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2013. GADA JŪLIJS–DECEMBRIS

30. jūnijā−7. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs projekta 
“Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma meistardarba – Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku dokumentālās liecības saglabāšana” ietvaros veic 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norises fiksāciju foto dokumentos, 
dalībnieku interviju un atmiņu stāstu dokumentēšanu audio ierakstos.

1. jūlijā LNA direktore Māra Sprūdža apstiprina personāla tipveida dokumentu 
glabāšanas termiņu paraugsarakstu, kurā iekļauti biežāk izmantojamie dokumentu 
veidi daudzās valsts un pašvaldību institūcijās personāla darba organizācijai, 
uzskaitei un faktu fiksēšanai. Saraksta sastādīšanā izmantotas Latvijas Republikas 
likumu un Ministru kabineta noteikumu normas, kurās noteiktas prasības par darba 
ar personālu dokumentēšanu, kā arī ņemta vērā institūciju dokumentu pārvaldības 
prakse.

2. jūlijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas arhīva eksperte Ineta Didrihsone-Tomaševska piedalās Starptautiskās 
etnoloģijas un folkloras biedrības 11. kongresā ar referātu “The Impact of the Australian 
Immigration Politics on the Growth of the Postwar Immigrant Communities: an Example of 
the Latvians” Tartu universitātē.

5. jūlijā LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
Uzraudzības nodaļas vecākajai ekspertei Inārai Kopai 20 darba gadu jubileja.

6.–26. jūlijā LNA Liepājas ZVA apskatāma Latvijas Valsts arhīva sagatavotā 
ceļojošā izstāde “Latviešu Dziesmu svētki Eslingenē 1947. gada 25. maijā”.

8. jūlijā LNA direktore Māra Sprūdža apstiprina Latvijas Nacionālā arhīva Ētikas 
kodeksu, kurā tiek nostiprinātas arhīvistu profesionālās ētikas normas un uzvedības 
principi.

13. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālos 
dokumentus demonstrē Jūras svētkos Jūrmalā 

18. jūlijā−29. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
audiovizuālos dokumentus demonstrē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja 
organizētajā izstādē “No kara uz mieru. 20. gs. 40.–50. gadu mode”.

25.–27. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālos 
dokumentus demonstrē Rojā kino un mākslas festivālā “ROJAL”.
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2. augustā LNA Latvijas Valsts arhīva Saimniecības sektora vadītājam Verneram 
Freimanim 20 darba gadu jubileja.

2. augustā LNA Tukuma ZVA darbiniekam Aivaram Menteļevam 20 darba gadu 
jubileja.

21. augustā LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītājai Dignai 
Bērzei 40 darba gadu jubileja.

1. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas nodaļas vadītāja vietniekam Raimondam Romanovskim 30 darba gadu 
jubileja.

1. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas nodaļas galvenajam arhīvistam Valdim Franciskam Plennem 20 darba 
gadu jubileja.

3. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktoram Nikolajam Rižovam 
40 darba gadu jubileja.

4. septembrī–18. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā trešdienās notiek 
Latvijas Arhīvistu biedrības un arhīva organizētie un Hannoveres arhīva direktora 
Dr. Manfreda Betihera vadītie paleogrāfijas semināri “Rokraksti un iespieddarbi vācu 
valodas izplatības telpā ar akcentu uz Rīgas materiālu”.

6. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek ekskursija “Ieskats 
LVVA fondu dokumentos” J. Rozentāla Mākslas skolas audzēkņiem. Ekskursiju 
vada Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadītāja Gunta Minde, 
vadītājas vietniece Linda Stūrīte un Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas 
vadītāja vietnieks Raimonds Romanovskis.

10.–12. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
iepazīšanās ekskursijā viesojas Latvijas Kultūras koledžas studenti. 

12. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Tematisko un ģenealoģisko 
pētījumu nodaļas galvenajai arhīvistei Ingai Vozvišajevai 30 darba gadu jubileja.

14. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālos 
dokumentus demonstrē Ikšķilē festivālā “YKESCOLA”.

18. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic Pieminekļu 
valdes 90. gadadienai veltītas konferences “Kultūras mantojuma pētniecība un 
pārvaldība Baltijas valstīs 20. gs. 20.–30. gados: pagātnes mācības un laikmetīgie 
izaicinājumi” dokumentēšanu audio ierakstos.

19. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs 
piedalās Igaunijas–Latvijas–Krievijas projekta “Pārrobežu E-arhīvs” Uzraudzības 
padomes sēdē Tartu.

20. septembrī LNA Jēkabpils ZVA vecākajai ekspertei Inesei Ancītei 30 darba 
gadu jubileja.

20. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas 
arhīviste Ieva Vāvere ar lasījumu “Karaulovu kapličas Rēzeknē saglabāšanas 
problēmas” piedalās Latvijas Universitātes zinātniskajā seminārā un rakstu krājuma 
“Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas” atklāšanā.

24.–27. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļas vadītājs Māris Jēkabsons piedalās 1. Starptautiskajā restauratoru 
kongresā Maskavā. 
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25. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā atklāta dzejnieka Jāzepa Osmaņa gleznu 
izstāde. Tikšanos atklāj LNA Latvijas Valsts arhīva direktors Artis Freimanis. LVA 
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas speciālisti pateicas dzejniekam par 
arhīvā nodotajiem radošā darba dokumentiem. Notikumā piedalās dzejnieka meita 
Aija Osmane, Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa, 
Harijs Jaunzems – grāmatas “Tūkstoš un viena diena” autors, kurš, Jāzepa Osmaņa 
ierosināts, uzrakstījis vēsturisku pētījumu par Ķeguma spēkstacijas būvi.

25. septembrī LNA Liepājas ZVA notiek projekta “Piecas radošas personības 
laikposmā 1988.–1999.” lekciju cikla otrais pasākums. LNA Liepājas ZVA direktore 
Gunta Drēziņa klātesošos iepazīstina ar arhīvu.

26. septembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek dokumentu 
izstādes “Arhīva dokumenti par notikumiem un cilvēkiem, 1944–1990” atklāšanas 
pasākums, kurā piedalās Kultūras ministrijas, LNA administrācijas un valsts arhīvu 
pārstāvji.

27. septembrī LNA struktūrvienībās notiek Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas 
pasākumi: 

 – Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek lekcijas par arhīva vēsturi ar ekskursiju 
un dokumentu demonstrāciju. Atklāj ekspresizstādes “Jāzeps Vītols (1863–1948)” 
un “Arhīva ēkas un gruntsgabala vēsture”, autores Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas vadītāja Gunta Minde un vadītājas vietniece Linda Stūrīte;

 – Daugavpils ZVA notiek ekskursija Latgales mācību centra lietvežiem “Arhīvs – 
dokumentu krātuve” un ekskursija Daugavpils 10. vidusskolas 8. klases audzēkņiem 
“Iepazīsim arhīvu”;

 – Liepājas ZVA notiek Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 
skolēnu ekskursija;

 – Rēzeknes ZVA notiek atvērto durvju dienas pasākums, kurā apmeklētāji 
iepazīstas ar izstādēm “Latviešu dziesmu un deju svētki dokumentos, 1948–2008” 
un “Dziesmotā revolūcija Rēzeknē”, kā arī ekskursija Rāznas pamatskolas 9. klases 
skolēniem.

 – Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas nodaļas 
restauratori Ieva Cesberga, Ilona Teplouhova, Justīne Ose, Jūlija Matjuka un Einārs 
Sondors Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā apmeklētājus iepazīstina ar 
departamenta darbu.

30. septembrī–11. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamentā apmācība-prakse fotogrāfiju (t.sk. digitālo) un citu papīra dokumentu 
restaurācijā apgūst LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu, 
Audio un foto nodaļu darbinieces Marta Grīviņa un Ieva Vāvere. Apmācības vada 
departamenta vecākā eksperte Oksana Oša, Restaurācijas nodaļas restauratore Ilona 
Teplouhova un Mikrofotokopēšanas nodaļas vadītājs Anatolijs Ļvovs. 

30. septembrī–8. novembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamentā notiek Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas programmas 1. kursa 
studentu iepazīšanās prakse “Papīrs”. Praksi vada departamenta vecākā eksperte 
Oksana Oša.

2. oktobrī Ventspils Pārventas bibliotēkā atklāj LNA ceļojošo izstādi “Latvijas 
Tautas Frontei – 25”.
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2. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās Jelgavā publiskās 
lekcijas ietvaros par valstsvīra un Jelgavas domes pirmā vadītāja Pēteri Juraševski 
(1872–1945) dzīvi un darbību atklāj izstādi, kuras veidošanā izmantoti LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva dokumenti, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums un 
politiķa mazdēla Rolanda Juraševska privātā arhīva materiāli. Izstāde skatāma arī LR 
Ministru kabinetā. 

2.–5. oktobrī LNA speciālisti piedalās Latvijas Arhīvistu biedrības organizētajā 
kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Braucienā dodas 
LNA struktūrvienību darbinieki, vairāku valsts un privāto institūciju arhīvu darbinieki, 
kā arī divi privātā arhīva speciālisti. Mācību brauciena mērķis ir savstarpēja pieredzes 
apmaiņa ar Polijas kolēģiem, kā arī iepazīšanās ar Polijas arhīvu sistēmas uzbūvi un 
darbību, dokumentārā mantojuma saglabāšanu un digitalizācijas procesiem.

3. oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija/praktiskā nodarbība Daugav-
pils Universitātes studiju programmas “Vēsture” 3. studiju gada studentiem.

6.–10. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas 
galvenā arhīviste Marina Gevorgjana un Elektronisko dokumentu nodaļas galvenais 
arhīvists Rūdolfs Henčels Viļņā piedalās Starptautiskās skaņas un audiovizuālo 
arhīvu asociācijas (IASA) un Baltijas audiovizuālo arhīvu padomes (BAAC) 
konferencē “Atvērtas durvis: jaunas idejas, jaunas tehnoloģijas” ar referātu “Vienotā 
valsts arhīvu informācijas sistēma – durvis uz plašāku piekļuvi Latvijas Nacionālā 
arhīva audiovizuālajiem dokumentiem”.

8. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Saimniecības sektora ēkas 
inženiertīklu tehniķim Vasīlijam Sedļaram 20 darba gadu jubileja.

8. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Vakara maiņas vidusskolas 
11. klases skolēniem.

9. oktobrī notiek Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 
metodiskā centra, Valmieras muzeja un LNA Valmieras ZVA organizētais pedagogu 
pilnveides zinātnisko lasījumu seminārs “Latvijas Tautas frontei – 25”. Ar referātu 
“Atmodas un Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas laika dokumenti zonālajos 
valsts arhīvos” uzstājās LNA Latvijas Valsts arhīva vecākā referente Aija Kalnciema.

15. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Katoļu pamatskolas  
6. klases skolēniem.

16. oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notiek 
tematiska nodarbība LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura studiju 
programmas studentiem par LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvu un tā fondiem. 
Nodarbību vada LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmu nodaļas arhīva eksperte Ineta Didrihsone-Tomaševska un Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Pārsla Pētersone.

17. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta vecākā 
eksperte Oksana Oša, Restaurācijas nodaļas restauratores Ieva Cesberga un Justīne 
Ose vada teorētiski praktisko semināru “Līmlente – vēsturiskais pielietojums un 
radītie bojājumi” LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva darbiniekiem.

17. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs ar Mg. hist. Baibas 
Briežes lekciju “Rīgas dokumentālā kino skola, 1960–1990” un dokumentālo filmu 
demonstrējumu aizsāk lektoriju “Kino pauze”, piedāvājot tematisku lekciju ciklu ar 
filmu noskatīšanos. 
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17. oktobrī, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu 10. gadadienu, UNESCO nedēļas ietvaros LNA bibliotēka sadarbībā ar 
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku “Strazds” un Rīgas Juglas vidusskolas 
bibliotēku rīko informatīvi izglītojošu pasākumu Rīgas Juglas vidusskolas 7. klašu 
audzēkņiem. Pasākuma tēma: “Iepazīšanās ar suitiem”.

17. oktobrī LNA Ventspils ZVA atver LNA Latvijas Valsts arhīva virtuālās izstādes 
“1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos” Ventspils un Talsu apriņķa sadaļu “1941. 
gada 14. jūnija deportācija Ventspils un Talsu apriņķī”, kas tapusi sadarbībā ar 
Ventspils ZVA un LVA Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas speciālistiem. 
Pasākumā piedalās LNA Latvijas Valsts arhīva vecākā referente Aija Kalnciema un 
arhīva eksperts Guntis Švītiņš, kā arī Ventspils novada politiski represēto apvienības 
biedri un Ventspils 6. vidusskolas 11. klases audzēkņi.

25. oktobrī LNA Daugavpils ZVA arhīva eksperte Indra Skrinda piedalās 
Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta rīkotajā XXI zinātniskajā 
konferencē darba grupā “Vēstures liecības par cilvēka dzīves gājumu” ar referātu 
“Daugavpils ZVA personu fondu raksturojums”.

29. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Mikrofotokopēšanas nodaļas vadītājam Anatolijam Ļvovam 65 gadu jubileja.

31. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta vecākā 
eksperte Oksana Oša piedalās starptautiskā zinātniskajā konferencē “Kolekciju 
pārvaldība: attēlu kolekciju saglabāšanas nodrošināšana” Briselē. 

31. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē SIA 
“Lattelecom” darbinieki, lai iepazītos ar arhīva dokumentu fondiem.

31. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības 
organizēts “Viesu vakars”, kurā dalās iespaidos par Polijas braucienu – ziņojumi par 
Polijas arhīvu sistēmu un glabātavām, Polijas arhīvu bibliotēkām, Varšavas pilsētu 
un poļu nacionālo virtuvi. Pasākuma ietvaros viesiem rīko arhīva apskati, kuru 
vada Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte Ineta Didrihsone-
Tomaševska, Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja vietnieks 
Raimonds Romanovskis un galvenais arhīvists Jānis Rimšāns. 

31. oktobrī LNA Rēzeknes ZVA notiek seminārs “Arhīva dokumenti – avots 
jaunāko laiku vēstures izpētē” Latgales pilsētu un novadu 9. un 12. klašu vēstures 
skolotājiem. Pasākuma ietvaros prezentē digitālo izstādi “Dokumentu izlase skolām 
par padomju perioda vēsturi, 1950.–1965. gads”.

Oktobrī, novembrī un decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva audiovizuālos dokumentus demonstrē Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas 
Kino muzeja rīkotajā kinolektorijā “Tas, ko Tu nedrīksti nezināt” kinoteātrī “Splendid 
Palace”.

4. novembrī Dundagas vidusskolā atklāj LNA ceļojošo izstādi “Latvijas Tautas 
frontei – 25”.

6. novembrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā Tautas frontes Ventspils novada 
nodaļas dibināšanas 25 gadu atceres pasākuma ietvaros atklāj LNA Ventspils ZVA, 
Ventspils muzeja, Ventspils bibliotēkas, Ventspils Kultūras centra un Ventspils 
Digitālā centra kopprojekta informatīvo izstādi par valstiskās neatkarības ideju 
Latvijā un Ventspilī 1943.–1990. gadā. 
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6. novembrī Latvijas Republikas Valsts kancelejā ar lekciju “LR ministru prezidents 
H. Celmiņš” uzstājas LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas arhīva eksperts Jānis Šiliņš.

6. novembrī LNA Liepājas ZVA direktorei Guntai Drēziņai 55 gadu jubileja.
8. novembrī LNA Jēkabpils ZVA vecākā eksperte Inese Ancīte vada semināru 

Jēkabpils ZVA uzraudzībā esošo novadu un pagastu pašvaldību un bāriņtiesu 
darbiniekiem “Dokumentu pārvaldības kārtība un to aprakstīšana institūcijās”.

10. novembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Restaurācijas nodaļas rokrakstu, dokumentu un grāmatu restauratorei Nadeždai 
Marhertei 65 gadu jubileja.

11. novembrī Lielās ģildes telpās Rīgā notiek LNA darbinieku sanāksme 
“Cilvēkvēsture nacionālajā dokumentārajā mantojumā”, lai apspriestu personu 
dokumentu nozīmību uzkrātajā dokumentārajā mantojumā un izteiktu atzinību LNA 
darbiniekiem.

11. novembrī Valdemārpils vidusskolā atklāj ceļojošo LNA dokumentāro izstādi 
“Latvijas Tautas frontei – 25”.

13. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs lektorija 
“Kino pauze” ietvaros organizē Dr. hist., asoc. prof. Ērika Jēkabsona lekciju “Latvijas 
Neatkarības karš, 1918–1920: izpētes stāvoklis jeb zināmais un aizmirstais” un 
dokumentālo filmu demonstrējumu.

14. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā atklāj izstādi “Brīvības 
cīņas žurnālā “Latvijas Arhīvi””, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas  
95. gadadienai un žurnāla “Latvijas Arhīvi” 20. gadadienai. Izstādes autors 
Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperts Jānis Šiliņš. 
Izstādes atklāšanu papildina diskusija “Latvijas neatkarības karš, 1918–1920. g.; 
jēdziens, saturs, problēmu jautājumi”, ko vada Dr. hist., asoc. prof. Ēriks Jēkabsons.

14. novembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek ekskursija Rēzeknes 
augstskolas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas programmas 
“Arhīvniecība” 2. kursa studentiem, kuri iepazīstas ar arhīva darbu un izstādi “Arhīva 
dokumenti par notikumiem un cilvēkiem, 1944–1990”. 

15. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas 
galvenajam arhīvistam Aināram Bambalam 20 darba gadu jubileja.

15. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas vadītājai Guntai Mindei 20 darba gadu jubileja.

15. novembrī LNA Jēkabpils ZVA atklāj arhīva dokumentu izstādi “Izglītības 
darbs Jēkabpils novadā 1945–1991”.

15. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
Rēzeknes augstskolas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un dokumentu fondiem.

16. novembrī LNA Jēkabpils ZVA darbinieki piedalās Jāzepa Jaudzema 
fotoizstādes “Atmodas laika fotomirkļi” un LNA ceļojošās izstādes “Vēstures liecības 
par Latvijas Tautas fronti” atklāšanā Jēkabpils Tautas namā.

16. novembrī LTV1 raidījumā “Panorāma” demonstrē sižetu par LNA Latvijas 
Valsts arhīvu un LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, akcentējot 
audiovizuālo dokumentu uzkrāšanas problēmas.
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17. novembrī Turaidas muzejrezervātā ar referātu “Svētku un apģērbu nolikumi 
16. un 17. gs.” piedalās LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības 
un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Valda Kvaskova.

19. novembrī Talsu ģimnāzijā atklāj ceļojošo LNA dokumentāro izstādi “Latvijas 
Tautas frontei – 25”.

19. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, lai iepazītos 
ar arhīva darbu un dokumentu fondiem.

19.–21. novembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
vecākā eksperte Oksana Oša un Restaurācijas nodaļas restauratore Ieva Cesberga 
piedalās Starptautiskā zinātniski metodiskā konferencē “Izpēte kultūras mantojuma 
konservācijā” Maskavā ar ziņojumiem “Līmlentes vēsture – tās negatīvās sekas un 
risinājumi” un “Iesējumu restaurācija”. 

21. novembrī LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa iepazīstina Latvijas 
Arhīvistu biedrības valsts pārvaldes institūciju sekcijas biedrus ar Vienoto valsts 
arhīvu informācijas sistēmu.

 25.–27. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas 
galvenais arhīvists Ainārs Bambals piedalās Bulgārijas Specdienestu arhīvu komitejas 
(COMDOS) organizētajā Austrumeiropas valstu starptautiskā konferencē “Transition 
in Eastern Europe throughout the documents of the communist secret services” Sofijā ar 
referātu “Declassification of Latvia SSR KGB, Ministry of Interior and Latvian Communist 
Party documents in the National Archives of Latvia. Latvian experience”. 

27. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība “LVVA 
struktūra, dokumenti un pētniecības darba iespējas”. Nodarbību vada Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Pārsla Pētersone.

27. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic semināra 
“Latvijas kultūras saglabāšana 21. gadsimtā – kā tas tiks izdarīts?” dokumentēšanu 
audio ierakstos. 

28. novembrī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras Valsts ģimnāzijas 
12. klases skolēniem.

1. decembrī LNA Liepājas ZVA direktorei Guntai Drēziņai 35 gadu darba jubileja.
2. decembrī LNA Valmieras ZVA lasītavā atklāj Valmieras muzeja ceļojošo izstādi 

“Tāds bija laiks: LTF izveide un darbība Valmierā un Valmieras rajonā”. Izstādē 
izmantoti LNA Valmieras ZVA dokumenti.

2. decembrī LNA Ventspils ZVA atklāj ceļojošo LNA dokumentāro izstādi 
“Latvijas Tautas frontei – 25”.

3. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs lektorija “Kino 
pauze” ietvaros organizē kino pētnieces Viktorijas Ekstas lekciju par audiovizuālo 
projektu “Laika mašīna”, kurā ietverti arhīva audiovizuālie dokumenti.

5. decembrī Krievijas Zinātņu akadēmijā Maskavā ar referātu “Cīņā par 
neatkarību: Latvijas starp diviem pilsoņu kariem, 1918–1920” uzstājas LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva 
eksperts Jānis Šiliņš.

http://www.comdos.bg
http://www.comdos.bg
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5. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic semināra 
“Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, globalizācija” dokumentēšanu 
audio ierakstos.

9. decembrī Ventspils Tehnikumā Tautas frontes Ventspils novada nodaļas 
dibināšanas 25 gadu atceres pasākuma ietvaros atklāj LNA Ventspils ZVA, Ventspils 
muzeja, Ventspils bibliotēkas, Ventspils Kultūras centra un Ventspils Digitālā centra 
kopprojekta informatīvo izstādi par valstiskās neatkarības ideju Latvijā un Ventspilī 
1943.–1990. gadā.

10. decembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils Universitātes 
Tiesību zinību programmas 1. kursa studentiem.

10. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā mācību 
ekskursijā viesojas Rīgas Doma kora skolas skolēnu padome.

11. decembrī LNA Ventspils ZVA notiek informatīvi izglītojoša nodarbība 
dokumentu un arhīvu pārvaldībā Laidzes profesionālās vidusskolas audzēkņiem.

11. decembrī Latvijas radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” viesojas LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas 
arhīva eksperte Valda Kvaskova, interesentus iepazīstinot ar mākslinieka un mākslas 
vēsturnieka Jūliusa Dēringa atmiņām par saviesīgo dzīvi Jelgavā 19. gadsimtā.

11. decembrī atklāj LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva jubilejai 
veltītu izstādi “Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvam – 50”. Izstāde eksponēta LNA administrācijas ēkas logos. Laikraksts “Latvijas 
Avīze” publicē Ilzes Vītolas rakstu “Piešķir balsi un parāda bildi” par LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izstādes atklāšanu un arhīvu kopumā.

11., 12. decembrī Limbažu novada pašvaldībā notiek seminārs Limbažu pašvaldību 
iestāžu arhīva darbiniekiem “Dokumentu un arhīvu pārvaldība”. Semināru vada 
LNA Valmieras ZVA vecākā eksperte Liene Vihrova.

13. decembrī viesnīcas “Radi un draugi” konferenču zālē Rīgā sadarbībā ar 
Daugavas Vanagu organizāciju atklāj LNA speciālistu veidoto virtuālo izstādi 
“1983. gada politiskās prāvas okupētajā Latvijā”. Izstādē eksponēti dokumenti no 
1983. gada politiskajām prāvām, kurās tika tiesāts Gunārs Astra, Jānis Barkāns, 
Ints Cālītis, Lidija Doroņina, Gunārs Freimanis, Boriss Grezins, Ģederts Melngailis, 
Jānis Rožkalns un Jānis Vēveris. 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 galvenais 
arhīvists Ainārs Bambals, Personu fondu un 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.

13. decembrī LNA bibliotēka viesojas Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā 
“Strazds” ar ekspozīciju Juglas vidusskolas 5., 6. un 7. klases audzēkņiem. Pasākuma 
ietvaros skolnieki iepazīstas ar 19. gadsimta ceļojumu aprakstu grāmatām, kartēm, 
ģenealoģiskiem izdevumiem u.c. seniem izdevumiem.

13. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
darbiniekiem notiek seminārs “Papīra šķiedras”. Semināru vada Restaurācijas 
nodaļas restauratore Justīne Ose.
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13. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic konferences 
“Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas” dokumentēšanu audio 
ierakstos.

14. decembrī LNA bibliotēka ar ekspozīciju “Brīnumainā grāmata” piedalās 
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas bērniem paredzētajā Ziemassvētku eglītes 
pasākumā, kur bērni var apskatīt arhīva bibliotēkas grāmatu ekspozīciju.

14. decembrī LNA Finanšu analīzes un pārskatu nodaļas vecākajai grāmatvedei 
Aijai Kozlovskai 20 darba gadu jubileja.

16. decembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas 
nodaļas vadītājai Ērikai Mukānei 20 darba gadu jubileja.

16. decembrī Ventspils Augstskolā Tautas frontes Ventspils novada nodaļas 
dibināšanas 25 gadu atceres pasākuma ietvaros atklāj LNA Ventspils ZVA, Ventspils 
muzeja, Ventspils bibliotēkas, Ventspils Kultūras centra un Ventspils Digitālā centra 
kopprojekta informatīvo izstādi par valstiskās neatkarības ideju Latvijā un Ventspilī 
1943.–1990. gadā.

18. decembrī LNA Valmieras ZVA notiek mācību ekskursija SIA “Mācību un 
konsultāciju centra ABC” Projektu vadības kursa dalībniekiem.

20. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
Mikrofotokopēšanas nodaļas arhīvistei Ņinai Ivanovai 65 gadu jubileja.

27. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas nodaļas galvenajam arhīvistam Modrim Šēnbergam 30 darba gadu 
jubileja.
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