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2011. GADA JANVĀRIS‑JŪNIJS

1. janvārī darbību uzsāk Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA), kas saskaņā ar 
Nolikumu īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un ir bijušo 
valsts arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmējs. Ar Ministru kabineta 
2010. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 769 par LNA direktori iecelta Māra Sprūdža.
3. janvārī LNA izdod rīkojumu Nr.2 “Par Latvijas Nacionālā arhīva struktūru un 

darbiniekiem”.
12.  janvārī LNA Jēkabpils ZVA notiek ekskursija mācību centra „Buts” kursu 

dalībniekiem .
13.–21. janvārī LNA Ventspils ZVA eksponēta ventspilnieka Gunāra Skujiņa  foto 

izstāde “ 1991.gada janvāra barikādes”.
13.–21.  janvārī  LNA Ventspils ZVA notiek septiņi pasākumi – ekskursijas 

“1991.gada janvāra barikādēm 20 gadi”, kurās piedalās Ventspils Vakara vidusskolas 
un  Centra pamatskolas 153  audzēkņi.
27.  janvārī notiek LNA struktūrvienību vadītāju sanāksme par struktūrvienību 

darba organizācijas jautājumiem.

1.  februārī  LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas 
galvenajai arhīvistei Kristīnai Repelei  20 darba gadu jubileja.
2.–7.  februārī LNA direktora vietnieks, Arhīvu attīstības un dokumentu 

izmantošanas departamenta direktors Gatis Karlsons piedalās Starptautiskās arhīvu 
padomes (SAP) Studentu un personālsastāva dokumentu izvērtēšanas projekta darba 
grupas sēdē Parīzē (Francija). 
10.–24.  februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Latvijas 

Kultūras akadēmijas 20 gadu jubilejas cikla pasākumos “Operēt pasauli” demonstrē 
darbinieku sagatavotu arhīva filmu programmu.
14. februārī Valmieras muzejā LNA Valmieras ZVA Dokumentu saglabāšanas un 

izmantošanas daļas vadītāja Māra Stabrovska nolasa lekciju “Arhīva dokumentu un 
muzeja foto fondu pieejamība pētnieciskajā darbā” Valmieras vidusskolas 11.klases 
skolēniem. 
15. februārī notiek Latvijas Arhīvistu biedrības valdes sēde. Valde lemj par biedru 

uzņemšanu, apstiprina 2011. gada izdevumu tāmi, apspriež biedrības ieceres 2011. 
gadam un izskata biedrības organizatoriskos jautājumus.
15. februārī LNA Jēkabpils ZVA notiek ekskursija Jēkabpils agrobiznesa  koledžas 

studentiem.
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15.  februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
Anniņmuižas vidusskolas skolēni, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un 
dokumentu fondiem.
16. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 

85. vidusskolas skolēni, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un dokumentu 
fondiem.
17.februārī LNA Ventspils ZVA  Eiropas gada skolēnu projekta nedēļas aktivitāšu 

ietvaros 12  Ventspils 6. vidusskolas audzēkņi  veic dokumentu saglabāšanas režīma 
nodrošināšanai nepieciešamos darbus  arhīvglabātavās  un piedalās pasākumā – 
ekskursijā  “Dokumenti – vēstures avoti” .
22. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 

Tehniskās koledžas studenti, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un dokumentu 
fondiem.
24.  februārī  notiek LNA struktūrvienību vadītāju sanāksme, kurā apspriež 

“Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas”(VVAIS) projekta 1. kārtas ieviešanas 
rezultātus un uzdevumus 2. kārtas izstrādei, kā arī Arhīvu likumā LNA deleģēto 
Ministru kabineta noteikumu izstrādes gaitu.
24.–25.  februārī notiek Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference un 

tās ietvaros darbs Humanitāro zinātņu fakultātes Teātra vēstures un teorijas 
katedras Mākslas zinātņu sekcijā par tēmu “Māksla un nacionālisms”, ar referātu 
“Nacionālisma interpretācija Latvijas Komunistiskās partijas dokumentos (50. gadu 
beigas un 60. gadu beigas)” piedalās Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas 
sektora vecākā referente Iveta Šķiņķe.
28. februārī ar kultūras ministri Sarmīti Elerti tiek saskaņots LNA reglaments, 

kurā noteikta LNA struktūra un struktūrvienību kompetence. 

9.–13. martā LNA Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un informācijas sistēmu 
departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā eksperte Andra Āboliņa 
piedalās APENET projekta Ģenerālās asamblejas sanāksmē Briselē ( Beļģija).
14. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadošajai 

pētniecei Dacei Plīkšai 60 gadu jubileja. 
23.martā Valmieras muzejā notiek seminārs Valmieras pilsētas un Valmieras 

novada vēstures skolotājiem “Valmieras izaugsme 1945.–1965. Valmieras muzeja un 
Valmieras ZVA foto un arhīva dokumentu skatījumā”.
24. martā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības kopsapulce. Kopsapulce apstiprina 

biedrības 2010. gada pārskatu un Revīzijas komisijas ziņojumu.
24.  martā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības organizētais seminārs “Jaunais 

Arhīvu likums, tā ieviešana. Latvijas Nacionālā arhīva stratēģija”. Seminārā ar 
ziņojumiem uzstājas Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža un direktora 
vietnieks Gatis Karlsons.
24. martā notiek LNA 2010. gada darbības pārskata sanāksme “Par paveikto un 

sasniegto 2010.gadā un LNA stratēģija virzībā uz attīstību”.
24. martā Latvijas Okupācijas muzejā notiek lasījums “Tās dienas acīm”. Lasījums 

un atjaunotā videoversija par Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1949. gada 25. martā 
tapusi sadarbībā ar LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas sektora 
darbiniekiem.
29. martā notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītā projekta “Latvijas padomju 

nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli 
tehniskās bāzes nodrošinājums” prezentācija.
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31.  martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tiek atvērta izstāde 
“Nonkonformisms grafikā 1944–1990”, kurā eksponēti arī Indriķa Zeberiņa zīmē‑
jumi no fondiem. Prezentācijā un izstādē sadarbības partnera statusā piedalās LVA 
Dokumentu izmantošanas sektora vecākā referente Iveta Šķiņķe.

11.–17.  aprīlī  LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas sektora 
vecākā referente Iveta Šķiņķe piedalās Gētes institūta Rīgā organizētajā projektā 
“Zeitfenster – Geschichte für die Zukunft” Vācijā – Berlīnē, Braunšveigā, Nirnbergā, 
Minhenē.
26.aprīlī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 

11. b klases audzekņiem. 
29. aprīlī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē LU Sociālo 

zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Dokumentu un arhīvu pārvaldība” 
studenti, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un dokumentu fondiem.

3. maijā Ministru kabinets pieņem LNA speciālistu izstrādātos noteikumus Nr. 337 
“Privātu arhīvu akreditācijas kārtība”.
4. maijā kinoteātrī “Rīga” projekta “Latvijas filmu maratons” ietvaros organizētajā 

grāmatas “Inscenējumu realitāte. Latvijas aktierkino vēsture” atvēršanas svētkos 
demonstrē  spēlfilmu “Kaugurieši” no LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva fonda.
5. maijā notiek LNA struktūrvienību vadītāju sanāksme, kurā apspriež projekta 

VVAIS 2.kārtas realizāciju, jautājumus par arhīvu ēku apsaimniekošanu  un klientu 
pieprasījumu izpildes gaitu. 
9.–11. maijā Hornā (Austrija) notiek Eiropas grāmatu un papīru konservācijas– 

restaurācijas pētniecības centra konference “Jaunākās metodes grāmatu un 
papīra restaurācijā–konservācijā”. Konferences darbā piedalās LNA Centrālās 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas ķīmiķe analītiķe Inga 
Šteingolde.
9.–14. maijā LNA direktore M. Sprūdža piedalās ES Nacionālo arhīvu vadītāju 

padomes Eiropas grupas darba sēdē un DLM Foruma dalībnieku sanāksmē Budapeštā 
(Ungārija).
12.–13. maijā Budapeštā (Ungārija) notiek Eiropas arhīvu vadošo konservācijas 

speciālistu darba grupas gadskārtējā sanāksme, tajā piedalās LNA Centrālās mikro‑
fotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas ķīmiķe analītiķe Inga 
Šteingolde.
13.  maijā  LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek Dokumentu 

izmantošanas daļas sapulce, kura izskata izziņu sagatavošanas problēmas.
13.–15.  maijā LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas sektora 

vecākā referente Iveta Šķiņķe piedalās Potsdamas Piemiņas un tikšanās vietas 
organizētajā pasākumu nedēļā “Werkstattwoche in Gedenk- und Begegnungsstätte 
Leistikowstraße Potsdam” Potsdamā.
14.maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs demonstrē fonda 

dokumentus ikgadējā “Muzeju nakts” pasākumā Rīgas Motormuzejā.
14.maijā Valkas muzejā atklāj izstādi “Spēles prieks”, kas veltīta Valkas pirmajai 

publiskajai teātra izrādei. Izstādē izmantoti LNA Valmieras ZVA materiāli.
15. maijā LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļa piedalās Amatu ielas 

svētkos un sagatavo ekspozīciju par LNA un Amatu ielas vēsturi, kura izvietota LNA 
administrācijas ēkas Šķūņu ielā 11 logos.
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17. maijā Ministru kabinets pieņem LNA speciālistu izstrādātos noteikumus 
Nr. 374 “Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā man‑
tojuma”. 
19. maijā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras 36. arodvidusskolas 

audzēkņiem.
24. maijā Ministru kabinets pieņem LNA speciālistu izstrādātos noteikumus 

Nr. 397 “Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā 
dokumentārajā mantojumā iekļauto dokumentu, kā arī izgatavo šā dokumenta 
nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu”.
24.  maijā  izdots LNA rīkojums Nr. 63 “Par projekta darba grupu Ministru 

kabineta noteikumu projekta izstrādei”.
25. maijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Mendrisio (Šveice) 

Arhitektūras akadēmijas prof. Kristofs Franks (Dr. Christoph Frank) un pasniedz 
dāvinājumu – nozīmīgu 18. gadsimta dokumentu – Ferdinando de Galjani (Galiani, 
1728–1787) vēstuli, rakstītu Neapolē, 1785. gada 1. jūnijā un adresētu Kurzemes 
hercoga Pētera Bīrona kambarjunkuram un ceļojumu maršalam Heinriham fon 
Ofenbergam (Offenberg, 1752–1827).
26. maijā Valsts sekretāru sanāksme izsludina LNA speciālistu izstrādātā Ministru 

kabineta noteikumu projekta izskatīšanu: “Nacionālā dokumentārā mantojuma 
reģistra veidošanas, papildināšanas, uzturēšanas un pieejamības kārtība”, kā arī 
noteikumu projekta izskatīšanu: “Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš 
elektroniskā formā”.
27.maijā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras Viestura vidusskolas 

7b. klases skolēniem.
28. maijā LNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas un 

uzskaites daļas galvenajai arhīvistei Svetlanai Tihvinskai 60 gadu jubileja. 
30.  maijā izdots LNA rīkojums Nr. 65 “Par projekta “Vienotās valsts arhīvu 

informācijas sistēmas” izstrādes un ieviešanas 2. kārtas īstenošanu”.
Maijā sagatavots Valsts arhīvu sistēmas 2010. gada publiskais pārskats.
Maijā  LNA Latvijas Valsts arhīva darbinieki sadarbībā ar Bērnu un jauniešu 

centru “Rīgas Skolēnu pils” sagatavo virtuālu izstādi “Rīgas pionieru un skolēnu 
pils”. Izstāde aplūkojama tiešsaistē LNA interneta mājaslapā un tajā var iepazīties 
ar dokumentiem un fotogrāfijām par Rīgas pils vēsturi Latvijas PSR pastāvēšanas 
laikā.

1. jūnijā ar LNA rīkojumu Nr.300‑p par LNA direktora vietnieci ieceļ LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas nodaļas vadītāju Ingūnu Slaidiņu.
6. jūnijā LNA pārstāvji piedalās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētajā 
diskusijā “Latvijas nacionālo digitālo bibliotēku veidojot: mērķi, iespējas, rezultāti”.
 7. jūnijā Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas ēkas Šķūņu ielā 11 logos tiek 

atvērta LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas sektora sagatavotā 
videoversija “Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida deportācija. 1941. gada 14. jūnijs”.
9.–10.  jūnijā Šauļos (Lietuva) notiek Baltijas valstu arhīvistu tikšanās, kurā 

piedalās LNA direktore M. Sprūdža, direktora vietniece I. Slaidiņa, LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktora vietnieks R. Grīgs, LNA Personāla 
vadības nodaļas vadītāja N. Jermakova un LNA Attīstības plānošanas nodaļas 
vecākā eksperte D. Kārkliņa. Par izmaiņām Latvijas valsts arhīvu darbībā pēdējā 
gada laikā  un izmaiņām  arhīvu likumdošanā referē M. Sprūdža un I. Slaidiņa. 
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27. jūnijā izdots LNA rīkojums Nr. 76 ”Par uzraudzības funkcijas centralizāciju”, 
kas nosaka LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
izveidošanu ar 1. jūliju. 
27.  jūnijā  izdots LNA  rīkojums Nr. 77 “Par apsaimniekošanas funkciju 

centralizāciju”, kas nosaka LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas izveidošanu ar 
1. jūliju.
27.  jūnijā  izdots LNA rīkojums Nr. 78 “Par LNA Dokumentu preventīvās 

saglabāšanas departamenta izveidi”.
27.–30. jūnijā LNA Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un informācijas sistēmu 

departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā eksperte A. Āboliņa, Valsts 
arhīvu informācijas sistēmas tehnisko resursu nodaļas vadītājs J. Siders un vecākais 
datortīkla administrators H. Krūmiņš piedalās APENET projekta darba grupas 
sanāksmē Stokholmā (Zviedrija).
29. jūnijā ar kultūras ministri Sarmīti Ēlerti tiek saskaņots jaunais LNA 

reglaments, kurā noteiktas LNA strukturālās  izmaiņas.
29.–30.  jūnijā LNA direktora vietnieks Gatis Karlsons piedalās BaltHerNet  

vasaras skolā Kaariku (Igaunija) ar ziņojumu par trimdas arhīvu dokumentu 
uzkrāšanas problēmām.


