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2016. GADA JANVĀRIS–JŪNIJS

11.–22. janvārī LNA Ventspils ZVA notiek izstāde “Mūsu atbilde – visstiprākie ieroči: 
ticība, spīts, brīvības alkas, vienotība” veltīta 1991. gada barikāžu laika atcerei.

13. janvārī 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadskārtai veltītā cikla “Cerību ugunskuri – 
mirklis pirms brīvības” ietvaros LNA administrācijās ēkā notiek Latvijas Pasta izdoto 
pastmarku un aplokšņu pirmās dienas zīmogošana. 

13., 15. janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notiek LNA Ventspils ZVA organizēts 
1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākums – saruna par 1991. gada janvāra notikumiem 
Ventspils novadā. Sarunas pamatu veido arhīvā uzkrāto digitalizēto tekstuālo dokumentu 
un fotogrāfiju kopa.

14. janvārī LNA Valmieras ZVA sadarbībā ar Valmieras integrēto bibliotēku un 
Valmieras muzeju organizē nodarbības 10.–12. klašu skolēniem “Kā neapjukt informācijas 
okeānā”. Nodarbību vada vecākā eksperte Māra Stabrovska.

15. janvārī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek tikšanās ar mākslinieci Sandru Dikmani 
un iepazīšanās ar viņas sagatavoto izstādi “Pa Jūlija Straumes pēdām Gruzijā”. Tikšanos 
vada Latvijas Valsts arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

15. janvārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic starptautiskās 
konferences “Barikādes: pilsoniskā pretestība prettautiskai varai un tās mācības” 
dokumentēšanu audio ierakstos.

19. janvārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas Mākslas 
un mediju tehnikuma audzēkņi, lai iepazītos ar arhīva darbu un arhīvā uzkrātajiem 
dokumentiem.

19. janvārī Rīgas Kultūru vidusskolā notiek 1991. gada barikāžu 25. gadadienai veltīts 
atceres pasākums. Pasākumā piedalās LNA pārstāvji un Latvijas Tautas frontes pirmais 
priekšsēdētājs, žurnālists un publicists Dainis Īvāns. Pasākumā demonstrē arī video un 
foto materiālus no LNA fondiem.

21. janvārī Ventspils Centra sākumskolā LNA Ventspils ZVA organizē 1991. gada 
janvāra barikāžu atceres pasākumu – sarunu par 1991. gada janvāra barikādēm. Sarunas 
pamatu veido arhīvā uzkrāto digitalizēto dokumentu un fotogrāfiju kopa par Ventspils 
novada ļaužu piedalīšanos 1991. gada janvāra notikumos.

21. janvārī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas galvenajai 
fondu glabātājai Inārai Melngailei 30 darba gadu jubileja.
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21. janvārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs pieņem valsts glabāšanā 
akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” klientu kontu, transakciju, internetbankas, 
vērtspapīru, norēķinu karšu elektroniskos datus par laika periodu no 1998. līdz 2015. 
gadam un uzsāk izziņu sagatavošanu un dokumentu kopiju izsniegšanu no pieņemtajiem 
datiem.

28. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVI zinātniskajos 
lasījumos ar referātu “Augusts Dombrovskis un viņa darbība “Atturībnieku pilsētas” 
izveidē Rīgas apriņķa industriālajā nomalē Vecmīlgrāvī (1888–1914)” piedalās LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas galvenais 
arhīvists Guntis Vāveris.

1. februārī LNA Cēsu ZVA galvenajai fondu glabātājai Rūtai Ieviņai 20 darba gadu 
jubileja.

1. februārī LNA Jelgavas ZVA lasītavā atklāj izstādi “Lasot vecos laikrakstus”.
3. februārī LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 

“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 1. lekcija.
4. februārī LNA Valmieras ZVA organizē Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā 

nodarbību internātskolas 10. klases skolēniem par arhīva darbu un tajā uzkrātiem 
dokumentiem. 

8. februārī LNA Ventspils ZVA atklāj izstādi “Senā Ventspils”. Izstādē izmantoti 
LNA Ventspils ZVA un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumenti, kas 
atspoguļo Ventspils pilsētas saimnieciskās un kultūras dzīves attīstību un pilsētvides 
pārmaiņas 20. gadsimtā. 

8.–10. februārī LNA Ventspils ZVA skolu projektu nedēļas ietvaros notiek nodarbība 
Ventspils 4. vidusskolas 2., 3. un 4. klases audzēkņiem “Kā iela iegūst vārdu?”.

9., 11. februārī Valmieras integrētajā bibliotēkā LNA Valmieras ZVA organizē 
nodarbību Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10. klašu skolēniem.

10. februārī LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 2. lekcija.

10. februārī Ēnu dienas ietvaros LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Teikas 
vidusskolas 9.b klases skolniece Luīze Bērziņa, kas arhīva darbu iepazīst ar Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadītājas Guntas Mindes un Fondu analītikas un 
uzziņu sistēmu nodaļas vadītāja Kārļa Zvirgzdiņa palīdzību.

15. februārī LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Zaļenieku komerciālās un 
amatniecības vidusskolas 10. klases audzēkņiem.

16. februārī Valmieras muzejā LNA Valmieras ZVA organizē nodarbību Valmieras 
Viestura vidusskolas 10. klases skolēniem.

17. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek ekskursija mācību un 
konsultāciju centra ABC profesionālās tālākizglītības programmas “Lietvedis” kursantiem. 
Ekskursiju vada Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja vietnieks 
Raimonds Romanovskis un Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs Kārlis 
Zvirgzdiņš.

17. februārī LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 3. lekcija.

19. februārī LNA Daugavpils ZVA vecākajai ekspertei Vijai Šņepstei 50 gadu jubileja.
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22. februārī LNA Rēzeknes ZVA notiek izstādes “Cerību ugunskuri – mirklis pirms 
brīvības” un “Izšķirošais 1991. gada janvāris” prezentācija.

22. februārī Valmieras 5. vidusskolā LNA Valmieras ZVA organizē nodarbību 10. 
klašu skolēniem.

23. februārī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Ventspils augstskolas 
doktorantiem un mācībspēkiem.

24. februārī LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 4. lekcija.

26. februārī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras tehnikuma 1. 
grāmatvedības kursa audzēkņiem.

29. februārī LNA Latvijas Valsts arhīvā atklāj izstādi “Laiks krāsās” un notiek tikšanās 
ar Latgales gleznotāju grupu V.I.V.A. (Agra Ritiņa, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Vēsma 
Ušpele). Tikšanos vada arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

1. martā LNA Liepājas ZVA fondu glabātājai Dacei Vītolai 20 darba gadu jubileja.
2. martā LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 

“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 5. lekcija.
2., 8. martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 

Tehniskās koledžas audzēkņi, lai iepazītos ar arhīva darbu un tajā uzkrātajiem 
dokumentiem.

4. martā LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Nodarbinātības valsts aģentūras Dobeles 
filiāles lietvežu kursa dalībniekiem.

5. martā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratorei Rutai Muncei 40  darba gadu 
jubileja.

9. martā LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Jelgavas tehnikuma lietvežu kursa un 
mācību centra “BUTS” lietvežu kursa dalībniekiem.

9. martā LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 6. lekcija.

10. martā Valmieras muzejā LNA Valmieras ZVA organizē nodarbību Mazsalacas 
vidusskolas 10. klases skolēniem.

11. martā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras tehnikuma grāmatvedības 
kursa audzēkņiem.

11. martā Latvijas Nacionālais arhīvs noslēdz sadarbības līgumu ar nodibinājumu 
“Riga.lv” par sadarbību arhīva dokumentu popularizēšanā un publicēšanā portālā www.
info.riga.lv.

15. martā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija mācību centra “BUTS” Limbažu 
filiāles kursa “Lietvedība” kursantiem. Ekskursiju vada vecākā eksperte Liene Vihrova un 
Māra Stabrovska.

16. martā LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 7. lekcija.

16. martā Valsts Kultūrkapitāla fonds noslēdz finansēšanas līgumus ar Latvijas 
Arhīvistu biedrību projekta “Periodiskais izdevums Latvijas Arhīvi ISSN 1407-2270” un 
“Kurzemes literatūras un mākslas biedrības (Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst, 1815–1939) dibināšanas 200. gadadienas jubilejas pasākums “Jūliuss Dērings 
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un biedrība” realizēšanas atbalstam. Projektus vada biedrības priekšsēdētājas vietniece, 
Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone.

16. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva tematisko un ģenealoģisko pētījumu 
nodaļas arhīva eksperte Dace Plīkša viesojas LNT studijā raidījumā “900 sekundes” un 
stāsta par dzimtas vēstures izpētes iespējām arhīvā.

 17. martā Latvijas Arhīvistu biedrība organizē lekciju “PSRS VDK arhīvu mantojums 
Latvijā un LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas darbs”.

18. martā Augstākās tiesas zālē atklāj Augstākās tiesas un LNA speciālistu veidotu 
digitalizētu dokumentu kopu “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos, 1919–1940”, kurā 
digitalizēti un darīti pieejami internetā vairāki tūkstoši dokumentu no Latvijas Senāta 
Spriedumu biroja, Civilā kasācijas departamenta spriedumiem, Apvienotās sapulces 
spriedumiem, kā arī citi nozīmīgi dokumenti, kas parāda Latvijas Republikas tiesu praksi 
1919.–1940. gadā. Dokumentu kopu un tās publicēšanu internetā sagatavoja Augstākās 
tiesas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna, Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļa, Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departaments, Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieris Ainars Mazvērsītis un 
Latvijas Valsts arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

18. martā LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija mācību un konsultāciju centra ABC 
kursantiem.

23. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva tematisko un ģenealoģisko pētījumu 
nodaļas arhīva eksperte Dace Plīkša LTV1 studijā raidījumā “4. studija” informē par 
virtuālo lasītavu “Raduraksti” un iespējām arhīvā veikt ģenealoģiskos pētījumus. 

29. martā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības ikgadējā kopsapulce.
29. martā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas bakalaura programmas 1. kursa studentiem 
un mācību centra “BUTS” lietvežu programmas audzēkņiem.

29. martā projekta “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Vircavas pamatskolas skolēni, lai iepazītos ar 
arhīvu un noskatītos arhīva piedāvāto filmu programmu.

30. martā LNA Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem “Arhīvzinības” kursa 8. lekcija.

30. martā–1. aprīlī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīvists Kristaps Latvis un LNA Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas vadītāja Justīne Ose piedalās apmācību 
seminārā – meistarklasē “Sudrabu emulsijas bāzes fotogrāfijas uz papīra pamatnes. 
Kompozītmateriāli un to nolietošanās. Saglabāšana un restaurācija” Tallinā (Igaunija). 

31. martā LNA Valmieras ZVA notiek individuāla ekskursija arhīva lasītavas 
pētniekiem.

Martā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tiek atbalstīts Latvijas Arhīvistu 
biedrības projekts dokumentu izstāde “Tirgus – cēsnieku labklājības spogulis”. Projektu 
vada biedrības valdes locekle LNA Cēsu ZVA speciāliste Anda Opoļska. 

1. aprīlī–30. jūnijā LNA Ventspils ZVA apskatāma izstāde “Senā Ventspils”. Izstādē 
izmantoti LNA Ventspils ZVA un LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
dokumenti, kuru saturs atspoguļo Ventspils pilsētas saimnieciskās un kultūras dzīves 
attīstību un pilsētvides pārmaiņas 20. gadsimtā. 
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6. aprīlī Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvis iepazīstas un izvērtē LNA Latvijas 
Valsts arhīva 2001. gadā sagatavoto un arhivēto izstādi “Pasaules Brīvo latviešu apvienībai 
45”.

8. aprīlī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, lai iepazītos ar arhīvu un tajā 
uzkrātajiem dokumentiem.

8. aprīlī LNA Jēkabpils ZVA apmeklē mācību centra “BUTS” Jēkabpils filiāles lietvežu 
programmas audzēkņi, lai iepazītos ar lietvedības un arhīva darbu.

13.–15. aprīlī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas vadītāja Justīne Ose un ādas un pergamenta izstrādājumu restauratore Līga Paušus 
apmeklē konferenci “Rokrakstu konservācija un saglabāšana” Kopenhāgenas Universitātē 
Dānijā.

15. aprīlī LNA Jēkabpils ZVA vecākā eksperte Inese Ancīte vada semināru “Dokumentu 
un arhīvu pārvaldība” Ikšķiles novada pašvaldības darbiniekiem.

20. aprīlī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 10. vidusskolas 12. klases 
audzēkņiem “Iepazīsim arhīvu”.

20. aprīlī–27. maijā Gulbenes novada bibliotēkā eksponē LNA Latvijas Valsts arhīva 
eksperta Gunta Švītiņa sagatavoto izstādi “Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā 
arhīva krājumā”.

26. aprīlī projekta “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Jelgavas Tehnikuma audzēkņi, lai iepazītos ar 
arhīvu un noskatītos arhīva piedāvāto filmu programmu.

26. aprīlī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Latvijas Kultūras akadēmijas 
Tradicionālās kultūras un folkloras programmas studentiem. 

28. aprīlī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek Kurzemes literatūras un mākslas 
biedrības (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1815–1939) dibināšanas 200. 
gadadienas jubilejas pasākums “Jūliuss Dērings un biedrība”. Pasākuma programmā – 
lasījumi: Dr. Pēters Versters (Wörster) “Jūliuss Dērings un Kurzemes provinces muzeja 
jaunieguvumu un kolekciju katalogi”; Dr. art. h. c. Imanta Lancmanis “Ko mēs bez Jūliusa 
Dēringa nezinātu”; Edvarda Šmite “Latvijas 19. gadsimta kultūras vēsture un Jūliusa 
Dēringa (1818–1898) mantojums”. Izstādes “Kurzemes kultūrai un mākslai veltītas mūžs: 
Jūliuss Dērings (1818–1898)” atklāšana un sērijā “Vēstures Avoti” izdoto J. Dēringa atmiņu 
krājumu “Was ich nicht gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben” / “Ko 
es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves” prezentācija. Pasākumu atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

28. aprīlī LNA Latvijas Valsts arhīva eksperts Guntis Švītiņš ar priekšlasījumu “Ko 
stāsta Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti par mākslinieku Vili Vasariņu?” piedalās 
māksliniekam Vilim Vasariņam veltītajā zinātniskajā seminārā Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejā.

29. aprīlī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Herdera institūta Mārburgā 
(Vācija) dokumentu krātuves vadītājs Dr. Pēters Versters. Vizītes laikā kopā ar kolēģiem 
viņš apmeklē arī Cēsu vēstures un mākslas muzeju un iepazīstas ar izstādi “Vidzemes 
bruņniecība un Latvija” un Latvijas Valsts vēstures arhīva eksponēto dokumentu nozīmību 
izstādes kopainā.
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29. aprīlī LNA Rēzeknes ZVA notiek ekskursija Rēzeknes 2. vidusskolas 9. klases 
audzēkņiem “Vēstures stunda arhīvā”.

1. maijā LNA administrācijas Tehniskā nodrošinājuma nodaļas ēkas dežurantei Zaigai 
Mottei 20 darba gadu jubileja.

3. maijā Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē atklāj LNA izstādi “Mēs  – Latvijai! 
Mēs – Lietuvai! Mēs – Igaunijai!”. Izstāde veltīta 1990. gada 4. maijā pieņemtajai Latvijas 
neatkarības deklarācijai. Izstādē eksponētas dokumentāras liecības no Baltijas valstu 
nacionālajiem arhīviem.

3. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā norisinās praktiskais 
seminārs “Papīra šķiedras un to noteikšana” Restaurācijas nodaļas darbiniekiem. Semināru 
vada LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde 
un Restaurācijas nodaļas vadītāja Justīne Ose. 

5. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmijas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un tajā uzkrātajiem 
dokumentiem.

10. maijā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras Valsts ģimnāzijas 12. klases 
skolēniem. Ekskursiju vada vecākā eksperte Māra Stabrovska.

11. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā notiek lekcija 
un praktiskā nodarbība “Lakas zīmogu restaurācijas pamati” Restaurācijas nodaļas 
darbiniekiem. Lekciju un nodarbību vada LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta arhīva eksperte Ilona Teplouhova. 

12. maijā LNA Jēkabpils ZVA vecākā eksperte Zita Smiļģe vada semināru “Dokumentu 
un arhīvu pārvaldība” Aizkraukles, Kokneses, Jaunjelgavas, Skrīveru un Pļaviņu novada 
bibliotekāriem.

12. maijā Latvijas Arhīvistu biedrības biedri apmeklē LNA Personāla dokumentu 
valsts arhīvu, lai iepazītos ar arhīva vēsturi, dokumentu sastāvu un darba prioritātēm. 

12., 17. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki, lai iepazītos ar arhīva darbu un tajā uzkrātajiem 
dokumentiem.

18.–20. maijā Polijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Polijas atmiņas institūta 
konferencē “Colloquia Jerzy Skowronek dedicata: Difficult Issues in History and Archives” 
Varšavā ar referātu “Displacement of Latvian Archives during the World War II” piedalās 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs 
Kārlis Zvirgzdiņš.

19. maijā LNA Alūksnes ZVA vecākajai ekspertei Anitai Sprenei 30 darba gadu jubileja.
19. maijā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Latvijas Mākslas akadēmijas 

Mākslas zinātnes un teorijas 2. kursa studentiem.
20. maijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija mācību centra “BUTS” programmas 

“Uzņēmējdarbības vadība” audzēkņiem “Dokumentu uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana”.
21. maijā Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notiek skolēnu pētījumu konkursa 

“Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums. Pasākuma ietvaros 30 skolēni un 22 divi 
skolotāji konsultanti saņem LNA Atzinības rakstus.

21. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē Saulkrastos Muzeju nakts pasākumu ietvaros.
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21., 22. maijā Baltijas vēsturnieku komisijas 69. konferencē Getingenē, kas veltīta 
vēstures rakstniecībai Livonijā agrajos jaunajos laikos, ar referātu “Die Wieckensche 
Chronik und die politische Instrumentalisierung der Geschichte im frühneuzeitlichen 
Livland” piedalās LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas arhīva eksperte Enija Rubina.

23. maijā–22. jūnijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmu nodaļas arhīva eksperte Enija Rubina doktorantūras studiju ietvaros veic 
pētniecisko darbu Greifsvaldes Universitātē Vācijā. 

 25. maijā LNA Tukuma ZVA sadarbībā ar LNA Arhīvu inspekciju un Institūciju 
dokumentu un arhīvu pārvaldības departamentu organizē informatīvu bezmaksas 
semināru par dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēmu arhīva uzraudzībā esošajām 
Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novada institūcijām.

25. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā notiek seminārs 
departamenta darbiniekiem par ārzemju komandējumos iegūto informāciju. Seminārā 
LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas vadītāja 
Justīne Ose dalās pieredzē par meistarklasē “Sudraba emulsijas bāzes fotogrāfijas uz 
papīra pamatnes. Kompozītmateriāli un to nolietošanās. Saglabāšana un restaurācija” 
apgūto un LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta ādas un pergamenta 
izstrādājumu restauratore Līga Paušus – par konferencē “Rokrakstu konservācija un 
saglabāšana” dzirdēto. 

26. maijā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā atklāj LNA speciālistu veidoto 
izstādi “Brīvības piemineklis, 1935–2015”, kas veltīta Brīvības pieminekļa atklāšanas  
80. gadadienai. Pasākuma ietvaros tiek parakstīts sadarbības līgums starp Baltijas 
Starptautisko akadēmiju un Latvijas Nacionālo arhīvu.

26. maijā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija mācību centra “BUTS” Valmieras 
filiāles kursa “Lietvedība” audzēkņiem. Ekskursiju vada vecākā eksperte Māra Stabrovska.

27. maijā Valsts Kultūrkapitāla fonds noslēdz finansēšanas līgumus ar Latvijas 
Arhīvistu

biedrību projekta “Izstāde “Vēsturnieks arhīvā – Melitai Svarānei 100”” un Kultūras 
mantojuma popularizēšanas pasākumu “Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos” 
realizēšanas atbalstam. Projektus vada biedrības priekšsēdētājas vietniece Latvijas Valsts 
vēstures arhīva direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone.

27. maijā Kandavas novada svētkos konferences “Saviesīgā dzīve un izklaides hercoga 
Jēkaba laikā” ietvaros atklāj LNA Latvijas Valsts vēstures ceļojošo izstādi “Hercogs Jēkabs 
un viņa laikmets”, un Dr. hist. Mārīte Jakovļeva nolasa referātu “Ieskats Kurzemes hercogu 
galma sadzīvē 17. gs.”.

27. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā norisinās 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes maģistru studiju 
programmas “Arhīvniecība” studentu prakse.

27. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīviste Ieva Vāvere Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultātē aizstāv maģistra darbu “Organizācija “Tautas Palīdzība” kā sociālās aprūpes un 
kultūras dzīves organizētāja Latvijas teritorijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā (1941–
1945)” un iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē.
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29. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē Kandavas novada svētkos.

30. maijā LNA Valmieras ZVA lasītavā atklāj izstādi “Pirms 50 gadiem”. Izstāde veidota 
no arhīva dokumentiem un Valmieras integrētās bibliotēkas krājumā esošā laikraksta 
“Liesma” publikācijām par 1966. gada notikumiem Valmieras rajonā.

30. maijā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Banku augstskolas studentiem.
30. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar 

nodibinājumu “Riga.lv” izveido fotogrāfiju testu “Centrālā stacija vai Rīgas cirks? Vai tu 
atpazīsti Rīgu pagājušā gadsimta fotogrāfijās?”, ko publicē portālā www.info.riga.lv.

30. maijā–6. jūnijā LNA Valmieras ZVA notiek atvērto durvju dienu pasākumi.
31. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 

izmantošanas nodaļas galvenā arhīviste Jana Česnokova Latvijas Universitātes Juridiskajā 
fakultātē aizstāv bakalaura darbu “Vācbaltiešu ietekme uz likumdošanas procesu 
Satversmes sapulces laikā” un iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē.

1. jūnijā LNA Rēzeknes ZVA vecākajai ekspertei Venerandai Līpenītei 40 darba gadu 
jubileja.

1. jūnijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija mācību centra “BUTS” programmas 
“Noliktavas pārziņi” audzēkņiem “Dokumentu uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana”.

1.–3. jūnijā LNA Ventspils ZVA, atzīmējot Starptautisko arhīvu dienu, notiek atvērto 
durvju dienu pasākumi. 

6. jūnijā LNA Ventspils ZVA konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” komisija 
apseko arhīva ēku un ventilācijas sistēmas arhīva glabātavās. 

7. jūnijā LNA Jelgavas ZVA vecākā eksperte Līga Gorbante organizē semināru “Par 
arhīva pases veidlapas aizpildīšanu” Bauskas novada iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem.

9. jūnijā LNA Valmieras ZVA vecākā eksperte Gunta Zīrāpe piedalās seminārā 
“Starpinstitūciju digitalizācijas projekti” Rīgā.

12. jūnijā notiek LNA Cēsu ZVA veidotās virtuālās dokumentu izstādes “Ēkas un 
cilvēku likteņi” prezentācijas pasākums Priekuļu novada Jaunraunā.

13. jūnijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā atklāj LNA Latvijas Valsts arhīva eksperta Gunta 
Švītiņa sagatavoto izstādi “Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā arhīva krājumā”.

14. jūnijā Valmieras muzeja Izstāžu namā notiek LNA Latvijas Valsts arhīva, LNA 
Valmieras ZVA un Valmieras politiski represēto biedrības sagatavotās virtuālās izstādes 
“1941.  gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos” sadaļas “1941. gada 14. jūnija deportācija 
Valmieras apriņķī” atklāšana. 

15., 16. jūnijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 
Inga Šteingolde piedalās 8. Eiropas arhīvu saglabāšanas speciālistu tikšanās pasākumā 
Hāgā (Nīderlande).

16. jūnijā bijušajā Latvijas PSR Valsts drošības komitejas ēkā (“Stūra mājā”) sadarbībā 
ar Latvijas Okupācijas muzeju atklāj LNA speciālistu veidoto virtuālo izstādi “Vēlēšanas 
bez izvēles”. Izstādē eksponēti dokumenti no 1940. gada 14.–15.  jūlija “Tautas Saeimas” 
vēlēšanām, kā arī no 1941. gada 12. janvāra PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām Latvijā. 
Izstādes idejas autors un projekta vadītājs  – LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas 
nodaļas vecākais referents Gints Zelmenis. Darba grupa: LNA Latvijas Valsts arhīva 
Dokumentu aprakstīšanas daļas arhīva eksperts Ainārs Bambals, Personu fondu un 
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ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Aija Kalnciema, LNA Informācijas 
tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieris Ainars Mazvērsītis un Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

16. jūnijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek vēsturnieces Melitas Svarānes 
atceres pasākums, kura ietvaros atklāj izstādi “Vēsturnieks arhīvā – Dr. hist. Melitai 
Svarānei 100”.

16. jūnijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva eksperte 
Ilona Teplouhova piedalās 4. starptautiskajā zīmogu restauratoru apaļā galda sanāksmē 
Francijas Nacionālajā arhīvā.

16. jūnijā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” attīstītais projekts “Personāla dokumentu 
valsts arhīvs Šampētera ielā 16 Rīgā” saņem 1. vietu konkursā “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2016”. Arhīva ēkā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, izmantojot KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments), ir ieguldīti 616 000 
eiro. Rezultātā energoietaupījums ir 80%, samazinot energopatēriņu līdz 23 KW/h uz 
vienu kvadrātmetru.

17. jūnijā LNA direktore Māra Sprūdža Latvijas Universitātes aulā Vēstures un 
filozofijas fakultātes izlaidumā dāvina topošajiem vēsturniekiem Latvijas Valsts vēstures 
arhīva izdevumu “Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste”. 

17. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Mācību un konsultāciju centra 
ABC kursantiem.

19.–21. jūnijā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu saglabā-
šanas nodaļas arhīvists Kristaps Latvis un LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta Restaurācijas nodaļas vadītāja Justīne Ose piedalās apmācību seminārā – 
meistarklasē “Fotogrāfiju saglabāšana” Viļņā (Lietuva).

20. jūnijā  LNA Rēzeknes ZVA atklāj dokumentu izstādi “Vēstures pieturas 
Rēzeknes ZVA dokumentos (1945–1995)”.

20. jūnijā LNA administrācijas Tehniskā nodrošinājuma nodaļas ēkas dežurantei 
Innai Suhačevai 20 darba gadu jubileja.

20.–22. jūnijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva 
eksperte Ilona Teplouhova piedalās 6. starptautiskajā Leidas viduslaiku kongresā Leidas 
Universitātē (Spānija).

21. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīvā viesojas ārvalstu latviešu jauniešu grupa “Sveika, 
Latvija!”.

28. jūnijā LNA Jelgavas ZVA vecākā eksperte Edīte Ilgavīze organizē semināru “Par 
arhīva pases veidlapas aizpildīšanu” Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēm.

29. jūnijā režisora Anša Epnera dokumentālo filmu “Monumente” no LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājuma demonstrē Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstādes “Simtgadnieks, kas izglāba Rīgas vēsturi: filologa, bibliotekāra, arhīvista 
Aleksandra Jansona (1916–1991) piemiņai” atklāšanā.

Jūnijā spēlfilmu “Maestro” no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
krājuma demonstrē projekta “Kino visiem un visur Latvijā” kino seansos visā Latvijā.
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autori
 Muntis Auns   – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta Viduslaiku un jauno  
     laiku vēstures nodaļas pētnieks
Aiga Bērziņa   – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Klientu konsultāciju un  
     dokumentu pārvaldības nodaļas galvenā arhīviste
Anita Čerpinska   – Dr. hist., LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu  
     pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte, LU  
     Latvijas vēstures institūta Viduslaiku un jauno laiku vēstures  
     nodaļas pētniece
Vera Guzanova   – Latvijas Nacionālā arhīva Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Mārīte Jakovļeva   – Dr. hist., LU Latvijas vēstures institūta Viduslaiku un jauno  
     laiku vēstures nodaļas vadītāja, LNA Latvijas Valsts vēstures  
     arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas  
     galvenā arhīviste
Ēriks Jēkabsons   – Dr. hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes asoc. profesors
Valda Kvaskova   – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības  
     un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte
Anda Opoļska   – LNA Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte
Linda Pleša   – LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva   
     Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja 
Ingūna Slaidiņa   – Latvijas Nacionālā arhīva direktores vietniece
Melita Svarāne   – Dr. hist.
Jānis Šiliņš   – Dr. hist., LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu  
     pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperts 
Guntis Vāveris   – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu  
     sistēmu nodaļas galvenais arhīvists
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Iespiests un iesiets 
LĢIA tipogrāfijā “Latvijas karte”

Redakcijas adrese
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 109. istaba,  Slokas iela 16, Rīga, LV 1048

Tālrunis: (371) 67615955, (371) 67618195, fakss: (371) 67612406 
e-mail: Latvijas.Arhivi@arhivi.gov.lv, http://www.latvijasarhivi.lv


