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2012. GADA JŪLIJS–DECEMBRIS
5. jūlijā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības valdes sēde. Par biedrības valdes 
priekšsēdētāju ievēl LNA direktora vietnieci nacionālā dokumentārā mantojuma 
saglabāšanas un pieejamības jautājumos Ingūnu Slaidiņu, par valdes priekšsēdētāja 
vietniekiem – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietnieci Valdu Pētersoni 
un Valsts zemes dienesta arhīva vadītāju Artūru Matuli, par biedrības sekretāri – Kultūras 
ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecāko 
referenti dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos Līgu Dimanti. 
7. jūlijā–31. decembrī Ventspils autoostā apskatāma izstāde ″Par vedējiem, braucējiem 
un citiem...″, ko veido LNA Ventspils ZVA sadarbībā ar SIA ″Ventspils reiss″, Ventspils 
un Kuldīgas muzejiem un Ventspils bibliotēku. Izstāde sniedz ieskatu sabiedriskā 
transporta attīstībā Ventspils novadā laika periodā no 19. gadsimta līdz 21. gadsimta 
sākumam.
9. jūlijā LNA direktore Māra Sprūdža izbeidz Valsts civildienesta attiecības ar 
Daci Ozoliņu, un par LNA Personāla dokumentu valsts arhīva direktori ieceļ LNA 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Gitu Gorbunovu. 
10. jūlijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošā pētniece Dr. hist. Pārsla Pētersone Latvijas radio 1 
programmā ″Zināmais nezināmajā″ uzstājas ar stāstījumu par LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva dokumentiem.
10. jūlijā ar LNA Liepājas ZVA un tā vēsturisko ēku iepazīstas mākslas studijas ″OH″ 
dalībnieki.
10. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Audio un foto daļas 
galvenajai arhīvistei Guntai Novožilovai 60 gadu jubileja.
14. jūlijā LNA Alūksnes ZVA galvenajai fondu glabātājai Aivijai Voroņinai 50 gadu 
jubileja.
15. jūlijā LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas galvenajai fondu 
glabātājai Rutai Bušai 70 gadu jubileja.
16. jūlijā–24. augustā LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā praksi iziet Rēzeknes 
augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studiju programmas 
″Arhīvniecība″ 1. kursa studente Vija Andžāne.
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18. jūlijā LNA Latvijas Valsts arhīva vestibilā apskatei novieto darbinieku gatavoto 
ceļojošo izstādi “Latviešu Dziesmu svētki Eslingenē 1947. gada 25. maijā”. 
27. jūlijā Amerikas Latviešu apvienības organizētās izglītojošās programmas “Heritage 
of Latvia” ietvaros LNA Latvijas Valsts arhīvā jauniešus no ASV ar nozīmīgākajām 
arhīva dokumentu kolekcijām un virtuālajām izstādēm iepazīstina Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš.
31. jūlijā LNA Tukuma ZVA apkopējai Mārītei Grausmanei 60 gadu jubileja.
Jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva materiālus demonstrē 
pilsētas svētkos Valmierā, Jūras svētkos Jūrmalā, festivālā ″ROJAL″ Rojā u. c.

1. augustā LNA Cēsu ZVA direktorei Anitai Meldrei 60 gadu jubileja.
1. augustā Ventspilī viesu namā “Mazais namiņš” izvieto LNA Ventspils ZVA 
pastāvīgo ekspozīciju “Jūras vārti”, kas veidota no Ventspils fotogrāfu K. Eidoņa, G. 
Skujiņa un A. Rebhūna dāvinājuma arhīvam. 
3. augustā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
daļas galvenajai arhīvistei Laumai Farhadovai 20 darba gadu jubileja.
4. augustā Jaunjelgavas pilsētas svētkos kultūras namā atklāj LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva ceļojošo izstādi ″No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam″.
17. augustā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas daļas vadošā 
pētniece Enija Rubina ar referātu ″French “fever of freedom” in Courland, 1790–1795″ 
piedalās Latvijas Universitātes un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja organizētajā 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē ″Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš 
un sabiedrība″. 
20.–25. augustā Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks Gatis Karlsons ar 
ziņojumu par studējošo personu lietu dokumentu izvērtēšanu piedalās Starptautiskās 
arhīvu padomes kongresā Brisbenā (Austrālija).
25. augustā LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas ēku inženiertīklu tehniķim 
Vasilijam Sedļaram 70 gadu jubileja.
28. augustā LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vadītāja Inese Kalniņa un arhīva eksperts Guntis Švītiņš arhīvā iepazīstina 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra lietvežus ar personu 
fondu un latviešu trimdas organizāciju dokumentiem, kā arī ar dokumentu digitālajām 
publikācijām.
31. augustā LNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas un 
uzskaites daļas arhīvistei Ģertrūdei Smilgiņai 70 gadu jubileja.

1. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Izziņu daļas galvenajai arhīvistei Zaigai 
Beikai 70 gadu jubileja.
1. septembrī LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas siltumapgādes ventilācijas 
tehniķim Aigaram Zaharevskim 20 darba gadu jubileja.
8. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas daļas galvenajai arhīvistei Inesei Freimanei 20 darba gadu jubileja.
13. septembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils Universitātes 
bakalaura studiju programmas ″Vēsture″ 2. studiju gada studentiem.
14. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadītāja Gunta Minde ar referātu ″Arhitekta H. J. Boses dzimta″ 
piedalās H. J. Boses 200 gadu jubilejai veltītā  starptautiskā konferencē  Rīgas biržā.
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16. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Telecine nodaļas 
galvenajam arhīvistam Aivaram Strodam 50 gadu jubileja.
18. septembrī LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas fondu glabātājai Ritai 
Ļermontovai 50 gadu jubileja.
19. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece Dace Plīkša 
piedalās Latvijas Radio 1 raidījumā ″Kā labāk dzīvot″ ar stāstījumu par dzimtas 
vēstures pētniecības iespējām arhīvā un atbild uz radioklausītāju jautājumiem.
21. septembrī Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī starptautiskās konferences 
“Valsts Latvijas rietumos: Kurzemes un Zemgales hercogistei – 450” ietvaros atklāj 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošo izstādi ″No hercoga Gotharda līdz 
hercogam Jēkabam″.
22. septembrī LNA Valmieras ZVA aprīkojuma inženierim Kārlim Adatam 70 gadu 
jubileja.
23. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece Rita Bogdanova 
pēc Latvijas konsula Ņujorkā ielūguma piedalās Ņujorkā (ASV) Lexington Avenue 
ikgadējā ielas festivālā 92nd Street Y, demonstrējot interneta vietni Raduraksti un 
informējot par dzimtas vēstures izpētes iespējām Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
25. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas vadītājai 
Benitai Alksnei 60 gadu jubileja.
26. septembrī LNA Tukuma ZVA fondu glabātājai Initai Pepelko 50 gadu jubileja.
28. septembrī LNA piedalās Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas pasākumos. 

1. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 
Tehniskās koledžas studenti, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un dokumentu 
fondiem.
1. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā sākas Rīgas 
Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļas 1. kursa studentu iepazīšanās prakse 
″Papīrs″. Praksi vada restaurācijas nodaļas vecākā eksperte Inta Rudzīte. 
2. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas darbiniekiem notiek seminārs ″20. gadsimta tintes un to noturība″. Semināru 
vada ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova.
2. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva atbildīgajai sekretārei Ainai Bulai 70 gadu 
jubileja.
3.–5. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas 
galvenā arhīviste Laura Pēce piedalās Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (BAAC) 
rīkotajā konferencē Helsinkos (Somija) par dokumentu digitalizācijas jautājumiem.
4. oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija un nodarbība Daugavpils 
Universitātes bakalaura studiju programmas ″Vēsture″ 3. studiju gada studentiem 
studiju kursa ″Pēckara Daugavpils vēstures avotos″ ietvaros.
4. oktobrī Nacionālās apvienības “Visu Latvijai”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
birojā Rīgā  atklāj LNA Latvijas Valsts arhīva ceļojošo izstādi “Latviešu Dziesmu 
svētki Eslingenē 1947. gada 25. maijā”.
4. oktobrī  LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta ķīmiķe 
analītiķe Oksana Plotņikova un restauratores Ilona Teplouhova un Ieva Cesberga 
vada praktisko semināru ″Karšu un plānu saglabāšanā pielietojamās metodes un 
materiāli″ Valsts Zemes dienesta darbiniekiem.
4., 5. oktobrī Varšavā notiek Polijas Valsts arhīvu un Polijas Nacionālās piemiņas 
institūta rīkotā starptautiskā konference “XII International Conference On Archives 
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of the States of Central and Eastern Europe “The Documentation of Communist security 
Authorities””, kurā ar Latvijas VDK dokumentu uzkrāšanas pieredzi un pieejamības 
problēmām dalās LNA direktores vietnieks Gatis Karlsons, Latvijas Valsts arhīva 
Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenais arhīvists Dr. hist. Ainārs Bambals un 
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Dr. hist. Aija 
Kalnciema. 
5., 6. oktobrī Rīgā notiek “Baltijas mantojuma tīkla” (Baltic Heritage Network) seminārs, 
kurā ar ziņojumiem uzstājas LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas 
daļas vadošā pētniece Ineta Didrihsone-Tomaševska un Latvijas Valsts arhīva Personu 
fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš. 
9.–11. oktobrī Erevānā notiek starptautisks seminārs ″Atmiņas liecības. Rokrakstu un 
iespieddarbu mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jaunākās tehnoloģijas″.  LNA 
tajā pārstāv Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu nodaļas vadītāja 
Linda Pleša un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova. 
10. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē projekta 
″Pārrobežu E-arhīvs″ darba grupa, lai iepazītos ar arhīva darba principiem un 
dokumentu fondiem.
10. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pedagoģijas maģistru 
studiju programmas studentiem. Nodarbību vada Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošā pētniece Dr. hist. Pārsla Pētersone.
17. oktobrī LNA Rēzeknes ZVA vecākajai ekspertei Venerandai Līpenītei 35 darba 
gadu jubileja.
17.–19. oktobrī Kopenhāgenā (Dānija) 14. starptautiskajā seminārā ″Manuskriptu 
saglabāšana un konservācija″ piedalās LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta Restaurācijas nodaļas ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova ar referātu 
″Latvijas Republikas pasu (1927–1943) izpēte un konservācija″ un restauratore 
Ilona Teplouhova ar referātu ″Zīmogi un to konservācija Latvijā″.
19. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Tūrisma vadība″ 4. kursa studentiem ″Latvijas Nacionālais arhīvs. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.
19., 22. un 31. oktobrī vortāla “StudentNet” ciklā “Restartējot saknes: es protu vācu 
valodu” piedalās LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš un vecākā referente Dr. hist. Aija Kalnciema, 
kurā iepazīstina interesentus ar LVA un nozīmīgākajām VDK/IeM u. c. padomju 
okupācijas režīma iestāžu dokumentu projektiem un publikācijām. 
22. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
vecākā referente Dr. hist Aija Kalnciema piedalās memoriāla koncepcijas izstrādē 
Komunistiskā terora upuru piemiņai Torņkalnā, kā arī informācijas sagatavošanā 
par Latvijas iedzīvotāju izsūtījuma un ieslodzījuma vietām un komunistiskā terora 
upuru skaitu.
22. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, lai noskatītos filmu 
programmu, kas veltīta Latvijas vēsturei.
23. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas katoļu pamatskolas 6., 8. un 
9. klases audzēkņiem ″Kas ir arhīvs?″.
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23. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas vecākajai ekspertei Intai Rudzītei 70 gadu jubileja.
25. oktobrī LNA administrācijas ēkā notiek seminārs, kurā direktora vietnieks 
Gatis Karlsons, Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
vecākā referente Dr. hist. Aija Kalnciema un Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenais 
arhīvists Dr. hist. Ainārs Bambals ziņo par Austrumeiropas arhīvu konferencē 
Varšavā (03.–06.10.2012.)  apspriestajām drošības iestāžu dokumentu izmantošanas 
problēmām, bet direktora vietnieks G. Karlsons – par Starptautiskās arhīvu padomes 
kongresu Austrālijā.
26. oktobrī projekta “Nacionālā identitāte digitālajā vidē” vadītāja Baiba Holma 
par dalību pētījumā “Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas” LNA 
Latvijas Valsts arhīvam pasniedz Goda rakstu nominācijā “Atraktīvie”.
26. oktobrī LNA Alūksnes ZVA gadījuma darbu strādniecei Tatjanai Voroņinai 60 
gadu jubileja.
28. oktobrī LNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas fondu glabātājam Aigaram 
Mejeram 50 gadu jubileja.
28. oktobrī LNA Finanšu analīzes un pārskatu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilzei 
Liepiņai 20 darba gadu jubileja.
29. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva Izziņu daļas galvenajai arhīvistei Ņinai 
Sokirkai 60 gadu jubileja.
31. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments organizē 
semināru ″Eiropas pieredze dokumentu saglabāšanā un konservācijā″, kurā LNA 
darbinieki un Enerģētikas muzeja speciālisti dalās pieredzē, kas gūta, piedaloties 
starptautiskos projektos.
Oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondu audiovizuālos 
dokumentus demonstrē Latvijas Kinematogrāfistu savienības rīkotajos tematiskajos 
kino vakaros kinoteātrī ″Splendid Palace″.

1. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā atver pētnieku Mārtiņa Kaprāna, 
Olgas Procevskas, Lauras Uzules un Andra Saulīša grāmatu “Padomju deportāciju 
pieminēšana Latvijā: Atmiņu politika un publiskā telpa”. Grāmata tapusi valsts 
pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” ietvaros. Grāmatas atvēršanā piedalās 
Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente 
Aija Kalnciema kā LVA projekta “Aizvestie” darba grupas dalībniece, kas vienu no 
grāmatas autoriem – Lauru Uzuli grāmatas tapšanas procesā detalizēti iepazīstināja 
ar projekta “Aizvestie” rezultātiem un pieredzi deportāciju vēstures izpētē un 
komunikācijā ar sabiedrību. Grāmatā izmantoti citu autoru interviju materiāli – ar 
projekta “Aizvestie” vadītāju Ivetu Šķiņķi un dalībnieku Jāni Riekstiņu.
1. novembrī LNA Daugavpils ZVA notiek seminārs Daugavpils pilsētas skolu 
vēstures skolotājiem ″Arhīva dokumentu izmantošanas iespējas skolēnu zinātniski 
pētnieciskajos darbos″.
2., 3. novembrī Igaunijā notiek Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes rīkotais 
seminārs ″Fotogrāfiju konservācijas darbnīca″, tajā piedalās LNA Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde.
5. novembrī–28. decembrī LNA Liepājas ZVA atklāj izstādi ″Padomju slepenība 
– nopietnība vai joks″, kurā eksponēti Liepājas pilsētas izpildkomitejas 1945.– 
1985. gada slepenie dokumenti. 
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6. novembrī Ministru kabinets pieņem noteikumus nr. 747 ″Latvijas Nacionālā 
arhīva darbības noteikumi″, nr. 748 ″Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi″, 
nr. 749 ″Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas 
Nacionālajā arhīvā″  un nr. 750 ″Latvijas Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra 
noteikumi″. 
6. novembrī–6. decembrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkā atklāj LNA Jēkabpils ZVA un 
akadēmiķa Sigismunda Timšāna veidotu izstādi ″Sēlija un sēļi Latvijā″, kas atspoguļo 
novada vēsturi, tā ievērojamāko cilvēku dzīvi un darba gaitas.  
8. novembrī Jaunpils muzejā atklāj LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva ceļojošo 
izstādi ″No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam″.
9. novembrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas katoļu pamatskolas 
7. klases audzēkņiem ″Kas ir arhīvs?″. 
9. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu valsts arhīvs, pamatojoties 
uz sadarbības līgumu ar Latvijas Valsts Prezidenta kanceleju un turpinot dokumentu 
uzkrāšanu ″Latvijas Prezidentu dokumentu fondā″, pieņem izvērtēšanai pirms 
pieņemšanas valsts glabāšanā 3194 fotodokumentu un 36 videodokumentu 
glabājamās vienības par A. Bērziņa prezidentūras laiku no 2011. gada 8. jūlija līdz 
2012. gada 4. janvārim.
12., 13. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Kultūras koledžas  
1. kursa studentiem, kurā Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja 
Inese Kalniņa un arhīva eksperts Guntis Švītiņš iepazīstina studentus ar arhīva darbu 
un trimdas organizāciju un personu fondu dokumentiem.
12. novembrī–7. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
notiek Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas programmas 2. kursa studentu 
Jūlijas Matjukas un Eināra Sondora mācību prakse. Praksi vada Restaurācijas nodaļas 
restauratore Ruta Munce.
14. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Kultūras koledžas 2. 
kursa studentiem, kurā Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja 
Inese Kalniņa un arhīva eksperts Guntis Švītiņš iepazīstina studentus arhīva darbu 
un trimdas organizāciju un personu fondu dokumentiem.
14. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures bakalaura studiju programmas 
1. kursa studentiem. Ar arhīva dokumentiem studentus iepazīstina Dokumentu 
izmantošanas un popularizēšanas daļas vadītāja Gunta Minde un vadošā pētniece 
Valda Kvaskova.
15. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva telpās notiek 
Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku sanāksme par LNA darbu un prioritātēm 2013. 
gadā. LNA direktore Māra Sprūdža apbalvo darbiniekus par sasniegumiem arhīvu 
nozarē. 
15., 16. novembrī Stokholmā (Zviedrija) notiek starptautiska zinātniska konference 
″Nākotnes spožums: gaismas jutīgu krājumu aprūpe un krāsu izmaiņu noteikšana″, 
kurā piedalās LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Restaurācijas 
nodaļas ķīmiķe analītiķe Oksana Plotņikova ar ziņojumu par tekstu un rakstāmpapīra 
paātrinātu destrukciju.
16. novembrī stājas spēkā jauns Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādis (Ministru kabineta noteikumi nr. 763), kurā iekļauti vairāki 
jauni pakalpojumu veidi, kā arī koriģēti vairāku pakalpojumu veidu izcenojumi.
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16. novembrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils mūzikas vidusskolas 1. 
kursa audzēkņiem “Mana Latvija” mācību kursā Latvijas vēsture.
19. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadošajai 
pētniecei Jeļenai Polovcevai 50 gadu jubileja.
20. novembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas un 
uzskaites daļas arhīvistei Ludmilai Semjonovai 60 gadu jubileja.
21. novembrī LNA Valmieras ZVA organizē semināru pedagogiem ″Latvija un 
Valmiera padomju periodā 1944.–1964. gadā″, kurā referātu ″Valmieras zonālā valsts 
arhīva dokumentu un uzziņu materiālu izmantošana pētniecībā″ nolasa arhīva 
vecākā eksperte Māra Stabrovska.  
23. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas vadošā pētniece Valda Kvaskova Bauskas pilī uzstājas ar 
referātu ″Muižas, dārzi un farmācija Kurzemes hercogistē: hercogienes Elizabetes 
Magdalēnas darbība (1600–1649)″ starptautiskajā konferencē ″Kurzemes hercogistes 
450 gadi un Bauskas pils atdzimšana″.
26. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu valsts arhīvu apmeklē 
LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas 
2. un 3. kursa studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un dokumentu fondiem. 
27. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek nodarbība Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures specialitātes 1. kursa studentiem. Ar 
Latvijas Valsts arhīva interneta resursiem studentus iepazīstina Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš. Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Aija Kalnciema iepazīstina ar Latvijas 
PSR VDK/IeM dokumentiem un šo dokumentu kā vēstures avota specifiku.
27. novembrī LNA Personāla vadības nodaļas vecākajai referentei Sarmītei Rībenai 
60 gadu jubileja.
27. novembrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils mūzikas vidusskolas  
1. kursa audzēkņiem “Mana Latvija” mācību kursā “Latvijas vēsture”.
28. novembrī LNA Administrācijas ēkā notiek Speciālo, augstskolu un koledžu 
bibliotēku direktoru/vadītāju sanāksme. Ar informatīvu stāstījumu ″Dokumentu 
saglabāšanas prakse un pieredze″ piedalās LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamenta direktore Inga Šteingolde.
29. novembrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Rīgas Tehniskās universitātes 
studiju programmas ″Loģistika″ 4. kursa studentiem ″Latvijas Nacionālais arhīvs. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.
29. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiek seminārs Latvijas 
arhīvu, bibliotēku un muzeju saglabāšanas darba un restaurācijas nozares speciālistiem 
″Atmiņas institūcija: krājums, saglabāšanas politika, konservācija, restaurācija″, kuru 
organizē LNA DPSD vecākā eksperte Inta Rudzīte sadarbībā ar Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļas vadītāju Rudīti Kalniņu. 
Seminārā ar referātu ″13.–17. gadsimta vaska zīmogi: attīstība un interpretācijas 
iespējas″ piedalās restauratore Ilona Teplouhova.
30. novembrī LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
Uzraudzības nodaļas vecākajai ekspertei Sandrai Šķerbelei 20 darba gadu jubileja.
Novembrī Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka Latvijas Republikas 94. gadadienai 
veltīto pasākumu ietvaros piedalās ekspozīcijā par Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas vēsturi.
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3. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas vadošajai 
pētniecei Mārītei Krauklei 60 gadu jubileja.
4. decembrī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Vidzemes Augstskolas 
studentiem.
13. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek Kurzemes un Zemgales 
hercogistes 450. dzimšanas dienai veltītā projekta noslēguma pasākums – virtuālās 
izstādes ″No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” atvēršana. Projekts realizēts, 
sadarbojoties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvam, Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūtam un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts arhīvam. Virtuālo izstādi sagatavoja Latvijas Valsts arhīva darbinieki Ainars 
Mazvērsītis – web programmēšana un Guntis Švītiņš – dizains, vizuālā koncepcija.
14. decembrī LNA Latvijas Valsts arhīva 1. stāvā notiek Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta izveidotās izstādes ″Restaurācija – postošo procesu 
cēloņu un seku novēršana″ atklāšana un atvērto durvju vakars. Izstāde veidota kā 
pastāvīga ekspozīcija un pieejama visiem interesentiem.
18. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem Noteikumus par 
valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu 
un izsniegšanu (nr. 887), kuros noteikta izziņu sagatavošanas kārtība, termiņi, kā 
arī atlaides par izziņas izsniegšanu politiski represētām, trūcīgām personām un 
invalīdiem.
18. decembrī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Biznesa vadība″ studentiem ″Latvijas Nacionālais arhīvs. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″. 
19. decembrī LNA Valmieras ZVA direktorei Aijai Pelēkai 40 gadu jubileja.
20. decembrī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija Liepājas Universitātes 
studiju programmas ″Informācijas sistēmas″ studentiem ″Latvijas Nacionālais arhīvs. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″. 
27. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, pamatojoties uz 
sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Saeimas kanceleju un turpinot dokumentu 
uzkrāšanu ″Latvijas Republikas Saeimas kancelejas fondā″, pieņem valsts glabāšanā 
4580 foto dokumentu glabājamās vienības par Latvijas Republikas 11. Saeimas 
aktivitātēm no 2012. gada 5. janvāra līdz 2012. gada 20. decembrim.


