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2008. gada aprīlis–jūnijs
1. aprīlī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva interneta vietnē atklāta 

virtuāla izstāde “Arhīva zvaigznājs”.
1. aprīlī pabeigta Saldus rajona dokumentu saglabāšanas sektora dokumentu 

pārvietošana no arhīva telpām Saldū “Kalnsētas” uz arhīva ēku Tukumā, Kandavas 
ielā 18a.

1. aprīlī, pamatojoties uz Tukuma ZVA 2008. gada 27. marta rīkojumu Nr. 9 
“Par Tukuma zonālā valsts arhīva iekšējo reorganizāciju”, veikta arhīva iekšējā 
reorganizācija – izveidots Informācijas un pakalpojumu centrs Saldū un likvidēts 
Saldus rajona dokumentu saglabāšanas sektors.

2. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju 
daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis vada starptautisko zinātnisko semināru 
“Latvian Student Corporations: their traditions, impact and institutional development” 
Stokholmā (Zviedrija).

3. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas sektora 
vadītājai Inārai Vītoliņai 60 gadu jubileja.

4. aprīlī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālistiem notiek sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku organizētā 
semināra “Preventīvā konservācija – 21. gadsimta prioritāte krājuma saglabāšanas 
darbā” pirmā nodarbība. Tajā referātu par gaisa piesārņojuma ietekmi papīra 
saglabāšanā lasa laboratorijas direktora vietniece inženierzinātņu maģistre Māra 
Sprūdža.

4.–7. aprīlī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas Mikrofotokopēšanas daļas vadītājs Anatolijs Ļvovs piedalās 
Sanktpēterburgas Valsts Kino un televīzijas universitātes 90 gadu jubilejai veltītajā 
zinātniski tehniskajā konferencē “No mēmā kino līdz digitālajai televīzijai”.

6. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Informācijas tehnoloģiju, sistēmu un 
projektu daļas vadošajam pētniekam Igoram Sejānam 55 gadu jubileja.

9. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas fondu 
glabātājai Ņinai Fekļistovai 50 gadu jubileja.

7.–13. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietniece Tamāra Mazure 
un Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja 
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Inta Feldmane piedalās ES DLM forumā un ES Nacionālo arhīvu vadītāju biroja 
sanāksmē Ļubļanā (Slovēnija).

17. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija organizē semināru Liepājas un 
Ventspils ZVA darbiniekiem par dokumentu aprakstīšanas standarta un elektroniskā 
paraksta lietošanu.

18. aprīlī notiek Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Metodiskās ekspertu komisijas 
sēde.

18. aprīlī Liepājas ZVA viesojas Liepājas vispārizglītojošo skolu direktori un 
iepazīstas ar arhīva darba pamatfunkcijām, dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un 
izmantošanas iespējām.

19.–22. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieks Gatis Karlsons 
piedalās Starptautiskās arhīvu padomes SUV sekcijas valdes darba sanāksmē 
Upsalā (Zviedrija).

20. aprīlī Personāla dokumentu valsts arhīva Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājai Ilzei Liepiņai 55 gadu jubileja.

20.–23. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektors Valdis Štāls, Nacionālā 
arhīva fonda uzkrāšanas un informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja Inta Feldmane 
un vecākais datubāzes analītiķis Andris Mukāns iepazīstas ar Baltkrievijas Nacio-
nālā arhīva un Baltkrievijas Elektroniskās dokumentācijas zinātniski pētnieciskā 
centra darbu Minskā.

21. aprīlī–29. maijā notiek Jelgavas ZVA kompleksā pārbaude.
23.–25. aprīlī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 

laboratorijas direktore Inta Rudzīte, direktora vietniece Māra Sprūdža un 
Restaurācijas daļas vadītājs Māris Jēkabsons piedalās 9. starptautiskajā seminārā 
“Rokrakstu aprūpe un konservācija” Kopenhāgenā. 

23.–25. aprīlī Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju 
daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās starptautiskā zinātniskā 
konferencē “Dutch-Baltic relations in a historical perspective” Rīgā un nolasa referātu 
“Latvia and Netherlands: Diplomacy, Bussiness and Great Power Politics during Interwar 
period”.

24. aprīlis Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vecākais referents Ritvars Jansons uzstājas Konrāda 
Adenauera fonda organizētajā pasākumā “Komunistisko diktatūru izvērtēšana kā 
Eiropas uzdevums” ar referātu “Latvijas vēsturnieku devums komunistisko režīmu 
izvērtēšanā”.

24. aprīlī Daugavpils ZVA notiek Jēkabpils ZVA darbinieku ekskursija un 
pieredzes apmaiņas pasākums.

25. aprīlis Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vecākais referents Ritvars Jansons piedalās nacionālā partizāna 
Mārtiņa Krišjāņa piemiņas plāksnes atklāšanā Kuldīgā.

28. aprīlī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Valsts 
Jaunatnes iniciatīvu centru VEF kultūras pilī piedalās koncerta “No mākoņu 
maliņas” organizēšanā.

28. aprīlī Alūksnes ZVA direktore Solvita Jermacāne piedalās Alūksnes pilsētas 
valsts iestāžu vadītāju sapulcē, ko rīko domes priekšsēdētāja.

28. aprīlī Tukuma ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas fondu 
glabātājai Initai Pepelko 25 darba gadu jubileja.
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29. aprīlī Liepājas ZVA notiek ekskursija un lekcija “Latvijas arhīvi: Dokumentu 
uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana” Liepājas draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas 
10. klases skolēniem.

29. aprīlī Personāla dokumentu valsts arhīva Informācijas un uzskaites daļas 
arhīvistei Ievai Liepiņai 65 gadu jubileja.

30. aprīlī Alūksnes ZVA Informācijas un pakalpojumu sektorā Balvos Alūksnes 
ZVA direktores vietniece Evi Bondare, Juridisko personu arhīvu uzraudzības daļas 
vadītāja Anita Sprene un sektora vadītāja Lilioza Balode rīko un vada konsultāciju 
dienu par dzīvojamo māju privatizācijas dokumentu sakārtošanu.

Aprīlī notiek Latvijas proklamēšanas 90. gadadienai un Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva 45. gadskārtai veltīta akcija “Es savai skolai”. Tajā 
demonstrēto audiovizuālo dokumentu mērķis – ieinteresēt jauniešus un iepazīstināt 
ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, stiprināt nacionālo un valstisko identitāti, 
palīdzēt jauniešiem saskarsmes problēmu un personas veidošanās komplicētajā 
procesā.

Aprīlī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva delegācija apmeklē pēc 
renovācijas jaunatklāto Lietuvas Centrālo valsts arhīvu, kur iepazīstas ar Eiropas 
standartiem atbilstošām arhīva dokumentu glabātavām, ugunsdrošības un 
aizsardzības sistēmām, kā arī piedalās seminārā “Attēla un skaņas digitalizācija – līdz-
svars starp saglabāšanu un pieejamību. Reālā prakse arhīvos” (“Digitisation of Image 
and Sound documents-the “balance” between protection un access. Actual practises in the 
Archives”).

Aprīlī–maijā Liepājas ZVA notiek lekciju kurss “Arhīva zinības” Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijas pilna un nepilna laika studiju programmas “Vēstures un 
sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem.

Aprīlī–jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas direktore Inta Rudzīte piedalās Rīgas pieminekļu aģentūras 
konsultatīvās padomes sēdēs un Latvijas UNESCO komitejas “Pasaules atmiņa” 
darba grupas sanāksmēs.

1.–3. maijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju 
daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās starptautiskā zinātniskā 
konferencē Tartu Universitātē (Igaunija) un nolasa referātu “Perceptions about Nordic 
community in the late 19th century”.

4. maijā Daugavpils ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas 
vadītājai Annai Skorodihinai 60 gadu jubileja.

6. maijā notiek Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Metodiskās ekspertu 
komisijas sēde.

6. maijā Tukuma ZVA glabātavā Kandavas ielā 18a sākas kosmētiskais 
remonts.

6.–10. maijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu dokumentu 
saglabāšanas daļas vadītājs Armands Mūrnieks un vadītāja vietniece Dace Kārkliņa, 
kā arī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālisti piedalās Igaunijas Kultūras ministrijas rīkotajā Baltijas valstu restauratoru 
8. triennālē Tallinā. Referātus nolasa Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratorijas direktore Inta Rudzīte, direktora vietniece Māra Sprūdža, 
Restaurācijas daļas dokumentu restaurācijas sektora vadītāja Inga Šteingolde un 
Restaurācijas daļas vadītājs Māris Jēkabsons.
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14. maijā Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas 
žurnālistikas, politiskās komunikācijas un komunikācijas zinātnes studiju virzienu 
studenti.

14. maijā Liepājas ZVA notiek ekskursija lekcija “Latvijas arhīvi: Dokumentu 
uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana” Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studiju 
programmas “Vides pārvalde” studentiem.

21. maijā Alūksnes ZVA Informācijas un pakalpojumu sektorā Balvos Alūksnes 
ZVA direktores vietniece Evi Bondare, Juridisko personu arhīvu uzraudzības daļas 
vadītāja Anita Sprene un sektora vadītāja Lilioza Balode rīko un vada konsultāciju 
dienu par dzīvojamo māju privatizācijas dokumentu sakārtošanu.

22.–23.maijā Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas VDK 
dokumentu sektora vadītājs Ainārs Bambals un Sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vadītājas vietniece Iveta Šķiņķe piedalās starptautiskā 
zinātniskā konferencē Viļņā “Deportācijas – noziegums pret cilvēci. Vēsture un 
atmiņa”, ko organizē Lietuvas Genocīda un rezistences pētniecības centrs. Ainārs 
Bambals nolasa referātu “1941. gada 14. jūnijā, 1949. gada 25. martā un citos gados 
deportēto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas kā vēstures avots”, bet Iveta Šķiņķe – 
referātu ”Latvijas iedzīvotāju deportācija 1949. gada 25. martā: struktūranalīze”.

26. maijā Alūksnes ZVA direktore Solvita Jermacāne piedalās Alūksnes pilsētas 
valsts iestāžu vadītāju sapulcē, ko rīko domes priekšsēdētāja.

27. maijs Liepājas muzeja nodaļā “Liepāja okupāciju režīmos” tiek atvērta Latvijas 
Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītāja vietnieces Andas 
Mjurkas sagatavotā izstāde “Represētie kultūras darbinieki”.

28.–30. maijā Siguldā notiek Baltijas valstu arhīvistu tikšanās “Arhīvu 
pieejamība”.

29. maijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālistiem notiek sadarbībā ar Lavijas Akadēmisko bibliotēku 
organizētā semināra “Preventīvā konservācija – 21. gadsimta prioritāte krājuma 
saglabāšanas darbā” otrā nodarbība. Tajā referātu “Pelējuma sēnes, to ietekme 
krājuma saglabāšanā. Preventīvie pasākumi” lasa bioķīmiķe dabas zinātņu maģistre 
bioloģijā Renāte Daukste.

29. maijā–1. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un 
publikāciju daļas vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis piedalās 21. Baltijas studiju 
konferencē “Baltic Crossroads: Examining Cultural, Social and Historical Diversity” 
Indiānas Universitātē Blūmingtonā (ASV) un nolasa referātu “Creating welfare image: 
Scandinavian community in Latvian mass media in late 19th and early 20th century”.

30. maijā Daugavpils ZVA notiek Valmieras un Siguldas ZVA darbinieku 
ekskursija.

Maijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs kopsadarbībā ar žurnālu 
“Ievas Stāsti” uzsāk publikāciju sēriju “Republikas dārgumi. Veltījums Latvijas 
90. gadadienai”.

2. jūnijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ēkas skatlogos (Šķūņu ielā 11) 
atklāta Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva veidotā izstāde “Dziesmu 
un deju svētki”, tā tapusi ar Rīgas domes Kultūras departamenta un a/s “Rīgas 
Dzirnavnieks” atbalstu. 
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2.–6. jūnijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektors Valdis Štāls un Centrālās 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas Mikrofotokopēšanas 
daļas vadītājs Anatolijs Ļvovs piedalās Krievijas valsts arhīvu sistēmas 90. gadskārtai 
veltītajos zinātniskajos semināros un konferencēs Maskavā. 

6. jūnijā Personāla dokumentu valsts arhīva direktore Dace Ozoliņa vada 
semināru Pārtikas un veterinārā dienesta 31 darbiniekam par tematu “Dokumentu 
sagatavošana pastāvīgai un ilgtermiņa glabāšanai”. 

8. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas sektora 
vadītājai Ilgai Bogutai 50 gadu jubileja.

9.–13. jūnijā Liepājas ZVA mācību praksi veic Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 
studiju programmas “Vēstures un sociālo zinību skolotājs” trīs studentes.

12. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas Restaurācijas daļas darbiniekiem notiek mācību seminārs, kuru vada 
Dokumentu restaurācijas sektora vadītāja Inga Šteingolde.

14. jūnijā Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas VDK 
dokumentu sektora vadītājs Ainārs Bambals piedalās konferencē “Sibīrijas bērni” 
Latvijas Okupācijas muzejā un nolasa referātu “Tēvi Vjatlagā: 1941. gada 14. jūnija 
deportācija”.

15.–17. jūnijs Latvijas Valsts arhīva darbinieki – arhīva direktore Daina Kļaviņa, 
Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vecākais referents Ritvars 
Jansons un daļas vadītāja Aija Kalnciema piedalās Čehijas Zinātņu akadēmijas 
Jaunāko laiku vēstures institūta rīkotajā konferencē “Prāgas pavasaris 1968. 
Sabiedrība – mediji – politiskie un kulturālās pārveides procesi”.

16. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas speciālisti piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas 
nodaļas 20 darba gadiem veltītās izstādes atklāšanā.

16.–20. jūnijā Latvijas valsts arhīvu darbinieki apmeklē Vienotās valsts arhīvu 
informācijas sistēmas izstrādātāju a/s “RIX Tehnologies” organizētās apmācības.

17. jūnijs Latvijas Republikas vēstniece Čehijas Republikā Argita Daudze Čehijas 
Zinātņu akadēmijā Prāgā atklāj Latvijas Valsts arhīva sagatavoto izstādi “Prāgas 
pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā”. Izstādes atklāšanā piedalās izstādes 
autors Ritvars Jansons, Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas 
režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām 
un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem 
nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vadītājs Edmunds Stankevičs un Latvijas Valsts 
arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja Aija 
Kalnciema. Izstāde tapusi sadarbībā ar Čehijas Zinātņu akadēmijas Jaunāko laiku 
vēstures institūtu un Latvijas Republikas vēstniecību Čehijas Republikā. Izstādes 
atvēršanā prezentēts arī izstādes katalogs “Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas 
Latvijā/Baltijā”.

20. jūnijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva interneta vietnē atklāta 
virtuāla izstāde “Dziesmu un deju svētku tradīcijas Latvijā”.

20. jūnijā Alūksnes ZVA atklāta XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV 
Deju svētkiem veltīta ekspozīcija.

22. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas direktore Inta Rudzīte piedalās izstādes “Dziesmotā revolūcija no 
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atmodas līdz Eiropas Savienībai” dokumentu saglabātības nodrošināšanā un 
eksponēšanā tās prezentācijas laikā Eiropas Padomē Strasbūrā.

27. jūnijā Daugavpils ZVA atklāta izstāde “Pirmie Grīvas rajona Dziesmu svētki 
1950. gadā” (Gatavojoties Padomju Latvijas otrajiem Dziesmu svētkiem).

Jūnijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs realizē Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Mikolas Gņisjuka fotoarhīva pieņemšana 
valsts glabāšanā”, papildinot fondu ar 4244 glabājamām vienībām.

Jūnijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vadība piedalās Krievijas 
valsts arhīvu sistēmas 90. gadadienai veltītā starptautiskā konferencē, tiekas ar 
atbilstoša profila arhīvu vadību un turpina sarunas par Nacionālā dokumentārā 
mantojuma atgūšanu.
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