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2021. GADA JANVĀRIS–DECEMBRIS

3. janvārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Mikrofoto-
kopēšanas nodaļas arhīvistei Kirai Ozoliņai 10 gadu darba jubileja.

3. janvārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Mikrofoto-
kopēšanas nodaļas arhīvistei Aldonai Bluķei 10 gadu darba jubileja.

6. janvārī Latvijas Televīzijas dienas ziņās sižets par tematiskajām kolekcijām digitālajā 
krātuvē “Redzi, dzirdi Latviju!”. LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva di-
rektore Dace Bušante stāsta par jaunajām digitālās krātuves iespējām un izveidotajām 
kolekcijām.

11. janvārī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas jaunākajai 
fondu glabātājai Olgai Pleišei 10 gadu darba jubileja.

11. janvārī LNA Rēzeknes ZVA darbu sāk galvenā fondu glabātāja Anita Daugule.
24. janvārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 

nodaļas galvenajam arhīvistam Guntim Gailumam 10 gadu darba jubileja.

1. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
izmantošanas nodaļas galvenajai arhīvistei Kristīnei Repelei 30 gadu darba jubileja.

1. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas galvenajai arhīvistei Jeļenai Svobodai 10 gadu darba jubileja.

5. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Nacionālo 
kino centru portālā www.filmas.lv izveido aktrises Astrīdas Kairišas atcerei veltītu fil-
mu izlasi, kurā publicē digitalizētās spēlfilmas “Liekam būt”, “Motociklu vasara”, “Pūt, 
vējiņi!”, “Vakara variants” un “Tauriņdeja”. 

6. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele piedalās ar prezentāciju par arhīvu un tā 
digitālo vietni “Redzi, dzirdi Latviju!” Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
informācijas pārvaldības un bibliotēkzinātnes nodaļas “Jauno profesionāļu skolas” 
nodarbībā “Izlasīt informāciju pirms un pēc 100 gadiem”.

11. februārī Latvijas Nacionālais arhīvs, īstenojot ERAF projektu “Kultūras manto-
juma satura digitalizācija (2. kārta)”, noslēdz iepirkumu par kinodokumentu digitalizāciju 
un digitālo restaurāciju un paraksta līgumu ar SIA “Studija Lokomotīve” par sešu spēlfilmu 
(“Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Cēloņi un sekas”, “Šīs bīstamās balkona durvis”, “Vakara vari-
ants”, “Cilvēka dienas”, “Ievas paradīzes dārzs”), septiņu dokumentālo filmu (“Ceturtā 
dimensija”, “Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku”, “Imants Ziedonis. Portrets locījumos”, 
“Jānis Peters un mūsu laiks”, “Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds”, “Sergejs Eizenšteins. Post 
Scriptum”, “Nostāsti”) un četru animācijas filmu (“Kabata”, “Zelta sietiņš”, “Pieci kaķi”, 
“Laimes lācis”) atjaunošanu.
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12. februārī LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Kā neapjukt informācijas 
okeānā” Valmieras Dizaina mākslas vidusskolas skolēniem.

16. februārī LNA Alūksnes ZVA direktorei Solvitai Jarmicānei 40 gadu darba jubileja.
18. februārī LNA direktora vietniecei Ingūnai Slaidiņai 30 gadu darba jubileja.
18. februārī LNA Rēzeknes ZVA galvenā fondu glabātāja Laila Tihovska sagata-

vo un vada tiešsaistes izzinošu lekciju “Iepazīt mūsdienu arhīvu!” Rēzeknes tehniku-
ma izglītības programmu “Viesnīcu pakalpojumi”, “Pārtikas produktu tehnoloģija” un  
“Komerczinības” izglītojamajiem 42 cilvēku sastāvā.

23. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīvistei Rūtai Daniševskai 20 gadu darba jubileja.

1. martā LNA Liepājas ZVA fondu glabātājai Dacei Vītolai 25 gadu darba jubileja. 
10. martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 

izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
tiešsaistes seminārā ar prezentāciju par arhīvu un tā digitālo vietni “Redzi, dzirdi Latviju!”.

11. martā LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Kā neapjukt informācijas 
okeānā” Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolēniem.

12. martā LNA Valmieras ZVA rīko virtuālo tiešsaistes ekskursiju Valmieras Valsts 
ģimnāzijas 10. klašu skolēniem.

12. martā LNA Rēzeknes ZVA galvenajai arhīvistei Katrīnai Abrickai 25 gadu darba 
jubileja.

16. martā LNA Latvijas Valsts arhīva arhīva eksperte Agnija Lesničenoka uzstājas ar 
tiešsaistes priekšlasījumu “Trimdas nacionālpolitisko procesu atspoguļojums Latvijas 
Valsts arhīva dokumentos: BATUN piemērs” Latvijas Universitātes 79. konferencē “Vēs-
turiskās liecības atmiņas institūciju krājumos”.

23. martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Nacionālo 
kino centru portālā www.filmas.lv izveido aktiera Jāņa Paukštello 70. dzimšanas dienai 
veltītu filmu izlasi, kurā iekļautas digitalizētās spēlfilmas “Aizaugušā grāvī viegli krist” un 
“Ziemassvētku jampadracis”.

1. aprīlī–30. jūnijā LNA Ventspils zonālā valsts arhīva vestibilā apskatāma izstāde 
“Ventspils aug kopā ar Latviju”, kas pa desmitgadēm atspoguļo Ventspils pilsētas saim-
niecisko, kultūras dzīves attīstību un pilsētvides izmaiņas 20.–21. gadsimtā.

4. aprīlī LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītājai Ilutai Kristapsonei 
10 gadu darba jubileja.

18. aprīlī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele intervijā Latvijas Radio 1 stāsta par 
digitālajā krātuvē “Redzi, dzirdi Latviju!” izveidoto jauno dokumentu kolekciju “Dau-
gavpils vēsturiskā apbūve”.

22. aprīlī LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Kā neapjukt informācijas 
okeānā” Valmieras 5. vidusskolas 10. klases skolēniem.

2. maijā LNA Valmieras ZVA fondu glabātājai Dzintrai Freimanei 10 gadu darba jubi-
leja.
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19. maijā Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj virtuālo izstādi “BATUN. Par Baltijas tautu 
brīvību un neatkarību”. Izstāde apskatāma: http://www.archiv.org.lv/diaspora/batun.

19. maijā LNA Ventspils ZVA rīko tiešsaistes nodarbību Iecavas vidusskolas 4. klasei 
“Ģimenes ciltskoka veidošana”.

21. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Nacionālo 
kino centru portālā www.filmas.lv izveido aktiera un režisora Gunāra Cilinska jubile-
jas filmu izlasi, kurā iekļautas digitalizētās spēlfilmas “Noktirne”, “Vilkaču mantiniece” 
un “Vilkatis Toms” un restaurētās filmas “Mērnieku laiki”, “Agrā rūsa”, “Šahs briljantu 
karalienei” un “Nāves ēnā”.

22. maijā notiek žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijas “Vēstures avoti” izdevuma “Cīņa 
par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva doku-
mentos” 3. daļas tiešsaistes atklāšana un diskusija. Ieraksts pieejams: https://www.you-
tube.com/watch?v=KYzEf5KKW48.

23. maijā LNA Latvijas Valsts arhīva arhīva eksperte Agnija Lesničenoka uzstājas ar 
tiešsaistes priekšlasījumu “Amerikas latviešu apvienībai 70”. Ieraksts pieejams Amerikas 
latviešu apvienības Facebook lapā: http://facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
videos/300535525081468. 

10. jūnijā, atzīmējot simtgadi, kopš Svētais Krēsls atzina Latvijas Republiku de iure 
un tika nodibinātas diplomātiskās attiecības, notiek dokumentu krājuma “100 gadi patie- 
suma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto 
Krēslu” atklāšana. Šī izdevuma tapšanā Latvijas Nacionālais arhīvs piedalījās kā sadarbības 
partneris, un tajā ir iekļauti dokumenti no LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem.

11. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīvs atklāj virtuālo izstādi “1941. gada 14. jūnijs Lat-
vijas apriņķos” un vada diskusiju “1941. gada 14. jūnija deportāciju atceroties...”. Izstāde 
apskatāma: http://www.archiv.org.lv/1941.

17. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīva arhīva arhīva eksperte Agnija Lesničenoka uz-
stājas ar tiešsaistes priekšlasījumu “Latviskuma jēdziena ģenēze trimdas latviešu māks-
lā” Latvijas Mākslas akadēmijas konferencē “Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu 
kultūru hibriditātes kontekstā”.

21. jūnijā portālā www.filmas.lv norit Līgo svētku tiešsaistes festivāls visā pasaulē. 
Festivāla filmu programmā iekļauta LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
digitalizētā filma “Vajadzīga soliste”, kā arī restaurētās filmas “Maija un Paija” un 
“Kapteiņa Enriko pulkstenis”.

22. jūnijā LNA Valmieras ZVA rīko tematisko saliedēšanās pasākumu “Valmieras ZVA 
fondos atrasto recepšu gatavošana un degustācija” arhīva kolektīvam. 

1. jūlijā LNA Daugavpils ZVA vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai 20 gadu darba ju-
bileja.

1. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs programmas 
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uz mēnesi pieņem darbā četrus 
skolēnus, kurus iepazīstina ar arhīva uzziņu sistēmu un apmāca fotodokumentu meta-
datu veidošanā un to ievadē datubāzē “Redzi, dzirdi Latviju!”. 
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5. jūlijā–6. augustā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļā saskaņā ar sadarbības līgumu starp LNA un Rīgas Celtniecības 
koledžu norisinās 1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Restaurācija” 2. kursa 
studentes Gunas Sarksņas prakse.

13. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Nacionālo 
kino centru portālā www.filmas.lv izveido aktrises Akvelīnas Līvmanes dzimšanas dienas 
filmu izlasi, kurā iekļautas digitalizētās spēlfilmas “Nakts bez putniem”, “Novēli man lido-
jumam nelabvēlīgu laiku” un “Dārzs ar spoku”.

24. jūlijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga 
Šteingolde un arhīva eksperte Līga Paušus vada lekciju un praktisko nodarbību “Doku-
menti un fotogrāfija. Saglabāšana un restaurācija” Jēkabpils vēstures muzejā.

26. jūlijā–27. augustā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļā saskaņā ar sadarbības līgumu starp LNA un Rīgas Celtniecības 
koledžu norisinās 1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Restaurācija” 2. kursa 
studentes Janas Palkinas prakse.

2. augustā notiek žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijas “Vēstures avoti” izdevuma doku-
mentu krājuma “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.–18. 
gadsimtā” neformāla atklāšana. Izdevumu – oriģinālā vācu valodā un tulkojumā latviešu 
valodā – sagatavojusi LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu publikāciju un po-
pularizēšanas nodaļas vadošā pētniece Valda Kvaskova.  Latvijas Valsts vēstures arhīva 
vestibilā apskatāma šim krājumam veltīta izstāde “Pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un 
morālās dzīves liecības 16.–18. gadsimtā”.

22. augustā LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
galvenajai arhīvistei Everitai Tammei 10 gadu darba jubileja.

26. augustā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu publikāciju un 
popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Gints Zelmenis piedalās Ukrainas Nacionālā 
atmiņas institūta apaļā galda diskusijā par bijušās Valsts drošības komitejas arhīvu 
saglabāšanu un pieejamību postpadomju valstīs.

1. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Mikrofotokopēšanas nodaļas arhīvistei Guntai Klismetei 50 gadu darba jubileja.

1. septembrī reorganizācijas rezultātā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu 
publikāciju un popularizēšanas nodaļa kļūst par LNA struktūrvienību.

2. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
izmantošanas nodaļas galvenajai arhīvistei Solvitai Šmīdenbergai 30 gadu darba jubileja. 

11. septembrī, sadarbojoties Latvijas vēstniecībai Somijā, kinofestivālam “Kokkolan 
Kinojuhlat” un LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam, Somijā sākas Bal-
tijas poētiskā dokumentālā kino rudens, kurā pirmizrādi piedzīvo režisora Ulda Brauna 
digitalizētās dokumentālās filmas “235 miljoni” visgarākā – divu stundu versija “PSRS 
1966. gads”.

13. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs atver projektu 
“Paralēlais kino: kinoamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā”. 
Projekta ietvaros digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi Latviju!” papildina jauna tematiskā sadaļa 
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“Projekts “Paralēlais kino”” ar četrām kolekcijām – “Kinoamatierisms Latvijā”, “Ho-
bijs. Kinoamatieru animācijas filmu izlase”, “Mijkrēšļa rotaļas. Kinoamatieru spēlfilmu 
izlase” un  “Tā mēs dzīvojam. Kinoamatieru dokumentālo filmu izlase”. Projektā Latvijas  
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva darbinieki intervē kinoamatierus un viņu tuvi-
niekus Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī, izveidojot 13 video intervijas. Sadarbībā ar žurnālu 
“Kino Raksti” projekta laikā publicē četrus pētnieciskos rakstus: Inese Strupule “Kinoama-
tieri Latvijas PSR: vēsture, ideoloģija un kultūra”, Ieva Viese-Vigula, Anete Grīnberga 
“Atverot laika kapsulu. Amatieru animācijas tēlainība un brīvība”, Māris Prombergs 
“Meklējot disidentus amatierfilmās”, Lāsma Bērtule “Amatieru spēļu filmas”. Projektu 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

13. septembrī Latvijas Radio raidījumā “Pēcpusdiena” LNA Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīva Dokumentu izmantošanas nodaļas arhīviste Sanita Grīna stāsta 
par arhīva projektu “Paralēlais kino: kinoamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodo-
kumentu arhīvā”. 

15.–16. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vadītāja Inese Kalniņa piedalās 6. BaltHerNet (Baltiešu mantojuma tīkls) konfe-
rencē “No Topic Conference” ar tiešsaistes priekšlasījumu par Minsteres latviešu centru 
un tā arhīvu. 

16. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļas roksrakstu, dokumentu, grāmatu restauratorei Jeļenai Zaifertei 40 
gadu jubileja.

16. septembrī LNA Jelgavas ZVA galvenajai fondu glabātājai Ilzei Siliņai 30 gadu dar-
ba jubileja.

16. septembrī LNA Jelgavas ZVA galvenajai fondu glabātājai Andai Mežsargai 30 
gadu darba jubileja.

16. septembrī notiek LNA izdevuma “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu 
policijas nolikumi 16.–18. gadsimtā” prezentācija Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejā. Atklāšanā piedalās LNA direktore Māra Sprūdža un LNA Dokumentu 
publikāciju un popularizēšanas nodaļas darbinieki.

16. septembrī–4. decembrī Alūksnes muzejā apskatāma dokumentāla izstāde 
“Alūksnes putnu fermai – 60”. Izstādi organizē APF Holding sadarbībā ar LNA Alūksnes 
ZVA. 

19. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 
Inga Šteingolde un Restaurācijas nodaļas restaurators–eksperts Einārs Sondors pieredzes 
apmaiņas nolūkos apmeklē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Restaurācijas nodaļu, lai 
papildinātu zināšanas grafikas darbu izpētē, konservācijā un restaurācijā.

21. septembrī notiek LNA izdevuma “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu 
policijas nolikumi 16.–18. gadsimtā” prezentācija Kuldīgas novada muzejā. Atklāšanā 
piedalās LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa un LNA Dokumentu publikāciju un 
popularizēšanas nodaļas darbinieki.

23. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratorei Aleksandrai Juldaševai 30 gadu 
darba jubileja.

23. septembrī LNA Valmieras ZVA piedalās portāla historia.lv novadpētnieku mācību 
cikla ietvaros organizētajā tiešsaistes seminārā–konferencē “Senie ceļi un robežas”.
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23. septembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija un praktiskā nodarbība Dau-
gavpils Universitātes studentiem kursā “Pēckara Daugavpils”.

23. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar 
Nacionālo kino centru portālā www.filmas.lv izveido animācijas režisora un producenta 
Anša Bērziņa atcerei veltītu filmu izlasi, kurā publicē digitalizētās filmas “Skumjš stāsts 
par Keriju”, “Ringlas ceļojums”, “Skudriņa Tipa” un “Fantadroms”.

25. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļas rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratorei Nadeždai Marhertei 
30 gadu darba jubileja.

28.–29. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas arhīviste Sanita Grīna piedalās tiešsaistē ar divām prezentācijām 
par projektu “Paralēlais kino: kinoamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodokumen-
tu arhīvā” Starptautiskās skaņas un audiovizuālo arhīvu asociācijas (IASA) konferencē 
“Closing the gap for a new generation of sound and audiovisual archives”.

30. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 
Inga Šteingolde un arhīva eksperte Līga Paušus apmeklē 12. Baltijas valstu restauratoru 
triennāli Viļņā. Inga Šteingolde prezentē departamenta restauratores–ekspertes Ievas 
Cesbergas un rokrakstu, dokumentu un grāmatu restauratores Ārijas Ubarstes referātu 
“20. gs. sākuma personas dokumentu restaurācija”. Prezentācijas vizuālajā materiālā 
aplūkojami Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas 
darbinieku restaurētie personu dokumenti un izstrādātās darbu restaurācijas metodikas 
principi. Prezentāciju sagatavojusi Līga Paušus. 

30. septembrī notiek LNA izdevuma “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu 
policijas nolikumi 16.–18. gadsimtā” prezentācija Bauskas pils muzejā. Atklāšanā 
piedalās LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Kārlis Zvirgzdiņš un LNA Dokumen-
tu publikāciju un popularizēšanas nodaļas darbinieki.

30. septembrī Ludzas pilsētas vidusskolā eksponē LNA Rēzeknes ZVA darbinieku vei-
dotu ceļojošu izstādi “Ludzas pilsētas vidusskolai – 100”. Izstādes autore LNA Rēzeknes 
ZVA galvenā fondu glabātāja Laila Tihovska, izstādes noformētājs fondu glabātājs Gunārs 
Skarbinīks.

4. oktobrī Latvijas Radio kultūras ziņās LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva Dokumentu izmantošanas nodaļas arhīviste Sanita Grīna stāsta par arhīva projek-
tu “Paralēlais kino: kinoamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā”.

4. oktobrī par žurnāla “Latvijas Arhīvi” jauno atbildīgo redaktori kļūst Dr. hist. Ineta 
Lipša.

5.–11. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā notiek 
mācību ekskursija Rīgas Celtniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās studiju program-
mas “Restaurācija” 1. kursa studentiem.

7. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
vadītāja Inese Kalniņa un LNA Latvijas Valsts arhīva arhīva eksperte Agnija Lesničenoka 
piedalās video filmēšanā un vebinārā projekta “Latviešu arhīvi pasaulē” ietvaros Pasau-
les brīvo latviešu apvienības Facebook lapā “Materiālu vākšana un sistematizēšana”.

17. oktobrī LNA Rēzeknes ZVA vecākajai ekspertei Venerandai Lipenītei 45 gadu dar-
ba jubileja.
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27. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele vada tiešsaistes lekciju ar prezentāciju 
par arhīvu un tā digitālo vietni “Redzi, dzirdi Latviju!” Latvijas Kultūras akadēmijas 
doktorantūras studentiem. 

29. oktobrī LNA Jelgavas ZVA vecākajai ekspertei Edītei Ilgavīzei 20 gadu darba ju-
bileja.

4. novembrī LNA Arhīvu inspekcijas vecākajai inspektorei Inesei Burdai 30 gadu dar-
ba jubileja.

7. novembrī LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
vecākajai ekspertei Evijai Baranovai 10 gadu darba jubileja.

11.–13. novembrī, sadarbojoties Latvijas vēstniecībai Somijā, Latvijas Valsts kinofo-
tofonodokumentu arhīvam un Somijas Nacionālajam audiovizuālajam institūtam KAVI 
Helsinkos, kinoteātrī “Regīna” izrāda Baltijas poētiskā dokumentālā kino programmu, 
kurā iekļautas dokumentālās filmas “Sākums”, “Celtne”, “Kuldīgas freskas”, “Vecāks par 
10 minūtēm”, “Krasts”, “Lomi”, “Zemes atmiņa” un “PSRS 1966. gads” (režisora Ulda 
Brauna filmas “235 miljoni” visgarākā – autora versija).

13. novembrī LNA Valmieras ZVA piedalās Valmieras muzeja organizētajā tiešsaistes 
konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”.

20. novembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratorei Tatjanai Jaunzemei 30 gadu darba 
jubileja.

22. novembrī–17. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departa-
menta Restaurācijas nodaļā saskaņā ar sadarbības līgumu starp LNA un Rīgas Celtniecības 
koledžu norisinās 1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Restaurācija” 2. kursa 
studentes Ievas Jakubovskas prakse.

29.–30. novembrī notiek Eiropas arhīvu saglabāšanas speciālistu tiešsaistes 
seminārs, kurā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva ek-
sperte Līga Paušus prezentē referātu “Personu dokumentu restaurācijas piemēri” un 
Restaurācijas nodaļas restaurators–eksperts Einārs Sondors prezentē referātu “Želana 
sveķu izmantošanas piemēri dokumentu restaurācijā”. 

1. decembrī LNA administrācija pieņem lēmumu reorganizēt tā struktūrvienības – 
Jelgavas un Tukuma zonālos valsts arhīvus un 2022. gada 1. janvārī izveidot LNA Zemga-
les reģionālo arhīvu.

2. decembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Izziņu nodaļas vadītājai Inesei Mikelānei 30 
gadu darba jubileja.

2. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas galvenā arhīviste Jana Česnokova vada tiešsaistes prezentāciju par 
arhīvu un tā digitālo vietni “Redzi, dzirdi Latviju!” starptautiskajā konferencē “EUscreen 
Network Event 2021 – In Full Colour”.

3. decembrī LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Ciltskoki. Asinsradinieku 
karte” Valmieras Dizaina mākslas vidusskolas 1. kursa skolēniem.

7. decembrī LNA Valmieras ZVA piedalās Valmieras muzeja organizētajā tiešsaistes 
lekcijā un diskusijā “Valmieras degšana 1944”.
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8. decembrī Latvijas Televīzijas kultūras ziņās demonstrē sižetu “Padomju Latvijas 
“paralēlais kino””, kurā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumen-
tu izmantošanas nodaļas arhīviste Sanita Grīna stāsta par projektu “Paralēlais kino: 
kinoamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā”.

8. decembrī Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas kinozālē Rīgā, Elijas 
ielā 17, notiek Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva projekta “Paralēlais kino: ki-
noamatieru filmas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā” noslēguma pasākums 
un diskusija par kinoamatieru kustības vietu Latvijas kino vēsturē. Pasākumu straumē 
tiešsaistē LNA sociālajos tīklos. Tajā demonstrē 10 spilgtu un neparastu kinoamatieru 
veidotu dokumentālo, animācijas un spēles īsfilmu izlasi. Diskusijā piedalās producen-
ts Uldis Cekulis, režisors Dainis Kļava, producents Bruno Aščuks, kino kolektīva “Baltic 
Analog Lab” dalībniece Lāsma Bērtule, animācijas pētniece Ieva Viese-Vigula un Latvijas  
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva arhīviste Sanita Grīna, to vada žurnāla “Kino  
Raksti” galvenā redaktore Kristīne Matīsa.

13. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Digitalizācijas 
nodaļas darbiniekiem notiek mācību seminārs par datņu kvalitātes pārbaudes metodēm 
un digitalizācijas pasūtījumu izpildes gaitu. Semināru vada Digitalizācijas nodaļas vadītājs 
Sandis Zaķis un arhīva eksperte Līva Leitlande.

15. decembrī LNA Daugavpils ZVA arhīva eksperte Indra Skrinda tiešsaistē lasa lekci-
ju “Ciltskoki” Vaboles vidusskolas 5. un 6. klašu audzēkņiem.

15. decembrī LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Ciltskoki. Asinsradi-
nieku karte” Valmieras Dizaina mākslas vidusskolas skolēniem.

16. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā notiek 
mācību ekskursija Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju pro-
grammas “Informācijas pārvaldība” 2. kursa studentiem.

17. decembrī LNA Valmieras ZVA vada tiešsaistes nodarbību “Ciltskoki. Asinsradi-
nieku karte” Valmieras Dizaina mākslas vidusskolas 2. kursa skolēniem.

29. decembrī notiek virtuālās izstādes “Latvijas Valsts arhīvam 60” atklāšana. Izstāde 
apskatāma: http://www.archiv.org.lv/lva60.
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Ainārs Bambals – Dr. hist., LNA Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas  
    arhīva eksperts
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Daiva Lukšaite – Lietuvas Galvenā arhivāra biroja Dokumentu un arhīvu pārvaldības  
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Anete Mežmača – Mg. archaeol., LNA Dokumentu publikāciju un popularizēšanas  

    nodaļas pētniece
Gunta Pašuna – LNA Jēkabpils zonālā valsts arhīva direktore
Oskars Pavlovičs – Bc. hist.
Ina Stāmere – LNA Latvijas Valsts arhīva Izziņu nodaļas vecākā eksperte
Jānis Šiliņš – Dr. hist., LNA Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas  

    vadošais pētnieks 
Jānis Viļums – Mg. hist. 
Gints Zelmenis – Dr. hist., LNA Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas  

    vadošais pētnieks
Arturs Žvinklis – Dr. hist., LNA Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas  
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