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2009. gada aprīlis–decembris

3. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīvu apmeklē LU Vēstures un filozofijas 
fakultātes vēstures specialitātes studentu grupa.

15.–16. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošā pētniece Valda Kvaskova piedalās starptautiskā 
zinātniskā konferencē M. Planka Demogrāfisko pētījumu institūtā Rostokā (Vācija) 
un nolasa ziņojumu “LVVA fonda “Kurzemes revīziju saraksti” dokumentu sastāvs 
un izmantošana”. 

15., 29. aprīlī un 7. maijā Latvijas Valsts arhīvā, Kurzemes prospektā 5, notiek 
lasījums “Tās dienas acīm”, kas veltīts Latvijas iedzīvotāju 1949. gada 25. marta 
deportācijas atcerei. Lasījumā ieklausās Āgenskalna ģimnāzijas 10. klases, Rīgas 84. 
vidusskolas 11. klases un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolēni.

17. un 24. aprīlī notiek pavasara talka Tukuma ZVA ēkās Pils ielā 16 un Kandavas 
ielā 18a.

21.–25. aprīlī Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas 
un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja Inta Feldmane piedalās DLM-Forum 
biedru sanāksmē un Eiropas valstu nacionālo arhīvu vadītāju padomes kopējā 
sanāksmē Prāgā (Čehija).

23. aprīlī–8. maijā notiek Jēkabpils ZVA kompleksā pārbaude.
26.–27. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 

popularizēšanas daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Society of Scandinavian Studies” Viskonsīnas Universitātē 
Medisonā (ASV) un nolasa referātu “Latvia and Nordic policy discourse during interwar 
period”.

30. aprīlī Alūksnes ZVA direktore Solvita Jermacāne piedalās Alūksnes pilsētā 
esošo valsts iestāžu vadītāju sapulcē pie domes priekšsēdētāja.

Aprīlī–maijā Tilžas novada muzejā aplūkojama Alūksnes ZVA sagatavotā 
izstāde “Kolektivizācijas pirmsākumi Viļakas apriņķī”.

Aprīlī–maijā Liepājas ZVA notiek lekciju kurss “Arhīvzinības” Liepājas 
Universitātes studiju programmas “Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa 
studentiem. 

Aprīlī Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursijas Ogres Meža tehnikuma, 
Alberta koledžas un Pārdaugavas profesionālās vidusskolas audzēkņiem, Rīgas 
Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas studentiem un 
Rēzeknes Augstskolas profesionālās maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 
studentiem.
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Aprīlī–jūnijā Alūksnes muzejā aplūkojama Alūksnes ZVA sagatavotā izstāde 
“Latvijas brīvības cīņas. 1918–1920”.

2. maijā Tukuma ZVA direktora vietnieces Andai Voitusikai 10 darba gadu10 darba gadugadu 
jubileja.

4. maijā Alūksnes ZVA slēgta Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai 
veltītā izstāde un atklāta jauna dokumentu ekspozīcija “Ceļš uz neatkarības 
atjaunošanu”.

5. maijā Vectilžas pagasta bibliotēkā atklāta Alūksnes ZVA sagatavotā izstāde 
“Kolektivizācijas pirmsākumi Viļakas apriņķī”.

7. maijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošie pētnieki Ēriks Jēkabsons un Valters Ščerbinskis 
piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē “Lietuvas Šauļu savienība: pagātne, 
tagadne, nākotne” Kauņas Universitātē (Lietuva) un nolasa referātus “Latvijas 
aizsargu sadarbība ar Polijas Strēlnieku savienību un Lietuvas Šauļu savienību” un 
“Latvijas aizsargu organizācijas galvenie darbības virzieni”.

11.–13. maijā Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas 
un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja Inta Feldmane, pamatojoties uz Eiropas 
komisijas un APEnet dalībnieku noslēgto līgumu par projekta “Eiropas arhīvu 
vārteja” izpildi, piedalās Vācijas Bundes arhīva organizētajā sanāksmē Berlīnē 
(Vācija).

14. maijā Jelgavas ZVA notiek ekskursija un praktiska nodarbība Amatniecības 
vidusskolas audzēkņiem.

18. maijā Liepājas ZVA notiek lekcija “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, 
uzkrāšana un saglabāšana” Liepājas Universitātes studiju programmu “Vides 
vadība” un “Ārējo sakaru speciālists” 2. kursa studentiem.

20. maijā Jelgavas ZVA notiek ekskursija un praktiska nodarbība Zaļenieku 
arodskolas audzēkņiem.

22. maijā Latvijas Valsts arhīvā viesojas Tartu Universitātes studenti profesora 
Ādu Musta (Must) vadībā.

25. maijā Jēkabpils ZVA atklāta izstāde “Jēkabpils ZVA – 45”.
27. maijā Tukuma ZVA notiek Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas iekšējais audits 

“Iekšējās kontroles novērtējums Tukuma zonālajā valsts arhīvā”, kura laikā arhīva 
darbinieki izpildīja testus “Par iekšējās kontroles sistēmas darbību Tukuma ZVA” 
un “Informācija un saziņa mūsu iestādē”.

Maijā Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studentiem un Banku 
augstskolas bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 1. kursa 
studentiem.

Maijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs pieņem valsts glabāšanā 
vairāk nekā 120 filmas (dokumentālās, animācijas, spēlfilmas), kas tapušas ar valsts 
budžeta līdzfinansējumu.

1. jūnijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija izdod rīkojumu Nr.60 “Par 
funkciju centralizāciju valsts arhīvu sistēmas iestādēs”.

1.–11. jūnijā notiek funkciju audits saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu Nr. 93 “Par funkciju audita darba grupu 
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un funkciju audita veikšanu Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā un funkcionāli saistītās 
iestādēs valsts arhīvu sistēmā”.

2. jūnijā Rugāju pagasta bibliotēkā atklāta Alūksnes ZVA sagatavotā izstāde 
“Kolektivizācijas pirmsākumi Viļakas apriņķī”.

5. jūnijā Latvijas Valsts arhīva ceļojošo izstādi “Prāgas pavasara un Hartas–77 
atbalsis Latvijā/Baltijā” atver Tukuma Kultūras namā. 

10. jūnijā Liepājas ZVA Juridisko personu arhīvu uzraudzības daļas vadītājai 
Sarmītei Robaltei 50 gadu jubileja.

10.–12. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti piedalās Latvijas Restauratoru biedrības divdesmitgadei 
veltītajos pasākumos Mencendorfa namā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 
Rundāles pilī.

14. jūnijā Latvijas iedzīvotāju pirmās masveida deportācijas piemiņas dienā 
ceļojošā izstāde “Represētie kultūras darbinieki” tiek izstādīta Latvijas Valsts arhīva 
vestibilā. 

15.–30. jūnijā Liepājas ZVA mācību praksi veic Liepājas Universitātes vēstures 
un sociālo zinību skolotāju studiju programmas studenti studiju kursa “Arhīv-
zinības” ietvaros. Tās mērķis ir padziļināt, papildināt un praktiski pielietot mācību 
gada laikā apgūtās teorētiskās zināšanas, praktiski iepazīt arhīva darba virzienus 
un būtību, apgūt dokumentu apstrādes un sakārtošanas principus, fondu un lietu 
veidošanā nepieciešamās iemaņas un iepazīt arhīva materiālu pielietošanas iespējas 
zinātniski pētnieciskajā darbā.

17. jūnijā Daugavpils ZVA galvenā fondu glabātāja Indra Skrinda piedalās 
“UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Nacionālais reģistrs un tā darbības 
uzsākšana 2009. gadā” reģionālajā seminārā Daugavpils Universitātē.

18. jūnijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs kopā ar citām nacionālas 
nozīmes kultūras institūcijām iesaistās Rīgas svētku “7 vēstules Rīgai” programmas 
organizācijā, parakstot svētku memorandu un svētku laikā piedāvājot ieskatīties 
dokumentos no arhīva audiovizuālo dokumentu krātuvēm – kinohronikās, 
dokumentālajās filmās.

19. jūnijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija, atbildot uz 2009. gada 6. marta 
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas lūgumu atbalstīt priekšlikumu par valsts 
arhīvu sistēmas iestāžu grāmatvedības funkcijas centralizāciju ģenerāldirekcijā, 
izdarot attiecīgus grozījumus valsts arhīvu sistēmas iestāžu finansēšanas plānos, 
nosūta vēstuli “Par funkciju centralizāciju valsts arhīvu sistēmas iestādēs”, kurā 
uzdots Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai likvidēt grāmatvedības (finanšu), personāla, 
saimniecības un informācijas tehnoloģiju funkcijas valsts arhīvos un Centrālajā 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijā, kā arī veikt šo 
funkciju centralizāciju.

26. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Informācijas tehnoloģiju, sistēmu un 
projektu daļas vadītājam Viesturam Biseniekam 55 gadu jubileja.

26. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti apmeklē Latvijas Restauratoru biedrības divdesmitgadei 
veltīto izstādi “Kultūras mantojuma ilgmūžība – Latvijas restauratoru darba 
mērķis” Mencendorfa namā.

27. jūnijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija izdod rīkojumu Nr. 67 “Par 
funkciju centralizācijas pasākumiem valsts arhīvu iestādēs”.
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Jūnijā–septembrī Gulbenes rajona padomes ēkā aplūkojama Alūksnes ZVA 
sagatavotā izstāde “Pirmās daudzpartiju pašvaldību vēlēšanas atjaunotajā Latvijas 
valstī 1994. gada 29. maijā Gulbenes rajonā” un “Gulbene novados. 1947.–1950. 
gads”.

1. jūlijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas 
galvenajam arhīvistam Jānim Kuzikam 60 gadu jubileja.

1. jūlijā Daugavpils ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas 
galvenajai fondu glabātājai Olgai Bidzānei 55 gadu jubileja.

1.–10. jūlijā Liepājas ZVA mācību praksi veic Liepājas Universitātes vēstures un 
sociālo zinību skolotāju studiju programmas studenti studiju kursa “Arhīvzinības” 
ietvaros. Tās mērķis ir padziļināt, papildināt un praktiski pielietot mācību gada 
laikā apgūtās teorētiskās zināšanas. Prakses laikā studenti iepazīst arhīva darba 
virzienus un būtību, apgūst dokumentu apstrādes un sakārtošanas principus un 
fondu un lietu veidošanā nepieciešamās iemaņas, kā arī iepazīst arhīva materiālu 
pielietošanas iespējas zinātniski pētnieciskajā darbā. 

3. jūlijā Valmieras ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas 
vadītāja Māra Stabrovska un vecākā eksperte Gunta Zīrāpe piedalās Valmieras 
novadpētniecības muzeja 50 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā.

4.–6. jūlijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Dokumentu saglabāšanas un 
izmantošanas daļas vadītāja Digna Bērze piedalās Lietuvas tūkstošgadei veltītajos 
pasākumos Viļņā (Lietuva).

7.–9. jūlijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās starptautiskā 
zinātniskā konferencē “Cultural Histories of Sociability, Spaces and Mobility” Jorkā 
(Lielbritānija) un nolasa referātu “Creating images of the North: Reports by travellers 
in the Latvian newspapers of tsarist Russia’s era interwar period on Scandinavia and 
Finland”.

15. jūlijā Valmieras ZVA vecākā eksperte Gunta Zīrāpe piedalās jubilejas 
pasākumā “Sēļiem – 110” Sēļu pagasta muižā.

16. jūlijā Latvijas Republikas Saeima otrajā lasījumā izskata Arhīvu likuma 
projektu.

22. jūlijā Liepājas ZVA rīko lekciju “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, 
uzkrāšana un saglabāšana” mācību centra “Buts” Liepājas filiāles studiju 
programmas “Biroja vadība” audzēkņiem.

23. jūlijā Jēkabpils ZVA notiek ekskursija un lekcija par lietvedības un arhīva 
darbu Valsts nodarbinātības dienesta organizēto lietvežu kursu dalībniekiem.

24.jūlijā Latvijas Valsts arhīvā viesojas Klīvlandes (ASV) Latviešu biedrības 
vadītāja Silvija Rutenberga un nodod glabāšanā Latviešu Kultūras dārza tapšanas 
procesa dokumentus un mapes ar ziņām par ziedotājiem. 

28. jūlijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Saimniecības dienesta darbiniecei 
Tamārai Kravčukai 60 gadu jubileja.

29. jūlijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālistes Māra Sprūdža un Inta Rudzīte VID Zemgales reģiona Bauskas nodaļā 
konsultē par plūdu seku novēršanas iespējām nodokļu maksātāju dokumentu 
fondā, kā arī sagatavo rekomendācijas. Laboratorija aizdod iekārtas un aprīkojumu, 
kas ļauj likvidēt plūdu atstātās sekas.
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1. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas vadošajai 
pētniecei Dzintrai Romanovskai 30 darba gadu jubileja.

3. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas sena vācbaltu fon Rozenu 
(von Rosen) dzimta 60 personu sastāvā un apskata izstādi “Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā saglabātie fon Rozenu dzimtas dokumenti”.

3. augustā–16. septembrī Ventspils ZVA atbrīvo dokumentu glabātavas Talsos 
un 142 000 glabājamās vienības pārved uz glabātavām Ventspilī. 

5. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīva Grāmatvedības nodaļas vadītājai Aijai 
Kozlovskai 50 gadu jubileja.

6. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un datubāzu 
daļas vadošajai pētniecei Ritai Ņikitinai 30 darba gadu jubileja.

9. augustā Alūksnes ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas 
fondu glabātājai Valentīnai Konoņenko 10 darba gadu jubileja.10 darba gadu jubileja.gadu jubileja.

14. augustā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija izdod rīkojumu Nr. 84 “Par 
grāmatvedības (finanšu) funkcijas centralizāciju” un rīkojumu Nr. 85 “Par personāla 
vadības funkciju un informācijas tehnoloģiju funkciju centralizāciju”.

21. augustā Latvijas Valsts arhīva ceļojošo izstādi “Prāgas pavasara un Hartas–
77 atskaņas Latvijā/Baltijā” atklāj Viļņā, Genocīda un pretošanās kustības izpētes 
centra memoriālā kompleksa Tuskulenu “Miera parks” izstāžu zālē. Izstādes 
atklāšana notiek pasākumu ietvaros, kas saistīti ar 70. gadadienu, kopš tika 
parakstīts Molotova–Ribentropa pakts, kā arī ar Baltijas ceļa 20. gadadienu. Izstādes 
atklāšanā piedalās Lietuvas Valsts prezidente Daļa Grībauskaite. 

22. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs piedalās Rīgas svētkiem veltītā pasākumā 
“7 vēstules Rīgai” ar brīvdabas izstādi “Rīdzinieki 20. gadsimta 1. pusē: portreti un 
sarakste” un filmu demonstrācijām Rīgā, Vērmanes dārzā.

24. augustā Jēkabpils ZVA galvenajai fondu glabātājai Silvijai Lapiņai 50 gadu 
jubileja.

27. augustā Alūksnes ZVA Informācijas un pakalpojumu sektora vadītāja Lilioza 
Balode Balvu novada domē rīko semināru lietvedības un arhīva darba jautājumos 
Balvu novada pagastu pārvalžu lietvežiem.

27.–29. augustā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās starptautiskā 
zinātniskā konferencē Viļņā (Lietuva) un nolasa referātu “Image of Sweden in Latvian 
printed mass media from 19th century to the 1940”.

30. augustā–2. septembrī Latvijā viesojas Starptautiskās arhīvu padomes 
(International Council of Archives) prezidents Īans Vilsons (Ian Wilson). Tās ietvaros 
notiek seminārs “Arhīvi un citas atmiņu institūcijas”, paneļdiskusija un vizīte 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

31. augustā Alūksnes ZVA direktore Solvita Jermacāne piedalās Alūksnes pilsētā 
esošo valsts iestāžu vadītāju sapulcē pie Alūksnes novada domes priekšsēdētāja.

1. septembrī Latvijas Valsts arhīvā viesojas Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija priekšsēdis Juris Ruņģis. Tiek parakstīts līgums 
par LAAJ dokumentu sūtījumu, pārrunāta arhīva darbība un apskatīts, kā tiek 
apstrādāti atsūtītie dokumenti.

1. septembrī par Valmieras ZVA direktori sāk strādāt Aija Pelēkā.
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2. septembrī Tukuma ZVA notiek talka glabātavā Tukumā, Kandavas ielā 18a, 
dokumentu pārvietošana glabātavā.

4. septembrī Balvu kultūras un atpūtas centrā notiek Irēnas Šaicānes grāmatas 
“Balvi – pilsēta ezeru krastā”, kurā izmantoti Alūksnes ZVA materiāli, atvēršanas 
svētki.

7. septembrī Balvu novada pašvaldībā atklāta Alūksnes ZVA sagatavotā izstāde 
“Kolektivizācijas pirmsākumi Viļakas apriņķī”.

9. septembrī uzsākta Latvijas valsts arhīvu sistēmas iestāžu atbalsta funkciju 
centralizācija saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 2009. gada 9. sep-
tembra rīkojumu Nr. 95 “Par pasākumu īstenošanu sakarā ar atbalsta funkciju 
centralizāciju”.

9. septembrī Ventspils Gāliņciema bibliotēkā atklāj izstādi “Dzejnieka rokraksts”, 
kas tapusi sadarbībā ar Ventspils ZVA un H. Dorbes muzeju “Senču putekļi”. Izstādē 
apkopoti arhīva fondos esošie Ventspils novada dzejnieku rokrakstu paraugi un 
manuskripti , kā arī autoru publicētās grāmatas.

11. septembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti piedalās 2009. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu 
atklāšanas pasākumos.

16. septembrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils Universitātes 
Humanitārās fakultātes vēstures bakalaura studiju programmas 3. kursa 
studentiem.

16.–19. septembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālistes Māra Sprūdža un Inga Šteingolde piedalās I Eiropas arhīvu 
dokumentu saglabāšanas speciālistu konferencē, nolasot referātus par esības un 
fiziskā stāvokļa pārbaudi kā preventīvās konservācijas aspektu un par 20. gadsimta 
dokumentu ar dziestošo tekstu izpēti.

17. septembrī Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Rīgas Franču liceja 12. 
klases skolēniem par arhīva dokumentu izmantošanu skolēnu pētniecisko darbu 
izstrādē.

18. septembrī Jelgavas ZVA sagatavotās digitālās publikācijas “Pārskats par 
atmodas laika periodu Jelgavas, Dobeles, Bauskas pašvaldību dokumentos” 
prezentācija.

20. septembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas infor-
mācijas ievadīšanas operatorei Nadeždai Grečkinai 20 darba gadu jubileja.

21.–23. septembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas 
un popularizēšanas daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās Helsinku 
Universitātes un Renvala (Renvall) institūta rīkotā starptautiskā zinātniskā seminārā 
Helsinkos (Somija) un nolasa referātu “Sweden in Latvian newspapers duting interwar 
years”.

22. septembrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā notiek ekskursija 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu 
nosaukumu komisijai.

22. septembrī Latvijas Valsts arhīva Darba organizācijas daļas vecākajai referen-
tei Mārai Brencei 60 gadu jubileja.

23. septembrī Latvijas Valsts arhīva Izziņu daļas Dokumentu izmantošanas 
sektora vecākā referente Iveta Šķiņķe piedalās pasākumā Latvijas Okupācijas 
muzejā ar priekšlasījumu “Vorkutas nometne PSRS ieslodzījumu vietu sistēmā”.
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23. septembrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva pārstāvji viesojas 
pie kolekcionāra Ata Gunvalda Bērtiņa Kuldīgas novada Rumbas pagastā, kur 
saņem kolekcionāra dāvinājumu arhīvam – vairāk nekā 300 skaņuplates. 

24. septembrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes rīkotās konferences “Vēstures un 
politikas līkločos: vēstures zinātnes attīstības gaita Latvijas Universitātē” audio 
ierakstu.

Septembrī Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursijas mācību centra “Buts” 
un Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra organizēto 
bezdarbnieku kursu dalībniekiem, kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas Tiesību 
zinātņu programmas 1. kursa studentiem.

1. oktobrī Rēzeknes ZVA darbu uzsāk direktors Ivo Sutins.
1. oktobrī Ventspils Gāliņciema bibliotēkā notiek izstādes “Dzejnieka rokraksts”, 

kas tapusi sadarbībā ar Ventspils ZVA, noslēguma pasākums – tikšanās ar grāmatas 
“Slavenību rokraksti” autoru grafologu un dzejnieku Jāni Arvīdu Plaudi.

1.–16. oktobrī Tukuma ZVA piedalās akcijā “Es par kultūru”.
2. oktobrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā notiek ekskursija Rīgas 

Amatniecības vidusskolas audzēkņu grupai.
5.–7. oktobrī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vadītāji piedalās 

Baltijas jūras valstu audiovizuālo arhīvu starptautiskā konferencē Viļņā. Konferen-
ces galvenā tēma – dokumentu digitalizācija, to pieejamība interneta vidē.

6. oktobrī Liepājas ZVA notiek lekcija “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, 
uzkrāšana un saglabāšana” Liepājas Universitātes studiju programmas “Biroja 
administrēšana” pilna laika 2. kursa studentiem.

9. oktobrī Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība LU Sociālo zinātņu 
fakultātē studējošajiem apmaiņas programmas “Erasmus” studentiem.

12. oktobrī Liepājas ZVA notiek lekcija “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, 
uzkrāšana un saglabāšana” Liepājas Universitātes studiju programmas “Biroja 
administrēšana” nepilna laika 2. kursa studentiem.

12.–14. oktobrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietniece Māra Sprūdža, 
Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un dokumentu pārvaldības daļas vecākā 
eksperte Andra Āboliņa, galvenais arhīvists Mārtiņš Eizentāls un sistēmu inženieris 
Igors Sējāns piedalās APENet un EAD semināros Lundā (Zviedrija).

12.–16. oktobrī Rēzeknes ZVA piedalās akcijā “Es par kultūru”.
12.–16. oktobrī Ventspils ZVA notiek 11. Atvērto durvju dienas, kurās 

apskatāmas izstādes “Raibie paraksti” un “Arhīva sevišķi vērtīgie dokumenti”, tās 
viesus iepazīstina ar arhīva izvēlētiem sevišķi vērtīgiem dokumentiem, to atlases 
kārtību un saglabāšanas apstākļiem.

13. oktobrī Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas studentiem.

14.–16. oktobrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti Oksana Plotņikova un Māris Jēkabsons piedalās 12. 
starptautiskajā rokrakstu restaurācijas un aprūpes seminārā Kopenhāgenas 
Universitātē.

14.–16. oktobrī Tukuma ZVA atvērto durvju dienas. Dokumentu saglabāšanas 
un izmantošanas daļas fondu glabātāja Inita Pepelko vada ekskursiju Tukuma 
E.Birznieka-Upīša pamatskolas 8. klases skolēniem.
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16. oktobrī Jelgavas ZVA atvērto durvju diena.
16.oktobris akcijas “Es par kultūru” noslēgumā Valmieras ZVA notiek atvērto 

durvju diena, tās ietvaros tikšanās ar Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātnisko 
darbu autoriem un vadītāju vēstures skolotāju Inetu Amoliņu.

19. oktobrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 12. vidusskolas 11.a 
un 11.b klases skolēniem.

22. oktobrī Jēkabpils ZVA notiek ekskursija Jēkabpils agrobiznesa koledžas 
audzēkņiem.

27. oktobrī Liepājas ZVA galvenajai fondu glabātājai Andrai Dušinskai 40 gadu 
jubileja.

27. oktobrī Jēkabpils ZVA notiek lekcija par institūciju arhīviem un dokumentu 
apstrādi Valsts nodarbinātības dienesta organizēto lietvežu kursu dalībniekiem.

27. oktobrī Valmieras ZVA ekskursija Katvaru speciālās internātskolas 
skolotājiem.

27.–28. oktobrī Gētes institūtā (Rīgā) notiek Latvijas Vēsturnieku komisijas, 
Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Valsts arhīva un Gētes institūta organizētā 
starptautiskā konference “Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēstures un vēstures 
uztvere”. Sesiju “Okupācija, kolaborācija un pretošanās Austrumeiropā” vada 
Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa.

30. oktobrī Rēzeknes ZVA darbinieki piedalās Rēzeknes novada vēstures 
skolotāju seminārā un piedāvā sadarbības iespējas 2009./2010. mācību gadā.

1. novembris Latvijas Valsts arhīva mājaslapā atvērta virtuālā izstāde “Prāgas 
pavasara un Hartas–77 atskaņas Latvijā/Baltijā”.

2. novembrī Rēzeknes ZVA galvenajai arhīvistei Katrīnai Abrickai 50 gadu 
jubileja.

3. novembrī Rēzeknes ZVA piedalās Rēzeknes novada vēstures skolotāju 
seminārā un prezentē digitālo publikāciju “Dokumentu izlase skolām par padomju 
perioda vēsturi (1945–1949)”.

4. novembrī Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība LU Vēstures un filozofijas 
fakultātes vēstures specialitātes 3. kursa studentiem. Izziņu daļas Dokumentu 
izmantošanas sektora vadītāja Aija Kalnciema nolasa lekciju “Atmodas un Latvijas 
valstiskās neatkarības un atgūšanas laika dokumenti Latvijas Valsts arhīvā”.

8. novembrī Tukuma ZVA galvenajai arhīvistei Tabitai Kāpostiņai 55 gadu 
jubileja.

9.–13.novembrī Rēzeknes ZVA notiek atvērto durvju dienu pasākumi: izstādes 
“Zemniecības posta un ciešanu ceļš pirms 60 gadiem”, “Dziesmotā revolūcija 
Rēzeknē”, “Rēzeknes rajona likvidēto skolu vēstures druskas 20.gs.”; ekskursijas un 
nodarbības Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēniem, Rēzeknes Valsts 
Nodarbinātības aģentūras kursantiem, Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas 
8. klašu skolēniem.

10. novembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas nodaļu 
organizē semināru par infrasarkano staru izmantošanu dziestošu un izdzisušu 
tekstu lasīšanā.

11.–12. novembrī Tukuma ZVA atvērto durvju dienas. Dokumentu saglabāšanas 
un izmantošanas daļas fondu glabātāja Inita Pepelko vada ekskursiju Profesionālās 
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra lietvedības kursa audzēknēm.
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12. novembrī notiek Latvijas valsts arhīvu sistēmas iestāžu vadītāju, vadītāju 
vietnieku un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbinieku svinīgs pasākums sakarā 
ar valsts arhīvu sistēmas 90. gadadienu.

12.–13. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieks Gatis Karlsons 
piedalās ar referātu Igaunijas Arhīvistu biedrības 70 gadu jubilejas konferencē 
“Arhīvists pārmaiņu laikā” Tartu (Igaunija).

14. novembrī Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas vecākajai 
ekspertei Baibai Zālītei 60 gadu jubileja.

16. novembrī Latvijas Valsta arhīvā notiek dokumentu krājuma “Represijas 
pret latviešiem PSRS. 1937–1938” (sastādītājs Jānis Riekstiņš) un uzziņu krājuma 
“Trimdas arhīvi atgriežas” 4. daļas (sastādītājas Inese Kalniņa un Aija Gūtmane) 
atvēršana.

16. un 17. novembrī Prāgas Nacionālajā muzejā tiek atklāta izstāde “Be free!”, 
kas veltīta 1989. gadā Čehoslovākijā notikušās Samta revolūcijas 20. gadadienai. 
Tās ietvaros skatāma arī Latvijas Valsts arhīva ceļojoša izstāde “Prāgas pavasara un 
Hartas-77 atskaņas Latvijā/Baltijā”.

16.–22. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieks Gatis Karlsons 
piedalās Starptautiskās arhīvu padomes pasākumos: Nacionālo arhīvu dienestu un 
profesionālo organizāciju vadītāju apaļā galda konferencē CITRA, Starptautiskās 
arhīvu padomes ģenerālajā asamblejā Sentjulianā (Maltā).

17. novembrī Latvijas Valsta arhīva Izziņu daļas Dokumentu izmantošanas 
sektora darbiniekiem Aijai Kalnciemai, Jānim Riekstiņam un Ivetai Šķiņķei pasniedz 
Triju Zvaigžņu ordeni.

17. novembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijā notiek Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā 
sapulce.

19. novembrī Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas galvenajai 
fondu glabātājai Ritai Kjago 60 gadu jubileja.

24. novembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki Latvijas Universitātē 
piedalās konferencē “Valsts nozīmes kultūras, izglītības, tautsaimniecības un 
zinātnes institūcijas Latvijai”, kurā direktora vietniece Valda Pētersone lasa referātu 
“Valsts, tās institūciju un cilvēku atmiņas krātuve: Latvijas Valsts vēstures arhīva 
pieredze un nākotnes perspektīvas analīze”.

24. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās atklāj Latvijas Valsts vēstures 
arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto izstādi “Vērmaņdārzs: cilvēki un 
notikumi”.

25.–28. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Nacionālā arhīva 
fonda uzkrāšanas un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja Inta Feldmane un 
vecākā eksperte Andra Āboliņa piedalās APEnet darba grupas sanāksmē Madridē 
(Spānija).

26. novembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku organizē semināru 
muzeju, bibliotēku, arhīvu kolekciju saglabāšanas speciālistiem.

26. novembrī Valmieras ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas 
daļas vadītāja Māra Stabrovska piedalās Valmieras pilsētas un novada skolu 
novadpētniecības darba vadītāju, skolu muzeju vadītāju seminārā Valmieras Valsts 
ģimnāzijā.
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27. novembrī Valmieras ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas 
vadītāja Māra Stabrovska vada nodarbību skolēniem “Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu 
draudzes darbība padomju okupācijas režīma gados” Valmieras novadpētniecības 
muzejā.

26.–27. novembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorija sadarbībā ar Igaunijas Vēstures arhīvu (Tartu) organizē meistardarbnīcu 
par tēmu “Pauspapīra restaurācija”.

27. novembrī Neretas novada domē notiek Jēkabpils ZVA darbinieku rīkotais 
seminārs “Par lietvedības un arhīva darbu Neretas novada pašvaldībās”.

29. novembrī Jēkabpils ZVA arhīvistei Sarmītei Krūmiņai 50 gadu jubileja.

1. decembrī Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenajai 
arhīvistei Jeļenai Zubkovai 70 gadu jubileja.

8. decembrī Latvijas Valsta arhīvā notiek nodarbība Dundagas vidusskolas 10. 
un 11. klases skolēniem.

9. decembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti konsultē Latvijas Ārlietu ministrijas arhīva darbiniekus par 
dokumentu sagatavošanu eksponēšanai.

10. decembrī Latvijas Valsta arhīvā viesojas “Forum for Living History” (Zviedrija) 
pārstāvji, lai pārrunātu iespējas Zviedrijas skolotājus iepazīstināt ar komunisma 
režīma noziegumiem. 

12. decembrī Latvijas Valsta arhīvā notiek nodarbība Latvijas Skolu muzeja 
asociācijas kursu dalībniekiem.

17. decembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas 
galvenajai arhīvistei Žanetei Strautiņai 30 darba gadu jubileja.

18. decembrī notiek Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas darbinieku kopsapulce, kuras darba kārtībā vadības atskaite par 
darbu, par finansējuma un amatu skaita samazinājumu 2010. gadā.

21. decembrī Tukuma ZVA darbinieku sanāksme par paveikto 2009.gadā un 
Ziemas Saulgriežu sagaidīšana pie svētku eglītes.

22. decembrī Latvijas Kara muzejā notiek v/a “Kultūras informācijas sistēmas” un 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas organizēts seminārs arhīvu darbiniekiem “Vienotās 
valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai 
Latvijā un Eiropā”.

25. decembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Saimniecības dienesta vadītājai 
Valijai Porietei 60 gadu jubileja.

27. decembrī Latvijas Valsts arhīva Iestāžu arhīvu un lietvedības daļas vecākajai 
ekspertei Irinai Stradinai 60 gadu jubileja.

Decembrī Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursijas LU Vēstures un filozofijas 
fakultātes vēstures specialitātes 1. kursa studentiem, LU Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
studentiem.




