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2020. GADA JANVĀRIS – JŪNIJS

2. janvārī LNA administrācijas Finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites 
nodaļas vecākajai grāmatvedei Tatjanai Mokrušovai 40 darba gadu jubileja.

21. janvārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Spānijas vēstniece Latvijā 
Susana Kamara-Angulo, viņu ar arhīvā glabātajiem dokumentiem par Latvijas un Spānijas 
attiecībām starpkaru posmā iepazīstina Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas arhīva ekspertes Aigas Bērziņas sagatavotā ekspresizstāde.  

21.–25. janvārī LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
vecākā eksperte Aiga Pīķe Francijā Gustava Eifeļa Universitātē (Parīzes priekšpilsētā 
Champs-sur-Marne) piedalās starptautiskā bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
simpozijā BOBCATSSS 2020 “Informācijas pārvaldība, viltus ziņas un dezinformācija” un 
uzstājas ar referātu par Latvijas Bibliotekāru biedrības arhīva dokumentu izpēti. 

28. janvārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīva eksperts Rūdolfs Henčels un Tehniskās nodaļas fondu 
glabātājs Krišs Roziņš pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Viļņā (Lietuva) iepazīstas 
ar Lietuvas Centrālā valsts arhīva un Lietuvas Nacionālā radio un televīzijas filmu 
digitalizācijas risinājumiem.

31. janvārī, atzīmējot janvāra barikāžu laiku, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijā un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā skatāma LNA 
izstāde “Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”. 

31. janvārī interneta vietnē http://muzejs.valka.lv/kolhozi prezentē Valkas 
novadpētniecības muzeja izstādi “Kolhozu laiks Zentas Bebrītes fotogrāfijās”, informācija 
par lauksaimniecības kolektivizāciju papildināta ar shēmām un dokumentārām liecībām 
no LNA Valmieras zonālā valsts arhīva.
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2.–6. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Tematisko un ģenealoģisko 
pētījumu nodaļas arhīva eksperte Rita Bogdanova Jeruzalemē (Izraēla) Izraēlas 
Nacionālās bibliotēkas rīkotā seminārā “Pie Baltijas pirmsākumiem” (At the Source 
Baltics) piedalās lekciju ciklā par Baltijas ebreju vēsturi un to dokumentārā mantojuma 
saglabāšanu, aprakstīšanu un izmantošanu. 

2.–15. februārī LVA Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperte 
Agnija Lesničenoka viesojas ASV (Filadelfijā, Vašingtonā, Ņujorkā) un tiekas ar latviešu 
trimdas organizācijām, lai apzinātu trimdas dokumentāro mantojumu.

3.–5. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīva eksperts Miks Želvis Hāgā (Nīderlande) piedalās Eiropas 
Arhīvu grupas (EAG) organizētā seminārā un praktiskajās mācībās “Archiving by 
Design & DUTO” par Nīderlandes integrētajām arhivēšanas metodēm un stratēģijām.

4. februārī LNA administrācijas telpās Rīgā, Šķūņu ielā 11, LNA direktora vietnieks 
dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, arhīva attīstības un starptautisko sakaru jautājumos 
Gatis Karlsons iepazīstina Rīgas 85. vidusskolas 10. un 11. klašu skolēnus ar arhīva 
profesiju un darba iespējām. 

4.  februārī Valmieras integrētajā bibliotēkā notiek LNA Valmieras ZVA organizēta 
nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” Valmieras Viestura vidusskolas 10. klases 
skolēniem.

4.  februāri LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele prezentē LNA digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi, 
Latviju!” Liepājas reģiona bibliotekāru seminārā.

5.  februāri LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele prezentē LNA digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi, 
Latviju!” Jelgavas novada bibliotekāru seminārā.

12. februārī LNA Daugavpils ZVA viesojas Polockas Valsts universitātes (Baltkrievija) 
docētāji, lai iepazītu arhīvu Daugavpils Universitātes un Polockas Valsts universitātes 
sadarbības projekta īstenošanai.

18. februārī LNA VDK dokumentu publicēšanas vietne kgb.arhivi.lv papildināta ar 
Latvijas PSR VDK 1. daļas (ārējā izlūkošana) operatīvās izstrādes lietu Nr. 873 БЭР par 
vācbaltu izcelsmes juristu Dītrihu Andreju Lēberu. Vietnē ievietoti dokumenti par laika 
periodu no 1961. gada aprīļa līdz 1990. gada februārim.

20. februārī–2. martā Ņūheivenā (ASV) Jeila Universitātes Makmilana centra Eiropas 
studiju padomes un Baltijas studiju programmas organizētajā starptautiskajā simpozijā 
“VDK uzraudzība Baltijas padomju republikās” piedalās LNA Latvijas Valsts arhīva 
Dokumentu aprakstīšanas nodaļas arhīva eksperts Ainārs Bambals (referāts “Dokumenti 
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par VDK uzraudzību Padomju Latvijā”) un LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas 
nodaļas vecākais eksperts Dr. hist. Gints Zelmenis (referāts “VDK uzraudzība Latvijā no 
20. gs. 60. līdz 80. gadiem: dokumenti un pētījumu iespējas”).

24. februārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentu apmeklē Rīgas 
Celtniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās studiju programmas “Restaurācija” 1. kursa 
studenti.

24.–26. februārī Valmieras integrētajā bibliotēkā notiek LNA Valmieras ZVA 
organizēta nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” Valmieras Valsts ģimnāzijas 
10.a, 10.b un 10.c klases skolēniem.

27. februārī LNA interesentiem piedāvā jaunu meklētāju MeklēLNA, kas nodrošinās 
piekļuvi Valsts vienotajai arhīvu informācijas sistēmai.

28. februārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentu apmeklē Latvijas 
Universitātes Sociālo zinību fakultātes bakalaura studiju programmas “Informācijas 
pārvaldība” neklātienes 2. kursa studenti. 

29. februārī LNA atver testēšanai vietnes “Raduraksti” jauno versiju www.raduraksti.
arhivi.lv. 

1. martā LNA Jelgavas ZVA direktorei Tatjanai Antānei 20 darba gadu jubileja.
4. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek tematiska nodarbība Latvijas 

Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistrantūras studentiem, kā 
popularizēt un publicēt arhīva dokumentus. Nodarbību vada Dokumentu pieejamības 
un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece Dr. hist. Anita Čerpinska un arhīva eksperte 
Aiga Bērziņa. 

4. martā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā notiek pieredzes 
apmaiņas seminārs par fotomateriālu glabāšanu, kurā piedalās Restaurācijas nodaļas 
darbinieki, LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu saglabāšanas 
nodaļas vadītāja Oksana Oša un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fotomateriālu 
restaurators Kristaps Latvis.

5.  martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele un arhīva eksperte Natālija Lāce prezentē 
LNA digitālā krātuvi “Redzi, dzirdi, Latviju!” Valkas novada bibliotekāru seminārā.

5.  martā Valmieras integrētajā bibliotēkā notiek LNA Valmieras ZVA organizēta 
nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” Valmieras 5.  vidusskolas 10.a klases 
skolēniem un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēniem

10.–16. martā Latviešu centrā Minsterē (Vācija) LNA Latvijas Valsts arhīva 
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa un galvenā 
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arhīviste Kristīne Mateja, turpinot sadarbību ar Latviešu centru un Latviešu kopību, 
uzsāk latviešu diasporas dokumentu arhivēšanu.

9. martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas Tehniskās 
koledžas audzēkņi, lai iepazītos ar arhīva darbu un arhīvā uzkrātajiem dokumentiem.

10.  martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 
66.  speciālās vidusskolas audzēkņi, lai iepazītos ar audiovizuālo dokumentu veidiem, 
saglabāšanu un izmantošanas iespējām. 

10.  martā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras tehnikuma 1.  grāmat-
vedības kursa audzēkņiem.

10.–16.  martā, turpinot sadarbību starp Latvijas Nacionālo arhīvu, Latviešu cen-
tru Minsterē un Latviešu Kopību Vācijā, LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa un galvenā arhīviste Kristīne Mateja 
dodas uz Latviešu centru Minsterē un uzsāk Minsteres latviešu ģimnāzijas dokumentu 
kolekcijas arhivēšanu.

11. martā LNA Jēkabpils ZVA vecāka eksperte Zita Smiļģe vada semināru “Arhīva darba 
organizācija un dokumentu arhivēšana” Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem.

11.  martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele prezentē LNA digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi, 
Latviju!” Baldones novada novadpētniekiem un interesentiem.

12. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā atklāj Kurzemes un Vidzemes zemnieku 
brīvlaišanas 200. gadadienai veltītu dokumentu izstādi “Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē 
un Vidzemē: pārmaiņu laikmets Baltijas provincēs 19. gadsimta pirmajā pusē”. Izstādes 
autore Dr. hist. Anita Čerpinska.

13. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas galvenajam arhīvistam Jānim Bušam 20 darba gadu jubileja.

13. martā sakarā ar Covid-19 izraisīto valstī izsludināto ārkārtas situāciju LNA līdz 
12.  maijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un slēdz LNA lasītavas. Ievērojot 
epidemioloģiskos drošības pasākumus, klātienes sanāksmes, darba grupu sēdes, 
ekskursijas, studiju un mācību prakses, kā arī darba braucienus un komandējumus arhīvs 
organizē tikai gadījumos, kad pasākums nepieciešams pamatfunkciju nodrošināšanai vai 
nerada būtiskus riskus. LNA darbinieki iespēju robežās darbu veic attālināti.

17.  aprīlī Latvijas Radio raidījumā “Kultūras rondo” LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva direktore Dace Bušante iepazīstina sabiedrību ar ERAF 
projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” gaitu, problēmām un izaicinājumiem.
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16. aprīlī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Mikrofoto-
kopēšanas nodaļas vadītājam Anatolijam Ļvovam 30 darba gadu jubileja.

17.  aprīlī Latvijas Radio raidījumā “Kultūras rondo” LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva direktore Dace Bušante iepazīstina sabiedrību ar ERAF 
projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” gaitu, problēmām un izaicinājumiem.

28. aprīlī Nacionālā Kino centra organizētā 4. maija Latvijas filmu maratonā tiešsaistē 
portālā www.filmas.lv sadarbībā ar LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu 
skatāmas trīs dokumentālās filmas no arhīva krājuma: “Dzintara latvietis ’87” (režisors 
Aivars Freimanis), “Diena pirms neatkarības” (režisors Andrejs Apsītis) un “Krustceļš” 
(režisors Juris Podnieks).

4.  maijā Nacionālā Kino centra rīkotajā 4. maija Latvijas filmu maratonā tiešsaistē 
portālā www.filmas.lv sadarbībā ar LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu 
notiek ERAF projektā restaurētu klasikas filmu interneta pirmizrādes – režisora Rolanda 
Kalniņa spēlfilma “Akmeņainais ceļš” (1983.  g.) un režisora Arvīda Krieva spēlfilma 
“Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili” (1987. g.).

18. maijā LNA publicē Starptautiskās arhīvu padomes un Starptautiskās informācijas 
pilnvarnieku konferences paziņojumu “Pienākums dokumentēt krīzes laikā nebeidzas, 
tas kļūst vēl svarīgāks” un UNESCO paziņojumu “Pārvērst Covid-19 draudus par iespēju 
vairāk atbalstīt dokumentāro mantojumu” par arhīvu misiju globālās pandēmijas laikā.

18. maijā LNA atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu klientiem. Klātienes 
pakalpojumi tiek sniegti ierobežotā apjomā pēc iepriekšēja pieraksta, arhīva darbiniekiem, 
apmeklētājiem un klientiem arhīva telpās ievērojot higiēnas un sociālās (fiziskās) 
distancēšanās prasības. Iespēju robežās LNA tikšanās, sanāksmes, darba grupu sēdes un 
citus pasākumus plāno un organizē attālināti.

2. jūnijā–9. augustā Rīgas Sv. Pētera baznīcas Gaiļa zālē skatāma audiovizuāla 
instalācija “Latvijas kultūras alfabēts”, kas izveidota 2019. gadā, atzīmējot Latvijas 
nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadienu. 

10. jūnijā pēc Covid-19 izraisītā ārkārtējā stāvokļa atcelšanas arhīvs turpina 
pakalpojumu sniegšanu klātienē, tos nodrošinot ierobežotā apjomā. LNA darbinieki 
iespēju robežās darbu veic attālināti.

22. jūnijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Jānis Šiliņš Cēsu muzejā vada diskusiju “Cēsu 
kauju starptautiskā nozīme”.


