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2020. GADA JŪLIJS–DECEMBRIS

6.  jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar Latvijas 
Kinematogrāfistu savienību uzsāk projektu, kura ietvaros veido Latvijas filmu kolekciju 
demonstrēšanai kinoseansos visā Latvijā. 

10. jūlijā LNA Jēkabpils ZVA apmeklē mācību centra “BUTS” Jēkabpils filiāles klientu 
apkalpošanas operatoru grupas audzēkņi, lai iepazītos ar lietvedības un arhīva darbu.

16. jūlijā LNA Liepājas ZVA notiek projekta “Proti un dari” dalībnieku ekskursija.
20.  jūlijā‒12.  augustā, 5.  oktobrī‒5.  novembrī LNA administrācijas ēkas Šķūņu 

ielā 11 logos skatāma LVA veidotā izstāde “Baltijas brīvības un miera kuģa brauciens 
Baltijas jūrā 1985. gada 26.–29.  jūlijā”. Izstādes virtuālā versija http://www.archiv.org.lv/
mierakugis1985.

24. jūlijā LNA Rēzeknes ZVA fondu glabātājam Gunāram Skarbinīkam 20 darba gadu 
jubileja.

29.  jūlijā LNA, īstenojot ERAF projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija 
(2. kārta)”, paraksta līgumu ar SIA “Hannu-pro” par kinodokumentu digitalizācijas iekārtu 
piegādi. ERAF projekta ietvaros LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā 
uzstādīs kinodokumentu digitalizācijas infrastruktūru, kurā ietilpst kinolenšu mazgāšanas 
iekārta, kinolenšu attēla skenēšanas iekārtas un to darbināšanai nepieciešamās darbstacijas, 
kinodokumentu optisko un magnētisko fonogrammu digitalizēšanas risinājums, attēla un 
skaņas pēcapstrādes darbstacijas, tīkla datu glabātuve un lokālā tīkla infrastruktūra.

1. augustā LNA Cēsu ZVA vecākajai ekspertei Andai Opoļskai 30 darba gadu jubileja.
13.  augustā‒4.  oktobrī, atzīmējot arhitekta un sabiedriskā darbinieka 

Andreja Holcmaņa simto dzimšanas dienu (1920‒2009), LNA administrācijas ēkas Šķūņu 
ielā 11 logos skatāma izstāde “Laika mašīnā cauri Vecrīgai”. Izstādē izmantoti LNA un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāli.
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20.‒30. augustā Rīgā, Brīvības laukumā, skatāma deklarācijas “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” 30. gadadienai veltīta fotoizstāde. Izstādes atklāšanā klātesošos 
uzrunā Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, Kultūras ministrijas pārstāve 
Selga Laizāne, LNA direktore Māra Sprūdža, 4. maija deklarācijas kluba prezidente Velta 
Čebotarenoka,  jurists un politiskais darbinieks Aivars  Endziņš un fotogrāfs Gunārs 
Janaitis.

1.  septembrī Čehijas Nacionālajā muzejā Vītkovā svinīgi atklāj LNA izstādi “Mēs 
gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi”, izstādes atklāšanā uzstājas Latvijas vēstniece Čehijas 
Republikā Gunta Pastore, Čehijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Mareks Juneks un 
LNA arhīva eksperte Meldra Usenko.

1.  septembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas 
nodaļas arhīva ekspertei Intai Klaucānei 20 darba gadu jubileja.

3.  septembrī LNA Jēkabpils ZVA apmeklē mācību centra “BUTS” Jēkabpils filiāles 
klientu apkalpošanas operatoru grupas audzēkņi, lai iepazītos ar lietvedības un arhīva 
darbu. 

4.‒13.  septembrī sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālos materiālus demonstrē “Dzejas dienas 
2020” pasākumu ietvaros. 

7. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas arhīva ekspertei Elitai Gasiņai 30 darba gadu jubileja.

16., 23., 24., 30. septembrī un 6. oktobrī, lai  veicinātu pieredzes apmaiņu un 
jaunu restaurācijas metožu popularizēšanu, LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamentā notiek praktiskais seminārs “Gēlu lietošana dokumentu un grāmatu 
restaurācija”, kurā piedalās LNA, Latvijas muzeju, bibliotēku un izglītības iestāžu kultūras 
mantojuma restaurācijas speciālisti. Semināru vada LNA Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde, arhīva eksperte Līga Paušus un 
rokrakstu, dokumentu un grāmatu restaurators Einārs Sondors.

16.  septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs uzsāk kino-
operatora Kalvja Zalcmaņa dokumentālo filmu restaurāciju un digitalizāciju. Projektu 
finansē Kultūras ministrija, un tajā iekļautas piecas dokumentālās filmas ‒ “Džemma” 
(1986.  g., režisore Laima Žurgina), “Atbalss” (1983.  g., režisors Ansis Epners), 
“Virsdiriģenti” (1985. g., režisors Ansis Epners), “Mūžs” (1972. g., režisors Hercs Franks), 
“Neglītais pīlēns – cilvēka bērns” (1985. g., režisore Laima Žurgina).

18.  septembrī, atzīmējot ANO 75.  gadadienu un Latvijas iestāšanos ANO 
29.  gadadienu, atklāj Ārlietu ministrijas, Latvijas Okupācijas muzeja, LNA un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas kopīgi veidotu izstādi “Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām”.
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19.  septembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas arhīva 
ekspertei Jūlijai Ivbulei 30 darba gadu jubileja.

30. septembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija SIA “Mācību centrs +” grupai.
Septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar SIA 

“Studija Lokomotīve” uzsāk jauniešu un bērnu filmu izlases restaurāciju. Izlasē iekļautas 
spēlfilmas “Ziemassvētku jampadracis” (1993.  g., režisors Varis Brasla), “Vārnu ielas 
republika” (1970.  g., režisore Ada Neretniece), “Kapteiņa Enriko pulkstenis” (1967.  g., 
režisori Ēriks Lācis, Jānis  Streičs), “Maija un Paija” (1990.  g., režisors Gunārs Piesis). 
Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekts realizēts no finanšu līdzekļiem 
Covid-19 ietekmes mazināšanai kultūrā.

1. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitālā krātuve www.
redzidzirdilatviju.lv publiskai apskatei atver arhīvā uzkrāto aptuveni 3000 lielo kinohroniku 
kolekciju, kas veidota laikposmā no 1910. līdz 1996. gadam. Kolekcija digitalizēta ERAF 
projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros. 

1.‒13.  oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitalizēto 
spēlfilmu “Vālodzīte” (1972. g., režisors Jānis Streičs) demonstrē 42. Starptautiskajā filmu 
festivālā Maskavā Krievijā. 

2.  oktobrī atklāj LNA un Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā kopīgi veidoto 
virtuālo izstādi “Latvieši Lielbritānijā”. Izstādes centrā ir dokumentāras liecības par 
laikposmu no 1947.  gada, kad pēc Otrā pasaules kara Lielbritānijā no Vācijas bēgļu 
nometnēm ieradās latvieši. Izstāde skatāma arī LNA tīmekļa vietnē www.arhivi.gov.lv, 
sadaļā “Virtuālās izstādes un digitālie resursi”.

9.  oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu publikāciju un 
popularizēšanas nodaļas galvenajai arhīvistei Īrai Zaneribai 30 darba gadu jubileja.

15.  oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva glabātavā Rīgā, Skandu ielā 14, renovācijas 
darbu laikā notiek lietus ūdens noplūde, applūst vairākas dokumentu glabātavas, darba 
kabineti un koplietošanas telpas. Mitrums skar daļu arhīva dokumentu, arhīva telpās 
uzstāda mitruma savācējus, notiek dokumentu žāvēšana un dezinfekcija. Kopumā cietusi 
un jāpārvieto 701 lieta, 50 lietām nepieciešama profesionālā žāvēšana, piesaistot arhīva 
restauratorus.

15. oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija un nodarbība Daugavpils 
Universitātes studentiem “Pēckara Daugavpils”.

16. oktobrī LNA Daugavpils ZVA galvenajai arhīvistei Larisai Hrapānei 20 darba gadu 
jubileja.

19. oktobrī ar LNA administrācijas rīkojumu uz nenoteiktu laiku slēdz LNA Latvijas 
Valsts arhīva lasītavas Rīgā, Skandu ielā 14, lasītājiem dokumenti pieejami izņēmuma 
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gadījumos. Glabātavā pārtraukta arī dokumentu pieņemšana no institūcijām (iepriekš 
saskaņota institūciju dokumentu pieņemšana atsāksies pēc 2021. g. 1. maija), darbiniekiem 
darbu pēc iespējas jāplāno veikt attālināti vai citā arhīva ēkā.

21.  oktobrī LNA administrācija koronavīrusa pandēmijas apstākļos uzdod iespēju 
robežās plānot darbu attālināti vai organizēt darbu dežūru režīmā, ieviešot elastīgu darba 
laiku, nodrošinot darbavietu iekārtojumu atbilstoši fiziskās distancēšanās prasībām ar 
minimālo 2 m attālumu starp darbavietām un 4 m2 platību vienam nodarbinātajam; ja nav 
iespējams nodrošināt 2 m fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku līdz 
15 minūtēm, izveidot fizisku barjeru starp cilvēkiem vai lietot mutes un deguna aizsegus.

30.  oktobrī‒30.  novembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcas mazajā Gaiļa zālē apskatāma 
arhitekta Andreja Holcmaņa piemiņai veltīta izstāde “Tornis”, ko veidojusi Rīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvalde sadarbībā ar 
LNA, izstādi papildina fotogrāfijas no Gunāra Janaiša privātkolekcijas.

1. novembrī ar LNA rīkojumu LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā uz nenoteiktu laiku 
pārtrauc tematisko un ģenealoģisko pētījumu pieprasījumu pieņemšanu.

9. novembrī LNA administrācija ar rīkojumu “Par Latvijas Nacionālā arhīva darbības 
organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu 
Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ārkārtējās situācijas laikā” papildu martā 
un jūnijā noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz: 
sanāksmes, darba grupu sēdes u.  c. pasākumus organizēt vienīgi attālināti, neorganizēt 
ekskursijas, nodarbības, lekcijas apmeklētāju grupām un klātienes izstādes iekštelpās, 
nodrošināt, ka lasītavā un klientu pieņemšanas vietā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 
viens klients, izņemot gadījumus, kad katram apmeklētājam iespējams nodrošināt vismaz 
10 m2 no klientiem pieejamās telpu platības un iespējams nodrošināt klientu vienvirziena 
plūsmu, vēlreiz jāizvērtē darbinieku attālinātā darba iespējas, darbam klātienē jānodrošina 
individuālie aizsardzības līdzekļi (mutes un deguna aizsegi, ja nepieciešams, cimdi), 
nodarbinātajiem arhīva telpās ārpus individuālajām darba vietām jāvalkā mutes un deguna 
aizsegs, klientiem arhīva telpās jāvalkā mutes un deguna aizsegs visu apmeklējuma laiku.

11. novembrī LNA administrācija groza 9. novembra rīkojumu “Par Latvijas Nacionālā 
arhīva darbības organizēšanu ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.  655 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātās  ārkārtējās situācijas laikā”, paredzot, ka 
lasītavās un klientu pieņemšanas vietās vienlaikus var ierasties un uzturēties ne vairāk 
kā viens klients, izņemot gadījumus, kad lasītāji vai klienti ir no vienas mājsaimniecības.

 12.‒15.  novembrī Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” filmu programmas 
ietvaros, godinot “Lielā Kristapa” Mūža balvas par ieguldījumu kinomākslā laureātu 
Kalvi Zalcmani, portālā filmas.lv demonstrē LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
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arhīva restaurēto kinooperatora Kalvja Zalcmaņa dokumentālo filmu izlasi ‒ “Džemma” 
(1986.  g., režisore Laima Žurgina), “Atbalss” (1983.  g., režisors Ansis Epners), 
“Virsdiriģenti” (1985. g., režisors Ansis Epners), “Mūžs” (1972. g., režisors Hercs Franks), 
“Neglītais pīlēns – cilvēka bērns” (1985. g., režisore Laima Žurgina).

19.  novembrī notiek LNA Valmieras ZVA organizēta tiešsaistes nodarbība “Kā 
neapjukt informācijas okeānā” Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.  klases skolēniem 
Valmieras integrētajā bibliotēkā.

26.  novembrī, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, lai samazinātu 
atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot 
LNA pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, LNA administrācija izdara grozījumus 
9. novembra rīkojumā “Par Latvijas Nacionālā arhīva darbības organizēšanu ar Ministru 
kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā”, nolemjot ar kārtējās nedēļas ceturtdienu pašvaldībās ar 
saslimstības rādītāju, kas iepriekšējā nedēļā par 50  % pārsniedzis valsts vidējo rādītāju 
teritorijā, slēgt arhīva struktūrvienību lasītavas un pārtraukt klātienes pakalpojumu 
sniegšanu.

30.  novembrī Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvu portālā filmas.lv atklāj jaunu sadaļu “Latvijas filmu 
klasikas izlase”. Filmu izlasē iekļautas 13  pilnmetrāžas spēlfilmas (1930.‒1991.  g.), trīs 
dokumentālās filmas (1961.‒1988.  g.) un trīs animācijas filmas (1966.‒1979.  g.). Starp 
filmām ir arī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva restaurētās filmas.

1.  decembrī valdība apstiprina LNA ēku attīstības koncepciju. Atbilstoši Kultūras 
ministrijas, LNA un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādātajai koncepcijai arhīvu 
darbību paredzēts nodrošināt, modernizējot astoņas no 22 ēkām, kurās pašlaik darbojas 
arhīvi.

2.  decembrī LNA interesentiem piedāvā jaunu Vienotās valsts arhīvu informācijas 
sistēmas rīku informācijas meklēšanai par LNA glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un 
dokumentiem MeklēLNA (Fondi, lietas, dokumenti).

3. decembrī notiek LNA Valmieras ZVA organizēta tiešsaistes nodarbība “Kā neapjukt 
informācijas okeānā” Mazsalacas un Rūjienas 10.‒11.  klases skolēniem Valmieras 
integrētajā bibliotēkā.

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

18.  decembrī, lai nodrošinātu LNA darbības atbilstību 2020.  gada 17.  decembra 
Ministru kabineta rīkojuma Nr.  655 grozījumiem un samazinātu atkārtotu Covid-19 
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infekcijas izplatību līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot LNA pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību, LNA administrācija izdara grozījumus 9. novembra rīkojumā 
“Par Latvijas Nacionālā arhīva darbības organizēšanu ar Ministru kabineta 06.11.2020. 
rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā”, paredzot, ka no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim arhīvs vispirms 
sagatavo un izsniedz arhīva izziņas vai dokumenta atvasinājumus pēc tiesībaizsardzības 
institūciju pieprasījuma normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanai, pārējos gadījumos 
sociāli tiesiskās izziņas sagatavo un izsniedz, ja ir norādīts steidzamības pamatojums, 
nepieņem valsts glabāšanā nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus, nodrošina 
struktūrvienību darbinieku attālinātu nodarbināšanu, ja darba specifika to pieļauj, vai ar 
nodarbināto piekrišanu uzdod nodarbinātajiem attālinātā darbā veikt tādus uzdevumus, 
kas nav noteikti amata aprakstā.

22. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitālajā krātuvē 
www.redzidzirdilatviju.lv atklāj jaunu sadaļu “Tematiskās kolekcijas”. Projektu atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekts realizēts no finanšu līdzekļiem Covid-19 ietekmes 
mazināšanai kultūrā.


