Lielāko daļu no 48 darba gadiem Rita Vītola aprūpē kultūras darbinieku un iestāžu 
arhīvu fondus Latvijas Valsts arhīvā.

Strādājot Arhīvu pārvaldē, Austra Plūme ir izlasījusi un akceptējusi tūkstošiem 
nosūtīšanai uz ārvalstīm sagatavoto izziņu, veikusi dažādus sabiedriskos pienākumus, 
un nemanot arhīvos aizritējuši 47 gadi.



Jevgeņija Djomina savā 43 gadus garajā darba mūžā ir krājusi, skaitījusi, taupījusi 
un izmaksājusi rubļus, repšus, latus arhīvu sistēmas iestādēm un darbiniekiem.

Laikam Jēkabpils, Ogres un Aizkraukles rajonos nav iestāžu, kuru dokumentus 
nebūtu izvērtējusi Dzintra Kalēja, strādājot 42 gadus Jēkabpils ZVA.

42 gadus arhīvu dokumentus laboratorijā restaurē Jūlija Volkova. 
Liela daļa šodien strādājošo pirmo svētību darbam arhīvā ir saņēmuši no Regīnas 

Neisares, kura arhīvu personāla jautājumus risina jau 40 gadus.
Ļoti žēl, ka šajā īsajā informācijā nevar uzskaitīt visu astoņdesmit trīs apbal-

voto darbinieku ieguldījumu arhīvu darbā. Paldies par paveikto un par uzticību 
arhīviem!

Godinātie arhīvu darbinieki	
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija

Digna Bērze      – daļas vadītāja
Rasma Bērziņa     – daļas vadītāja
Jevgeņija Djomina   – Grāmatvedības daļas konsultante
Gita Ducmane     – daļas vadītāja vietniece
Gita Gorbunova     – daļas vadītāja vietniece
Ludmila Ivancova   – galvenā grāmatvede
Tamāra Mazure     – ģenerāldirektora vietniece
Regīna Neisare     – galvenā personāla inspektore
Jegors Zjuzko     – Saimniecības dienesta vadītāja vietnieks

Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Vija Bernāne     – daļas vadītāja
Rita Bogdanova     – sektora vadītāja
Emīls Damenovskis  – vecākais eksperts
Mirdza Feldmane   – galvenā arhīviste
Dace Goze     – sektora vadītāja vietniece 
Vija Grunte     – daļas vadītāja
Dagmāra Jansone   – sektora vadītāja vietniece
Vilma Kalniņa     – galvenā arhīviste
Mārīte Kraukle     – sektora vadītāja
Jānis Kuziks     – vecākais eksperts
Rita Ņikitina     – vecākā eksperte
Dace Plīkša     – daļas vadītāja vietniece
Vita Puzuka     – vecākā eksperte
Nikolajs Rižovs     – arhīva direktors
Dzintra Romanovska  – sektora vadītāja
Daina Skrimblis  – daļas vadītāja vietniece
Žanete Strautiņa  – sektora vadītāja
Raimonds Šermuks   – vecākais fondu glabātājs
Sarmīte Šrēdere  – daļas vadītāja vietniece
Rota Vāciete   – arhīviste
Irina Veinberga       – daļas vadītāja
Ināra Vītoliņa  – vecākā eksperte
Nikolajs Žaugro        – vecākais arhīvists
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Latvijas Valsts arhīvs

Irina Celmiņa      – vadošā arhīviste
Geordina Drobjasko   – vadošā arhīviste
Skaidrīte Gudakovska   – daļas vadītāja
Vera Guzanova     – arhīva direktora vietniece
Emma Rudzeite       – vadošā arhīviste
Irina Stradina          – vecākā eksperte
Jeļena Udačina                 – fondu glabātāja
Rita Vītola           – vadošā arhīviste
Valentīna Zaikina            – vadošā arhīviste
Jeļena Zubkova                  – daļas vadītāja vietniece
Olga Žiļičeva                      – vecākā eksperte

Personāla dokumentu valsts arhīvs

Gunta Bernova     – arhīva direktora vietniece
Tamāra Gavrilova       – daļas vadītāja
Renāte Kaķīte    – daļas vadītāja vietniece
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Latvijas valsts arhīvu sistēmas iestāžu darbinieku sanāksmē, atzīmējot  arhīvu 



Dace Ozoliņa                 – arhīva direktore
Inna Palanska    – daļas vadītāja
Mirdza Pelkausa   – daļas vadītāja
Austra Plūme      – vecākā arhīviste 
Aleksandra Puriševa – vecākā arhīviste
Lidija Sējāne      – arhīva direktora vietniece

Centrālā mikrofotokopēšanas un 
dokumentu restaurācijas laboratorija

Tatjana Baibarina   – vadošā arhīviste
Gunta Klismete     – restaurētāja
Ruta Munce     – restaurētāja
Jūlija Volkova    – restaurētāja

Zonālie valsts arhīvi

Anita Rutka    – Alūksnes ZVA sektora vadītāja
Anita Meldre    – Cēsu ZVA direktore

Dzidra Čerpinska      – Jelgavas ZVA vecākā inspektore
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sistēmas 80 gadadienu, godinātie ilggadējie arhīvu darbinieki. 1999. gada 4. martā.



Valentīna Čičkaļenko  – Jelgavas ZVA sektora vadītāja
Gunta Mileiko    – Jelgavas ZVA vecākā arhīviste
Irēna More      – Jelgavas ZVA sektora vadītāja
Vija Vilkārse      – Jelgavas ZVA direktore
Dzintra Kalēja     – Jēkabpils ZVA vecākā arhīviste
Ausma Kalniņa     – Jēkabpils ZVA direktore
Silvija Lapiņa       – Jēkabpils ZVA vecākā eksperte
Gunta Drēziņa    – Liepājas ZVA direktore
Ināra Lukaže     – Liepājas ZVA daļas vadītāja
Dzidra Rudzīte    – Liepājas ZVA vecākā arhīviste
Marija Usova      – Liepājas ZVA direktora vietniece
Veneranda Līpenīte    – Rēzeknes ZVA daļas vadītāja
Klavdija Rigusa      – Rēzeknes ZVA vecākā arhīviste
Antoņina Sidoruka    – Rēzeknes ZVA daļas vadītāja
Zita Zvejniece     – Rēzeknes ZVA vecākā eksperte
Lilija Andrejonoka     – Siguldas ZVA vecākā arhīviste
Ruta Menteļeva     – Tukuma ZVA vecākā referente
Zigrīda Perševica     – Tukuma ZVA direktore
Velga Garjū        – Valmieras ZVA daļas vadītāja
Valda Krizone          – Valmieras ZVA direktore
Ieva Klimoviča                – Ventspils ZVA vecākā arhīviste
Valija Mirošņikova    – Ventspils ZVA sektora vadītāja
Gunta Sproģe                  – Ventspils ZVA vecākā arhīviste
Daina Sūngaile               – Ventspils ZVA direktore 

Tamāra Mazure
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LaTvijas VaLsTs 

kinofoTofonodokumenTu arhīva 
35	gadi

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 1998. gada nogalē atzīmēja 35 
gadu pastāvēšanu. Vēstures gaitas garajā plūdumā tas ir tikai viens vienīgs mirklis, 
kuru var pielīdzināt vienam fotokadram. Tomēr šajā laikā arhīvā ir uzkrāts unikāls 
un visaptverošs mūsu valsts dzīves dokumentējums kinohronikās, fotogrāfijās un 
skaņu ierakstos, arhīva fondus ik gadu nemitīgi papildina aizvien jaunas un jaunas 
skatāmas un klausāmas vēstures liecības. Arhīva darbinieku uzdevums ir šīs mūsu 
tautas bagātības saglabāšana un izmantošana. Tas ir grūts ikdienas darbs, kura 
veicēji  visbiežāk paliek aiz kadra. 
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Arhīva jubilejas reizē mēģinām parādīt paši sevi, savas bijušās mājvietas. Šo ne-
lielo fotoretrospekciju veidot nebija viegli, jo vienmēr šķita, ka viss interesantākais 
un vienreizīgākais, kas noticis arhīva dzīvē, palicis neiemūžināts. Vienmēr vispirms 
ir nācies rūpēties par Lielās Vēstures notikumu fiksēšanu un saglabāšanu, bet par 
sevi laika padomāt neatlika. 

Arī turpmāk arhīvs strādās tā, lai ikvienam, kas ver durvis Šmerļa ielā 5, būtu 
brīnišķīgā iespēja uz brīdi pārcelties senākā vai ne tik senā pagātnē, skatīt un dzirdēt 
to.

                                                                

 Publikāciju sagatavojis Gvido Straube
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1. att. LPSR Centrālā 
Valsts kinofotofono- 
dokumentu arhīva 
darbinieki pie Bul-
duru baznīcas, kur 
atradās Kino daļa.
No kreisās otrais 
– Kinodokumentu 

zinātniski tehniskās 
daļas vadītājs 

Juris Šteins, trešais 
– Fotodokumentu 

zinātniski tehniskās 
daļas vadītājs Bruno 
Brikmanis. Jūrmala, 
Bulduri, 1960. gadi. 

Autors nezināms. 
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3. att. Remontdarbi Ðíûòu ielâ pie LPSR Centrâlâ Valsts  kinofotofonodokumentu arhîva çkas.
Rîga, 1980. gadi. Autors nezinâms. (16949–P).

2. att. LPSR Centrâlâ Valsts kinofotofonodokumentu arhîva darbinieki. Pirmajâ rindâ no kreisâs:
treðâ – direktora vietniece Tatjana Zelmane, ceturtais – direktors Mihails Ivanovs, piektais –

Fotodokumentu zinâtniski tehniskâs daïas vadîtâjs Bruno Brikmanis, sestâ – Maija Jaunkïaviòa.
Treðajâ rindâ no kreisâs: ceturtâ – Tatjana Mokruðova. Rîga, 1979. gadâ.

Autors nezinâms. (16967–P).
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4. att. Baltijas valstu audiovizuâlo arhîvu seminâra dalîbnieki pie Latvijas Valsts
kinofotofonodokumentu arhîva çkas Ðmerïa ielâ 5. Pirmajâ rindâ Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîva
direktore I. Kaòepâja. Otrajâ rindâ no kreisâs: otrais – Lietuvas Audiovizuâlâ arhîva direktors D. Narvidas, treðais –
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîva direktores vietnieks I. Freimanis,  sestâ – Igaunijas Filmu arhîva
direktora vietniece I. Tomingas, septîtais – Igaunijas Filmu arhîva direktors H. Raudi,  Rîga, 1998. gada jûnijs.

 Autore G. Umanovska. (1–N–C).

5. att. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîva darbinieki Ziemassvçtku pasâkumâ.
 Rîga, 1998. gada decembris. Autors G. Jemeïjanovs. (2–N–C).
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7. att. Latvijas Valsts arhîvu ìenerâldirektors Valdis Ðtâls
pasniedz Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîva direktorei

Intai Kaòepâjai augsto valsts atzinîbu – Triju Zvaigþòu ordeòa
I pakâpes goda zîmi. Autors G. Jemeïjanovs. (4–N–C).

6. att. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîva darbinieki arhîva 35 gadu jubilejas vakarâ.
Rîga,  1998. gada 11. decembris. Autors G. Jemeïjanovs. (3–N–C).

 Publikâciju sagatavojis Gvido Straube
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LaTvijas arhīvi ceļā uz informācijas sabiedrību:
arhīvu apraksTīšanas sTandarTs LaTvijā

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā 1999. gada 22. janvārī notika seminārs, 
kurā piedalījās valsts arhīvu un ģenerāldirekcijas speciālisti. Semināru vadīja un 
referātu nolasīja Latvijas Valsts arhīva daļas vadītāja vietniece Inta Feldmane. 

Referente iepazīstināja ar Latvijas nacionālo programmu “Informātika” (1999–2005), 
kuras mērķis ir informācijas sabiedrības radīšana, un Latvijas vienotās arhīvu 
informācijas sistēmas (VAIS) vietu tajā. Referātā īpaša uzmanība vērsta uz arhīvu 
nozīmes nepamatoto samazināšanu nacionālajā programmā, ko varētu skaidrot 
arī ar arhīvu sistēmas nepietiekamajām aktivitātēm informātikas un informatīvo 
sistēmu veidošanas jomā.

Pašlaik ir vērojama tendence, kad arhīvu kā informācijas glabātāju funkcijas 
daļēji pārņem Latvijas bibliotēkas, kuras jau tagad Internetā piedāvā iepazīties ar 
savu uzkrāto fondu katalogiem. Latvijas arhīvi pagaidām tikai virzās uz šā mērķa 
sasniegšanu. 

Latvijas Valsts arhīvam ir zināmas iestrādes arhīva informācijas datorizācijā, kopš 
1994. gada tiek veidotas trīs datu bāzes “Fondi”, “Avoti” un “Lietas”. Pēc I. Feldmanes 
domām, noteikti nepieciešams intensificēt darbu pie vienotās informācijas sistēmas 
izstrādes. Mērķa sasniegšanai jāpalielina finansējums un jāsagatavo profesionāli 
darbinieki, lai arī citos arhīvos notiktu vienots un koordinēts darbs arhīvu fondu 
datorizētā aprakstīšanā. 

Kopš 1998. gada aprīlī VAIS pirmās kārtas ietvaros oficiāli akceptēta ieviešanai 
arhīvu fondu (fondu reģistra) programma, tā instalēta arī Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā un zonālajos valsts arhīvos. Sakarā ar citu valsts arhīvu iesaistīšanos 
VAIS izveidē Latvijas Valsts arhīva speciālisti secinājuši, ka nepieciešams veikt 
ciešāku darba koordināciju starp arhīviem, lai nodrošinātu vienotu un standartizētu 
informācijas ievadi datu bāzē. 

Aizvadītajā gadā Latvijas Valsts arhīva darba grupa intensīvi strādājusi arī 
pie arhīvu dokumentu aprakstīšanas standarta izveides. Vienotais aprakstīšanas 
standarts ļaus elektronisko datu bāzi izmantot ne tikai iekšējām vajadzībām, bet 
ar Interneta starpniecību padarīs iespējamu valsts arhīvu datu bāzu lietošanu visā 
pasaulē. Tādējādi jau globālā mērogā ievērojami paplašinātos iepazīšanās iespējas ar 
valsts arhīvos uzkrāto vēstures avotu plašo klāstu. Darba grupa I. Feldmanes vadībā 
risinājusi arī problēmas arhīvu dokumentu aprakstīšanā, kas rodas, izmantojot 
attiecīgo datorprogrammu un pasaulē pieņemtos arhīvu dokumentu aprakstīšanas 
standartus ISAD (G) un ISAAR (CPF). 

Sākot darbu pie arhīva dokumentu aprakstīšanas standarta izveides, Latvijas Val-
sts arhīva speciālisti izpētīja citu valstu pieredzi un mēģina to pielāgot Latvijas arhīvu 
vajadzībām. Referāta autore uzskata, ka darba grupā aktīvi jāiesaista citu Latvijas 
arhīvu speciālisti, lai viņu viedoklis tiktu ņemts vērā, izstrādājot aprakstīšanas 
noteikumus un nosakot apraksta elementus, piemēram, speciālajiem dokumentu 
veidiem (fotogrāfijām, kartēm, elektroniskajiem dokumentiem utt.). 

Novērtējot jau paveikto, referāta autore un klātesošie semināra dalībnieki secināja, 
ka konceptuāli noteiktā VAIS izveide sabiedrības informēšanai par arhīvu dokumen-
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par LaTvijas repubLikas ārLieTu minisTrijas sadarbību 
ar LaTvijas vaLsTs vēsTures arhīvu 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas iecere uzsākt diplomātisko dokumentu 
publicēšanu un veidot izdevumu sēriju “Latvija starptautiskajās attiecībās” lika meklēt 
sadarbības partnerus, un likumsakarīgi, ka tie tika atrasti Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā. 

Ministrija ir ieinteresēta veicināt pētījumus diplomātijas un ārlietu dienesta 
vēsturē un diplomātisko dokumentu izdošanu, jo tie tiek izmantoti ārlietu dienesta 
praktiskajā darbā. Diemžēl pagaidām neviena zinātniskā iestāde šo darbu nav 
uzņēmusies. Mūsdienu diplomātijas vēstures izpētē problēmas rada arī diplomātiskās 
sarakstes izmantošanas ierobežojumi, kādi pastāv visās Eiropas Savienības valstīs. 
Tāpēc īpaša atzinība jāizsaka Dr. hum. Albertam Sarkanim, LR vēstniekam Somijā, 
kurš 1997. gadā, būdams Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, uzņēmās 
krājuma “Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības 
atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998” redakcijas padomes 
vadīšanu, apvienojot darba grupā Latvijas Universitātes, Valsts vēstures arhīva 
un ministrijas arhīva speciālistus un zinātniekus, un veiksmīgi realizēja ideju par 
pirmo diplomātisko dokumentu publikāciju, kaut arī darba noslēguma posmā viņš 
jau strādāja Helsinkos. 

Pirmo Ārlietu ministrijas un Latvijas Valsts vēstures arhīva kopīgo dokumentu 
krājumu 1999. gada 26. janvārī, Latvijas valsts de iure atzīšanas dienā, laida 
klajā izdevniecība “Nordik”.  Protams, ka jebkurš labs darbs rod turpinājumu, un 
iespējams, ka tiks veidota arī nākamā kopīgā publikācija, kas būs veltīta Latvijas 
ārlietu dienesta un diplomātijas vēsturei. 

Valsts sākums un tās starptautiskā atzīšana dokumentos meklējama Latvi-
jas Valsts vēstures arhīvā, neatkarības atjaunošanas un diplomātisko attiecību 
nodibināšanas dokumenti – Ārlietu ministrijas arhīvā un Latvijas Valsts arhīvā. 
Krājumā iekļauti Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas, neatkarības atjaunošanas 
un diplomātisko attiecību atjaunošanas un nodibināšanas dokumenti, kas no starp-
tautisko tiesību viedokļa ir valsts pastāvēšanas juridiskais pamats. Krājumā publicēto 
dokumentu lielākā daļa glabājas Ārlietu ministrijas arhīvā, apmēram ceturtā daļa 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā un daži dokumenti Latvijas Valsts arhīvā u.c. krātuvēs. 
Dokumentu atlase un sagatavošana publicēšanai tika uzsākta 1997. gadā, par ko 
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tiem praktiskajā realizācijā pirmām kārtām nodrošina arhīva iekšējās vajadzības, 
tādēļ nepieciešams veikt programmas korekcijas, lai Vienoto arhīvu informācijas 
sistēmu varētu sekmīgi izmantot ikviens lietotājs. 

Latvijas arhīvi sper tikai pirmos soļus ceļā uz informācijas sabiedrību, taču darbam 
jābūt daudz intensīvākam, iesaistoties iespējami plašākam arhīvu speciālistu lokam. 
Tādēļ ir paredzēti semināri arī citiem arhīvu sistēmas darbiniekiem VAIS programmu 
un starptautisko arhīvu aprakstīšanas standartu apgūšanā. 

Raimonds Cerūzis
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Grāmatas “Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības 
atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998” prezentācija Latvijas Valsts 

vēstures arhīvā. No kreisās: Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece V. Pētersone,  
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors N. Rižovs, LR ārlietu ministrs V. Birkavs.

 LR vēstnieks Somijā A. Sarkanis un Somijas vēstnieks LR H. Hemeleinens izstādes 
“Latvijas valstij 80: Latvijas ārpolitika 20. gs. 20.–30. gados un attiecības ar Somiju, 

Latvijas neatkarības atgūšana 90. gados un starpvalstu attiecību atjaunošana ar 
Somiju” atklāšanā Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
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tika noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Valsts vēstures arhīvu un Ārlietu 
ministriju. Šo līgumu var uzskatīt par veiksmīgas kopīgas darbošanās sākumu. 
Krājuma sagatavošanas gaita parādīja, ka arhīvam ir laba pieredze publikāciju jomā, 
arhīva vadība un darbinieki strādā profesionāli, ir ļoti atsaucīgi un vienmēr gatavi 
pieņemt un atbalstīt jaunas idejas. Gatavojot publicēšanai diplomātiskos dokumen-
tus, kas radušies atšķirīgos vēsturiskos periodos, uzrakstīti daudzās valodās un 
dažādās pasaules valstīs, bija jāatrod veids, kā krājuma robežās saglabāt vienotu 
arheogrāfisko aprakstījumu. Viens no variantiem, par ko darba grupa vienojās, ir 
krājumā redzamais. Ja arhīva un ministrijas sadarbība diplomātisko dokumentu 
publicēšanā turpināsies, varētu īstenoties arī darba gaitā radusies iecere par meto-
disko ieteikumu izstrādāšanu diplomātisko dokumentu publicēšanai. 

Dokumentu krājuma prezentāciju – atklāšanas svētkus arhīvs rīkoja 1999. gada 
11. februārī LR vēstnieku sanāksmes laikā un aicināja uz to arī Latvijā akreditētos 
ārvalstu diplomātus. 

Man bija ļoti patīkami Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu ārlietu 
ministriju arhīvu vadītāju sanāksmē Bonnā 27. un 28. maijā ziņot par sadarbību ar 
valsts arhīviem un īpaši pieminēt Latvijas Valsts vēstures arhīvu un kopīgi sagata-
voto dokumentu krājumu. Ja kopumā sadarbība starp ārlietu ministriju arhīviem un 
nacionālajiem arhīviem visās valstīs ir laba, tad publikāciju jomā tikai Latvijai un 
Rumānijai bija izdoti dokumentu krājumi diplomātijas vēsturē.

Publikācijas ir sabiedrībai zināmā un redzamā arhīvu darba daļa, mazāk zināma, 
bet visnotaļ nozīmīga daļa ir arhīvu komplektēšana un aprakstīšana. Man ir liels 
gandarījums par Latvijā pārvesto un Latvijas Valsts vēstures arhīvam pastāvīgā 

Grāmatas “Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības 
atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998” prezentācija Latvijas Valsts 

vēstures arhīvā. No kreisās: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas 
daļas vadītājas vietniece I. Veispale, Informācijas sektora vadītāja D. Bušante, Latvijas 
Valsts vēstures arhīva direktora vietniece V. Pētersone, Organizatoriski metodiskā darba 

daļas vadītāja I. Slaidiņa, Informācijas sistēmu izveides daļas vadītāja I. Veinberga, 
Grāmatvedības daļas vadītāja T. Mišure un Pieprasījumu uzskaites un izpildes kontroles 
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konference “kurzeme–vidzeme–LaTgaLe:
reģions un idenTiTāTe LaTvijas vēsTurē”

Šā gada 18. un 19. martā vēsturnieki un plašs interesentu loks pulcējās starptautiskā 
konferencē Rīgā, ko organizēja LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures 
katedra, LU Latvijas vēstures institūts, kā arī Gētes institūts Rīgā un Maincas Jo-
hana Gūtenberga universitātes Austrumeiropas vēstures institūts. Lielu ieguldījumu 
pasākuma sagatavošanā un norisē sniedza arī Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Konferences teorētisko pamatojumu un galvenos mērķus ievada referātā “Reģions 
un identitāte vēsturē” atklāja Maincas Johana Gūtenberga universitātes profesors 
Dr. Dr. h.c. Ervīns Oberlenders (Oberländer). Referents uzsvēra, ka Latvijas vēstures 
pilnvērtīga izpratne nav iespējama bez attīstības procesu iepazīšanas mūsu valsts 
vēsturiskajos reģionos – Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Šādas zināšanas dod minēto 
reģionu iedzīvotājiem līdz šim maz izmantoto iespēju paplašināt vēsturisko zināšanu 
apvārsni un identificēties ar sava reģiona vēsturi, tā aktuālajām problēmām un 
smelties no šīs identitātes ne tikai pašvērtības apziņu, bet arī spēku darboties. 
Reģionālās vēstures izpētes aizsākums būtu uzskatāms par mūsu zinātnieku 
iekļaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē, jo, kā informēja E. Oberlenders, ar 
šo virzienu nodarbojas it visur pasaulē; reģionālā vēsture ir stingri iesakņojusies 
mācību programmās un historiogrāfijā. 

Konferences referāti tematiski aptvēra visus trīs Latvijas reģionus. Tie parādīja, 
ka Latvijas reģionālās vēstures izpētē jau veiktas nopietnas iestrādes. Pirmā uzstājās 
Maincas universitātes doktorante Kristīne Volfarte ar ziņojumu “Rīga – latviešu 
nācijas šūpulis?” Viņa aplūkoja Rīgas Latviešu biedrības ieguldījumu tautiešu 
nacionālās pašapziņas veidošanā no 1868. gada līdz rusifikācijas sākumam Baltijas 
provincēs. Autore, izvērtējot sociāli ekonomiskos, ģeogrāfiskos, psiholoģiskos un citus 

glabāšanā nodoto “Vašingtonas arhīvu”, par ko žurnāls “Latvijas Arhīvi” jau rakstīja. 
Sadarbība komplektēšanā turpināsies, šogad Vēstures arhīvs saņems vismaz divus 
ar ārlietu dienesta darbību starpkaru periodā un okupācijas gados saistītus doku-
mentu kopumus. Ministrijas arhīvs labprāt iesaistīsies šo fondu aprakstīšanā – gan 
risinot ārlietu dienesta dokumentu klasifikācijas jautājumus, gan palīdzot noskaid-
rot atsevišķus faktus un fondu vēsturi. Varbūt pēc kāda laika varēsim runāt par vēl 
vienu sadarbības formu. Jau paveiktais ir nozīmīgs avotu papildinājums mūsdienu 
vēstures, tajā skaitā arī ārlietu dienesta un diplomātijas vēstures pētījumiem, 
kuros sava vieta varētu būt arī ministrijas un arhīva turpmākajiem kopīgajiem 
pētījumiem. Ārlietu dienests ir atbalstījis arī vairāku arhīva dokumentu izstāžu 
sarīkošanu ārzemēs – 1998. gada novembrī Somijas Nacionālajā arhīvā sakarā ar 
Latvijas neatkarības 80 gadiem un 1999. gada maijā Prāgā par divu neatkarīgu 
valstu galvaspilsētu – Rīgas un Prāgas sadarbību starpkaru periodā.

Jubileja ir padarītā izvērtēšanas brīdis. Droši vien arhīva vadība un darbinieki 
paši vislabāk zina, kas varētu būt labāk vai citādāk. Katrā ziņā ministrijas sadarbība 
ar arhīvu ir bijusi veiksmīga un ceru, ka tā turpināsies.

Sarmīte Šāvēja
 
   



faktorus, pārliecināja klātesošos, ka 19. gs. otrajā pusē vāciskajā Rīgā koncentrējās 
ievērojams skaits latviešu, kuri kļuva par galveno virzītājspēku pārējo mūsu valsts 
reģionu nacionālajām aktivitātēm. 

Pēc tam konferences dalībnieki pievērsās Kurzemes vēsturei. Vācu vēsturnieks no 
Maincas Folkers Kellers (Keller) ziņojumā “Lēņa hercogs vai zemes valdnieks? Kurzemes 
hercogs Frīdrihs Polijas–Zviedrijas kara laikā (1621–1629)” analizēja Kurzemes her-
coga Frīdriha politiku zviedru un poļu kara laikā. Referātā tika atspoguļota viena 
Latvijas reģiona vēsture noteiktā laika posmā un parādīts, kā vietējie procesi sasaucas 
ar Eiropas pārējo valstu vēsturi. LU Latvijas vēstures institūta asistentes Dr. hist. 
Mārītes Jakovļevas ziņojumā “Modernizācija un manufaktūras Kurzemes hercogistē 
17. gadsimtā” tika apskatīta hercogistes saimniecība. Pamatojoties uz rūpīgu LVVA 
dokumentu izpēti, autore konstatēja, ka līdz ar manufaktūru izveidošanu Kurzemes 
hercogiste iesaistījās starpreģionālajos ekonomiskajos sakaros, tika ieviestas jaunas 
saimniekošanas formas, notika metalurģijas nozares modernizācija un hercogiste 
iekļāvās starptautiskajā tehnoloģisko zināšanu apritē.

Vidzemes vēstures problēmas apskatīja LVVA vecākā referente Dr. hist. Pārsla 
Pētersone un LU Latvijas vēstures institūta pētnieks Dr. hist. Gvido Straube. Pirmais 
ziņojums “Pasta un satiksmes ceļu nozīme Vidzemes reģiona attīstībā” iepazīstināja 
klātesošos ar Vidzemes sauszemes komunikācijas sistēmas attīstību 17.–19. gs., tās 
nozīmi guberņas politiskajā un saimnieciskajā attīstībā, kā arī ilustrēja vietējo iedzīvotāju 
ieguldījumu ceļu un pasta sakaru līniju uzturēšanā.  Savukārt G. Straubes uzstāšanās 
tēma bija “Brāļu draudzes Vidzemē un latviešu identitāte”, atsedzot brāļu draudžu nozīmi 
latviešu izglītošanā, viņu pasaules redzējuma un intelekta attīstībā, kā arī nacionālās 
identitātes veidošanā. 

Divi interesanti referāti konferencē bija veltīti Latgalei. Polijas ZA Vēstures 
institūta adjunkts Dr. habil. hist. Boguslavs Dibass (Dybaś) ziņojumā “Latgale 
Ziemeļu kara laikā (1701–1710)” iztirzāja karadarbības ietekmi Latgalē un dažādu 
kārtu vietējo iedzīvotāju attieksmi pret šiem notikumiem. Ziņojumu autors ilustrēja 
ar spilgtiem faktiem no LVVA saglabātajām Daugavpils pilstiesas grāmatām (Grod-
Bücher). Latgales Latviešu biedrības veidošanos un darbību no 19. gs. beigām līdz 
20. gs. 40. gadiem referātā “Latvieši Daugavpilī 20. gs. pirmajā pusē” apskatīja 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docents Dr. hist. Heinrihs Soms. 

Konferences otrā darbadiena noritēja LVVA. Ievaddaļā arhīva direktora vietniece 
zinātniskajā darbā Dr. hist. Valda Pētersone klātesošos iepazīstināja ar arhīva darba 
mērķiem, uzdevumiem un šodienas aktualitātēm. Zinātniskās pārrunas atklāja 
LU Latvijas vēstures institūta pētnieces Dr. hist. Vitas Zelčes ziņojums “Kurzemes, 
Vidzemes un Latgales vēstures avoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā”, kurā autore 
vēsturiskā skatījumā analizēja valsts varas un arhīvu attiecību attīstību, parādīja 
galveno arhīva kolekciju veidošanās principus un ieskicēja 19. un 20. gs. pārmaiņas 
vēsturnieku attieksmē pret arhīva dokumentiem. 

Lielu interesi konferences dalībniekos izraisīja arhīva dokumentu demonstrācija, 
kurā klātesošajiem tika dota unikāla iespēja iepazīties ar mūsu valsts reģionu 
vēstures avotiem un apjaust vēl neizmantotās iespējas jaunu zinātnisku tēmu 
izstrādē. Informācijas sistēmas izveides daļas vadītāja vietniece Dace Plīkša bija 
sagatavojusi interesantu, ar arhīva lietām ilustrētu stāstījumu par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju 18., 19. gs. dokumentos un šā laika lietvedības pamatprincipiem. Izziņu 
daļas vadītājas Vijas Bernānes ziņojums ļāva klātesošajiem ieskatīties kādreizējā 
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jauni LaTvijas miLiTārās vēsTures dokumenTi 
LaTvijas vaLsTs vēsTures arhīvā

Pēdējos gados Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir uzsācis Latvijas vēstures doku-
mentu apzināšanu ārvalstu arhīvos, lai papildinātu arhīva kolekcijas ar dokumentu 
kopijām, kas sniegtu jaunas pagātnes liecības. Jau 1997. gada 29. augustā Rīgā tika 
noslēgts sadarbības līgums ar Polijas Militāro arhīvu komisiju (Wojskowa Komisja 
Archiwalna). Tas paredzēja dokumentu kopiju par abu valstu vēsturi no 1919. līdz 
1945. gadam apmaiņu pēc paritātes principa.

Jāatzīmē, ka šīs sadarbība aizsākās, pateicoties Dokumentu publikācijas daļas 
vadītāja Dr. hist. Ērika Jēkabsona ciešajiem kontaktiem ar Polijas vēsturniekiem un 
viņa darbam Polijas arhīvos.

Materiāli par Latviju starpkaru un Otrā pasaules kara periodā glabājas vairākos 
Polijas arhīvos. Piemēram, Centrālā Militārā arhīva (Centralne Archiwum Wojskowe) 
fondos atrodas bagātīgas liecības par kopīgo latviešu–poļu militāro operāciju Latgalē 
pret Sarkano armiju 1920. gadā, abu valstu politiskajām un militārajām attiecībām, 
kā arī citiem jautājumiem. Turpat rodama arī informācija par latviešu leģiona 
15. divīzijas apakšvienību darbību 1944.–1945. gada ziemā Pomerānijā (Pomožē), 
kur tās cīnījās pret Polijas 1. Tautas armiju, kas karoja Sarkanās armijas pusē. 
Piemēram,  šo dokumentu vidū ir Polijas 1. Tautas armijas ziņojumi par pretinieku, 
kaujas apraksti, gūstā kritušo latviešu karavīru nopratināšanas protokoli u.c. do-
kumenti. 

Varšavā iespējams arī strādāt ar vēstures dokumentiem mikrofilmās. Īpaši 
nozīmīga ir Polijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Militārās vēstures 
institūta (Akademii Obrony, Wojskowy Instytut Historyczny) arhīvā esošā t.s. Alek-
sandra kolekcija, kuru veido kopijas no ASV Nacionālā arhīva fondiem, kur atrodas 
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specfonda dokumentos, kuri satur ļoti daudzpusīgu informāciju par Latvijas 20. un 
30. gadu norisēm un Otrā pasaules kara laiku. 

Vēsturniece Mārīte Jakovļeva, turpinot iepriekšējā konferences dienā iesākto Kurzemes 
hercogistes tēmu, iepazīstināja ar Kurzemes hercogu un Kurzemes bruņniecības 
arhīviem. Runātāja atgādināja arī Kurzemes zemes arhīva veidošanās un saglabāšanās 
vēsturi un informēja par šā fonda dokumentu tematiku un plašajām izmantošanas 
iespējām pētnieciskajā darbā. Savukārt Vidzemes vēstures tēmu, demonstrējot zviedru 
valdības 17. gs. izgatavotās kartes, turpināja vēsturniece Pārsla Pētersone. Viņa deva 
klātesošajiem arī iespēju apskatīt 13.–16. gs. pergamentus no LVVA Rīgas rātes iekšējā 
arhīva bagātās kolekcijas.

Konference bija aicinājums un pirmais mēģinājums Latvijas reģionālās vēstures 
izpētei. Daudzo interesentu klātbūtne, ziņojumu tematika un saturs, kā arī aktīvās 
diskusijas apliecināja šā pētījuma virziena aktualitāti un dalībnieku vēlēšanos uzzināt 
iespējami vairāk par atsevišķu Latvijas reģionu vēsturi, papildināt zināšanas un 
izpratni par mūsu valsts senatni.

Pārsla Pētersone
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Otrā pasaules kara beigās Vācijā trofeju veidā iegūtie arhīvu dokumenti. Latvijas 
vēsturnieku pētījumiem vērtīgi ir Reiha Austrumu okupēto teritoriju ministrijas 
fonda dokumenti par Ostlandes un arī tajā ietilpstošā Latvijas ģenerālapgabala 
pārvaldi, korespondence Baltijas valstu iespējamās autonomijas jautājumos utt.; 
SS reihsfīrera un reiha policijas priekšnieka fonda dokumenti par stāvokli Ostlandē, 
latviešu leģiona un policijas vienību, Salaspils koncentrācijas nometnes, represīvo 
iestāžu u.c. darbību; Armiju grupu štābu apvienotā fonda dokumenti par armiju 
grupas “Nord” kaujas darbību Latvijā 1941. un 1944.–1945. gadā un 6. SS kor-
pusa 15. un 19. latviešu divīziju kaujām pie Veļikojes upes 1944. gada martā un 
vēlāk; Armiju korpusu štābu apvienotajā fondā iekļautie dokumenti par Latvijas 
teritorijā 1941. un 1944.–1945. gadā operējošo korpusu darbību; Vācijas armijas 
sauszemes karaspēka virspavēlniecības fonda dokumenti par latviešu ieskaitīšanu 
SS karaspēkā un Latvijas teritorijā operējošām karaspēka daļām, ziņojumi par pa-
domju partizānu darbību, latviešu attieksmi pret padomju varu 1944.–1945. gadā, 
latviešu nacionālajām karaspēka daļām Sarkanajā armijā utt. Varšavā atrodas arī 
Vācijas Ārlietu ministrijas arhīva dokumentu mikrofilmas.

1999. gada martā Polijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Militārās vēstures 
institūts daļu no šiem dokumentiem kopijās nodeva Latvijas Valsts vēstures arhīvam. 
Lasītāji jauniegūtos materiālus no Polijas arhīvu kolekcijām var meklēt 4071. fondā 
(Latvijas vēstures dokumenti ārzemju arhīvos/kopiju kolekcija) 3. aprakstā. Rudenī šos 
materiālus papildinās dokumenti par ģenerāļa E. Ridza-Smiglija komandētās Polijas 
armijas grupas sadarbību ar Latvijas armiju 1920. gada sākumā veiktajās militārajās 
operācijās Latgalē. 

Nikolajs Rižovs

LaTvijas arhīvisTu biedrībā

Kad valsts arhīvu sistēmas darbiniekiem beidzās 1998. gada atskaišu saspringtais 
laiks, Latvijas Arhīvistu biedrības Valde turpināja iepriekšējā gadā uzsākto dažādu 
pasākumu organizēšanu  arhīva sistēmas darbiniekiem un interesentiem no valsts 
un pašvaldību institūcijām. Šo pasākumu mērķis bija celt arhīvistu profesionālo 
līmeni, prestižu sabiedrībā, apmainīties darba pieredzē, paplašināt sadarbību 
ar valsts, pašvaldību institūciju un citu juridisko personu arhīva un lietvedības 
speciālistiem.

Ar gandarījumu Latvijas Arhīvistu biedrības Valde atzīst, ka aktīvi sekmējusi mūsu 
valstij nozīmīga krājuma “Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, 
neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998” izdošanu. 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas arhīvā strādājošo Arhīvistu biedrības bie-
dru – S. Šāvējas, E. Vijupes, L. Eriņas iecerētais vairāku gadu laikā veiktais darbs 
vainagojies ar politiski nozīmīga dokumentu krājuma iznākšanu. Savu ieguldījumu 
šajā darbā devuši arī Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālisti. 

Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāvji piedalījās abās krājuma prezentācijās – 
26. janvārī Ārlietu ministrijā un 11. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Pateico-
ties Latvijas Valsts vēstures arhīva atsaucībai, 11. februārī krājuma klajā nākšanas 
svētkos bija uzaicināta Latvijas Arhīvistu biedrības Valde pilnā sastāvā un biedri no 
visiem valsts un zonālajiem valsts arhīviem. Tādējādi pasākums izvērtās par visas 
arhīvu sistēmas svētkiem. 



Pasākumam īpašu nozīmību un emocionalitāti piešķīra LR Ārlietu ministra 
V. Birkava, Latvijas vēstnieka Somijā, krājuma sastādītāja un atbalstītāja A. Sarkaņa, 
krājuma veidotāju un apsveicēju uzstāšanās, Latvijas ārvalstu vēstnieku klātbūtne, 
ziedi, mūzika un televīzijas prožektoru spožās ugunis. Latvijas Arhīvistu biedrības 
vārdā Valdes priekšsēdētāja F. Raslava īsā uzrunā pateicās autoru kolektīvam par 
mūsu valstij tik svarīgo dokumentu krājuma sagatavošanu izdošanai. Vēršoties pie 
klātesošajiem Latvijas vēstniecību pārstāvjiem, viņa izteica cerību, ka ar vēstnieku 
starpniecību, valstīs, kurās viņi pārstāv Latviju, šis krājums ļaus plašākai sabiedrībai 
iepazīt un izprast Latvijas vēstures gaitu un Latvijas tautas centienus. Prominentais, 
augstā līmenī organizētais pasākums ne tikai sniedza gandarījumu, bet arī bagātināja 
ar pieredzi un zināšanām, tā bija pasākumu organizēšanas paraugstunda.

Lielu atsaucību guva 18. martā organizētais pasākums Centrālās mikrofotoko-
pēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijā, kurā bija aicināti interesenti no 
Rīgas domes uzņēmumiem, iestādēm un valsts arhīviem. Tā galvenās organizatores 
bija Valdes locekle M. Vilkauša un Laboratorijas direktore I. Rudzīte. Pamatojoties uz 
ārzemju komandējumā gūtajiem iespaidiem Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva direktore, mūsu biedre I. Kaņepāja, iepazīstināja ar noteikumiem audiovizuālo 
dokumentu arhivēšanā un saglabāšanā. Lielu interesi un aktīvu diskusiju izraisīja 
Latvijas Valsts arhīva Zinātniski tehniskās daļas vadītājas L. Veinbergas stāstījums 
par zinātniski tehniskās dokumentācijas ekspertīzi un apstrādāšanu, kas parādīja, 
ka šajos jautājumos vēl nav izstrādāti normatīvie un metodiskie dokumenti.

Plašu informāciju dokumentu saglabāšanas jautājumos un par Centrālās 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas darbu sniedza labora-
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torijas Restaurācijas daļas vadītāja I. Šteingolde un direktore I. Rudzīte. Interesenti 
varēja iepazīties ar laboratorijas telpām un darba specifiku.

Kuplais apmeklētāju skaits šāda veida pasākumos un tajos izvirzītie jautājumi 
liecināja, ka valsts un pašvaldību darbiniekiem, kuri strādā lietvedībā un veic doku-
mentu arhivēšanu, ir daudz neskaidrību par dažādā veidā un materiālā veidojošos 
dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanas nodrošināšanu, par 
lietvedības saikni ar arhīvu. Bet secinājums bija viens – nepieciešami normatīvi un 
metodiski dokumenti par zinātniski tehniskās dokumentācijas uzskaiti, uzkrāšanu, 
saglabāšanu, par foto- un fonodokumentu saglabāšanu, par elektronisko dokumentu 
uzskaiti un saglabāšanu.

Uzstājoties Valsts arhīvu sistēmas iestāžu gada pārskata sanāksmē šā gada 
martā, Ārlietu ministrijas arhīva vadītāja, Valsts arhīvu padomes locekle S. Šāvēja 
uzsvēra, ka arhīvi atpaliek no laika prasībām un ka mēs varam zaudēt elektroniskajos 
dokumentos ietverto informāciju.

Beidzot tika atbalstīta Valdes locekļa V. Štāla doma, ka Arhīvistu biedrība varētu 
veidot profesionāļu un interesentu grupu vai sekciju, lai piesaistītu no ministrijām, 
citām valsts institūcijām, pašvaldībām lietvedības un arhīva darba speciālistus, 
kas diskutētu, apkopotu un virzītu savus priekšlikumus attiecīgām valsts pārvaldes 
institūcijām. Biedrība kā sabiedriska organizācija ir daudz mobilāka, tai ir lielākas 
iespējas virzīt priekšlikumus attiecīgajām institūcijām, lai piesaistītu sabiedrības 
uzmanību aktuālām problēmām. 

Šobrīd jau varam runāt par Lietvedības un informācijas vadīšanas sekcijas 
izveidošanu Latvijas Arhīvistu biedrības sastāvā. Latvijas Arhīvistu biedrības Valde 
operatīvi organizēja sekcijas darba uzsākšanu un par tās vadītāju apstiprināja L. Di-
manti, sekcijas kodolu veido A. Šinta – mūsu biedrības biedre no Valsts Kancelejas, 
S. Šāvēja, E. Vijupe no Ārlietu ministrijas. 

Ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas atbalstu jau notikuši divi jaunizveidotās sek-
cijas pasākumi, kas izraisīja  ministriju, valsts institūciju, valsts arhīvu un banku 
darbinieku lielu interesi. Tomēr pagaidām Lietvedības un informācijas vadīšanas 
sekcija vēl ir organizēšanas stadijā. Tai vēl jānosaka savs statuss, attiecības ar 
interesentiem, kuri nav Arhīvistu biedrības biedri, un jārisina citi organizatoriski 
jautājumi. 

Latvijas Arhīvistu biedrības darbība otrajā gadā ir kļuvusi daudzpusīgāka, tās 
biedri – aktīvāki un patstāvīgāki. Interesantus pasākumus veidojuši mūsu novadu 
biedru grupas. Piemēram, Jelgavas ZVA Bauskas personālsastāva dokumentu 
saglabāšanas daļas darbinieces pašvaldības organizētajā pasākumā “Mēs – Īslīcē” 
tā dalībniekiem lika paskatīties uz arhīvu kā nozīmīgu, citiem pagasta uzņēmumiem 
un iestādēm līdzvērtīgu organizāciju. Ne mazums darījuši Daugavpils ZVA, Alūksnes ZVA,  
Liepājas ZVA, lai popularizētu savu darbu: pēc arhīva materiāliem veidotas izstādes 
par Latvijas iedzīvotāju deportācijām, publicēti raksti rajonu avīzēs, daugavpilieši 
pat telefonu grāmatā ievietojuši arhīva reklāmu ar savu logo. 

Plašāka kļuvuši biedrības sadarbība ar citām organizācijām un arī tās starptau-
tiskie sakari. Pēc Valdes locekles M. Vilkaušas atgādinājuma par Rīgas domes kon-
taktiem 20.–30. gados ar Prāgas pilsētas pašvaldību Latvijas Valsts vēstures arhīva 
darbinieki izveidoja nozīmīgu starptautisku izstādi “Rīga – Prāga. Divu neatkarīgu 
valstu galvaspilsētas”. Latvijas Arhīvistu biedrība par atbalstu saņēma pateicību 
no Latvijas Republikas vēstniecības Prāgā.

Biruta Marksa
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