
248 HRONIKA

hronika

2013. gada janvāris–jūnijs
10. janvārī LNA Valmieras ZVA fondu glabātājai Dzintrai Freimanei 60 gadu 

jubileja.
11. janvārī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Nodarbinātības Valsts aģentūras 

darba meklētāju apmācības programmas ″Lietveži″ audzēkņiem.
11. janvārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā mācību 

ekskursijā viesojas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Dokumentu 
pārvaldības nodaļas studenti. Notiek praktiskās nodarbības dokumentu konservācijā.

14. janvārī LNA Tukuma ZVA sāk apmeklētāju pieņemšanu arhīva jaunajās telpās 
Pils ielā 22 Tukumā.

17. janvārī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība ″Plecu pie pleca″ Ventspils vakara 
vidusskolas audzēkņiem. Skolēni iepazīstas ar arhīvā uzkrātiem dokumentiem un 
fotogrāfijām par Ventspils novada ļaužu piedalīšanos 1991. gada janvāra barikādēs, 
gūstot zināšanas par barikāžu nozīmi Latvijas Republikas valstiskās neatkarības 
atgūšanas procesā.

17.–31. janvārī LNA Ventspils ZVA eksponē ventspilnieka Gunāra Skujiņa 
fotoizstādi un arhīvā uzkrātos dokumentus par barikāžu notikumu atspoguļojumu 
″1991. gada janvāra barikādes″.

25. janvārī Daugavpils Universitātē konferencē “XXIII Zinātniskie lasījumi” 
piedalās LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta restauratore Ilona 
Teplouhova ar ziņojumu ″Vaska zīmogi kā vēstures avoti: informatīvais saturs un 
interpretācijas iespējas″, Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmu nodaļas arhīva eksperte Ginta Orinska-Spirģe ar referātu ″Informācija par 
padomju karagūstekņiem Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos: Daugavpils 
apriņķa piemērs (1941–1944)” un arhīva eksperte Ineta Didrihsone-Tomaševska ar 
referātu ″Trimdas gals: Austrālijas latviešu piemērs″.

28. janvāra LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs reģistrējas 
sociālajā tīklā Facebook. Konts – Latvijas Nacionālais arhīvs Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs.

29., 30. janvārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek Igaunijas–Latvijas–
Krievijas projekta ″Pārrobežu E-arhīvs″ Informācijas diena, kurā prezentē projektu 
un demonstrē projekta ″Raduraksti″ reklāmfilmu.

Janvārī, februārī un martā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
fondu audiovizuālos dokumentus demonstrē Latvijas Kinematogrāfistu savienības 
rīkotajos tematiskajos kinovakaros kinoteātrī ″Splendid Palace″.
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4. februārī–5. aprīlī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
notiek Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas programmas 3. kursa studentes 
Uvas Gaiķes pirmsdiploma prakse, kurā izstrādāts lietiskais pētījums ″Grafiķa Ērika 
Meldera fonds Latvijas Nacionālajā arhīvā. Izpildījuma tehniku analīze″. Praksi un 
lietisko pētījumu vada departamenta direktore Inga Šteingolde un Restaurācijas 
nodaļas vecākā eksperte Oksana Oša.

6. februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē ar referātu 
″Birģeru dalība valsts pārvaldē: diskusijas Kurzemes hercogistē, 1790–1795″ uzstājas 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas 
arhīva eksperte Enija Rubina. 

6. februārī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva pārstāvji piedalās 
Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas organizētajā seminārā ″Darbs ar iestādēm – 
MK noteikumi dokumentu un arhīvu pārvaldība″.

7. februārī biedrības Domus Rigensis organizētajā starptautiskajā konferencē ar 
referātu ″Dzimtu vēstures dokumenti LVVA″ piedalās LNA Latvijas Valsts vēstures 
arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Valda 
Kvaskova.

8. februārī LNA Latvijas Valsts arhīva direktoram Artim Freimanim 20 darba 
gadu jubileja.

11. februārī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem 
″Arhīvzinības″.

12., 13. februārī LNA Ventspils ZVA Eiropas gada skolēnu projekta nedēļā Ventspils 
6. vidusskolas audzēkņi veic dokumentu saglabāšanas režīma nodrošināšanai 
nepieciešamos darbus arhīva glabātavās un piedalās nodarbībā ″Ieskats Ventspils 
6. vidusskolas dokumentos″.

13. februārī–5. jūnijā 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″.

14. februārī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā pieredzes 
apmaiņas ekskursijā viesojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas centra 
darbinieki.

15. februārī LNA Valmieras ZVA fondu glabātājai Velgai Garjū 40 darba gadu 
jubileja.

18. februārī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem 
″Arhīvzinības″.

19. februārī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras Valsts ģimnāzijas 
12. klases skolēniem.

19. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Rīgas 73. 
vidusskolas skolēniem. Nodarbību vada Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas arhīva eksperte Pārsla Pētersone.

22. februārī LNA Jelgavas ZVA galvenajai fondu glabātājai Guntai Rozenbergai 
20 darba gadu jubileja.

22. februārī Talsu novadā notiek LNA Ventspils ZVA seminārs par dokumentu 
pārvaldību atbildīgajiem novada institūciju un pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem.

25. februārī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Universitātes studiju 
programmas “Tūrisma vadība” 4. kursa studentiem ″Latvijas arhīvi. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

25. februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte 



250 HRONIKA

Ineta Didrihsone-Tomaševska vada lekciju Vēstures un filozofijas fakultātes 
maģistrantūras 1. kursa studentiem ″Latvijas Valsts vēstures arhīvs: izveide un 
darbības vadlīnijas no 1919. gada līdz mūsdienām″.

25.–27. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Valda Kvaskova Igaunijas pilsētā Alatskivi 
Herdera institūta Marburgā un Igaunijas Vēstures arhīva organizētajā starptautiskajā 
konferencē piedalās ar referātu ″Projekte zur virtuellen Präsentation der Bestände des 
Historischen Staatsarchivs Lettlands″. Konferencē piedalās arī LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Tematisko un ģenealoģisko pētījumu nodaļas arhīva eksperte Ina 
Grosena, iepazīstinot ar ģenealoģisko pētījumu veikšanas iespējām.

25. februārī–1. martā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restauratore Ilona Teplouhova piedalās zīmogu restaurācijas apmācībā Hārtfordšīras 
arhīvā Lielbritānijā.

28. februārī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Rīgas 
komercskolas audzēkņiem. Nodarbību vada Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas arhīva eksperte Pārsla Pētersone.

28. februārī notiek Latvijas Arhīvistu biedrības valdes sēde. Valde atskatās uz 
2012. gadā padarīto, apspriež biedrības ieceres 2013. gadam un izskata biedrības 
organizatoriskos jautājumus.

1. martā LNA Liepājas ZVA arhīvistei Ivetai Cinkus 20 darba gadu jubileja.
1. martā LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Rīgas Tehniskās universitātes 

Ventspils filiāles studentiem ″Iestādes dokumentu un arhīva pārvaldība″. 
4. martā LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 

programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem 
″Arhīvzinības″.

5. martā–31. maijā LNA Valmieras ZVA lasītavā apskatāma izstāde ″Rūdolfa 
Blaumaņa lugas Valmieras drāmas teātrī″.

6. martā LNA Valmieras ZVA notiek LNA organizēts seminārs ″Dokumentu un 
arhīvu pārvaldības normatīvais regulējums ar iestādēm″ Valmieras un Cēsu ZVA 
darbiniekiem.

11. martā LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem un Liepājas 
10. vidusskolas skolēniem ″Arhīvzinības″.

13. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistru studiju programmas 
1. kursa studentiem. Nodarbību vada Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas arhīva eksperte Pārsla Pētersone un Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas arhīva eksperte Ineta Didrihsone-Tomaševska.

14. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs piedalās 
projekta ″Pārrobežu E-arhīvs″ uzraudzības padomes sēdē Kultūras ministrijā.

15. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā projekta ″Pārrobežu E-arhīvs″ 
ietvaros viesojas Krievijas Federācijas Sanktpēterburgas arhīvu komitejas pārstāvji.

15. martā LNA Alūksnes ZVA galvenajai fondu glabātājai Aivijai Voroņinai 
30 darba gadu jubileja.

15. martā LNA Arhīvu inspekcijas vecākajai inspektorei Inārai Lisjonokai 20 darba 
gadu jubileja.

18. martā LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem ″Arhīvzinības″.

18. martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte 
Ineta Didrihsone-Tomaševska vada lekciju Vēstures un filozofijas fakultātes 
maģistrantūras 1. kursa studentiem ″Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentu 
kolekcijas raksturojums″.
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19.–31. martā Ventspils Teātra namā ″Jūras vārti″ pašvaldības SIA ″Ūdeka″ 45 
gadu jubilejas pasākuma ietvaros skatāma izstāde par Ventspils ūdenssaimniecības 
attīstības vēsturi. Izstādē izmantoti LNA Ventspils ZVA uzkrātie dokumenti.

19. martā–21. jūnijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā mācību praksi veic Rīgas 
Pārdaugavas profesionālās vidusskolas Administratīvo un sekretāra pakalpojumu 
programmas audzēkne Laura Guņko. Praksi vada Klientu konsultāciju un dokumentu 
pārvaldības nodaļas vadītāja Guna Martuša.

21. martā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vācu filoloģijas studiju programmas 
studentiem. Nodarbību vada Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs 
Kārlis Zvirgzdiņš.

21. martā Rojas novadā notiek LNA Ventspils ZVA seminārs par dokumentu 
pārvaldību atbildīgiem novada institūciju un pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem.

22. martā LNA Valmieras ZVA notiek seminārs Alojas un Limbažu novada 
vēstures un sociālo zinību skolotājiem par pētnieciskā darba iespējām arhīvā, kā arī 
tikšanās ar Valmieras represēto biedrības pārstāvi novadpētniecei Māru Grāveli. 

25. martā LNA Ventspils ZVA notiek seminārs par dokumentu pārvaldību 
atbildīgiem Ventspils izglītības institūciju darbiniekiem.

27. martā LNA Valmieras ZVA vecākā eksperte Liene Vihrova piedalās Limbažu 
novada pašvaldības bibliotekāru seminārā par dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumiem.

3. aprīlī LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija mācību centra ″BUTS″ audzēkņiem.
3.–5. aprīlī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 

Inga Šteingolde piedalās Dublinā konferencē “Eiropas konservācijas speciālistu 
5. gadskārtējā tikšanās Īrijas Nacionālajā arhīvā” ar ziņojumiem ″Šā brīža situācija 
saglabāšanas jautājumos Latvijas Nacionālajā arhīvā″ un ″Pelējums un putekļi – 
Latvijas Nacionālā arhīva pieredze″.

4.–16. aprīlī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā apskatāma Latvijas Universitātes 
bibliotēkas ceļojošā izstāde ″Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi″, kas veltīta Latvijas 
Universitātes vēsturei.

5. aprīlī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studentiem 
″Arhīvzinības″.

5. aprīlī Latvijas Okupācijas muzejā pasākuma ″Astra – nacionālās pretošanās 
simbols″ ietvaros atklāj LNA speciālistu izveidoto virtuālo izstādi ″Tiesas procesi 
pret Gunāru Astru″. Izstādē eksponēti Gunāra Astras aresta, dažādu izmeklēšanas 
procedūru, pratināšanu un citi ar viņa tiesāšanu saistīti dokumenti un to fragmenti, 
kas līdz šim plašākai publikai nebija pieejami. Projekta vadītājs un izstādes koncepcijas 
autors − 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, Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieris 
Ainars Mazvērsītis un Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts 
Guntis Švītiņš.

8. aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē LNA Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte 
Ineta Didrihsone-Tomaševska vada lekciju Vēstures un filozofijas fakultātes 
maģistrantūras 1. kursa studentiem ″Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentu 
kolekcijas raksturojums″.

8.–19. aprīlī LNA Liepājas ZVA prakses darbu veic Liepājas Universitātes studiju 
programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 1. kursa studenti.
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15. aprīlī–7. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
notiek Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas programmas 1. kursa studenta 
Kristapa Latvja mācību prakse. Praksi vada Restaurācijas nodaļas vecākā eksperte 
Oksana Oša.

18. aprīlī–22. maijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā apskatāma Latvijas 
Valsts arhīva sagatavotā ceļojošā izstāde ″Latviešu Dziesmu svētki Eslingenē  
1947. gada 25. maijā″, kas iepriekš eksponēta Freiburgā, Minsterē un Anabergā 
(Vācija) un latviešu biedrību namos Austrālijā.

20. aprīlī LNA Finanšu analīzes un pārskatu nodaļas galvenajai grāmatvedei 
Ilzei Liepiņai 60 gadu jubileja.

22. aprīlī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki apmeklē renovēto 
Kerkoviusa namu Kalpaka bulvārī 4 Rīgā. Ekskursiju vada Latvijas Universitātes 
Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja Ruta Garklāva.

22.–26. aprīlī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restaurācijas nodaļas vadītājs Māris Jēkabsons piedalās konferencē Sanktpēterburgā 
“Millera lasījumi: 285 gadi Krievijas Zinātņu akadēmijas arhīvam” ar ziņojumu ″LNA 
vaska zīmogi: saglabāšanas un restaurācijas problēmas″.

23. aprīlī LNA Latvijas Valsts arhīvs iesniedz pieteikumu nominācijai UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Nominācijai 
pieteikta albumu kolekcija “Latviešu bēgļu dzīve nometnēs Vācijā, 1945–1949. 
Dāvinājums Kārlim Zariņam, ārkārtējo pilnvaru nesējam, Latvijas sūtnim 
Lielbritānijā”. Pieteikumu nominācijai sagatavo Latvijas Valsts arhīva galvenā 
arhīviste Everita Tamme.

23. aprīlī LNA bibliotēka sadarbībā ar Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku 
″Strazds″ rīko informatīvi izglītojošu pasākumu Rīgas Juglas vidusskolas 4. un 
5. klases audzēkņiem. Pasākuma tēma − ″Dzimtas pētniecība, un kas ir arhīvs?″ 

24. aprīlī LNA Latvijas Valsts arhīvā atver virtuālo izstādi “Mākslinieks Alfejs 
Bromults, 1913–1991”. Izstāde veidota no Latvijas Valsts arhīva krājumā esošajiem 
A. Bromulta oriģināldarbiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Izstādes koncepcijas 
autors − Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis 
Švītiņš. Darba grupa: Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieris Ainars 
Mazvērsītis, Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Aija 
Kalnciema un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studente Elza 
Ungure.

24. aprīlī LNA Valmieras ZVA vecākā eksperte Māra Stabrovska Valmieras muzejā 
piedalās Valmieras pilsētas un starpnovadu vēstures, politikas un tiesību skolotāju 
metodiskās apvienības, Valmieras muzeja, LNA Valmieras ZVA rīkotajā pedagogu 
pilnveides seminārā “Valmiera padomju periodā, 1964−1989” ar ziņojumu ″Valmieras 
zonālā valsts arhīva dokumentu  un uzziņu materiālu izmantošana pētniecībā″.

26. aprīlī Kultūras ministrijas atbalstītā projekta ″LTF 25″ ietvaros notiek apaļā 
galda saruna “Latvijas Trešā atmoda – LTF Cēsu nodaļas veidošana, cēsnieku 
līdzdalība un tās nozīme valsts vēsturē”, kurā piedalās LNA Cēsu ZVA vecākā eksperte 
Anda Opoļska. Projektā  iesaistīti Cēsu vēstures un mākslas muzeja, Cēsu bibliotēkas 
un LNA Cēsu ZVA speciālisti, kuri veic valsts glabāšanā esošo LTF Cēsu nodaļas 
dokumentu apzināšanu to izmantošanai projekta ietvaros rīkotajos pasākumos.

28. aprīlī LNA Tukuma ZVA galvenajai fondu glabātājai Initai Pepelko 30 darba 
gadu jubileja.

29. aprīlī Latvijas Ārlietu ministrijā notiek Latvijas sūtņa Lielbritānijā diplomāta 
un valstsvīra Kārļa Zariņa (04.12.1879.–29.04.1963.) piemiņas pasākums. Latvijas 
Valsts arhīvs eksponē albumu kolekciju “Latviešu bēgļu dzīve nometnēs Vācijā, 
1945–1949. Dāvinājums Kārlim Zariņam, ārkārtējo pilnvaru nesējam, Latvijas sūtnim 
Lielbritānijā”. Izstādi sagatavoja Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu 
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dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš un galvenā arhīviste Everita 
Tamme.

30. aprīlī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Vidzemes Augstskolas studiju 
programmas ″Politoloģija″ studentiem.

Aprīlī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondu audiovizuālie 
dokumenti tiek demonstrēti tematiskajos kinovakaros kinoteātrī ″K. Suns″.

2. maijā LNA Alūksnes ZVA sadarbībā ar Dr. A. Misiņa Medicīnas un vēstures 
muzeju atklāj izstādi “Medicīna arhīva plauktos”, kas apskatāma Dr. A. Misiņa 
Medicīnas un vēstures muzeja telpās. Izstāde apskatāma līdz 1. novembrim.

3. maijā LNA administrācijas telpās notiek seminārs Pierīgas pašvaldībām par jaunā 
normatīvā regulējuma praktisko piemērošanu dokumentu aprakstīšanā. Seminārā 
aplūkota arī izklājprogrammu − MS Excel, OpenOffice, Calc u.c. izmantošana lietu 
nomenklatūras, klasifikācijas shēmu un dokumentu uzskaites sarakstu sastādīšanai.

4. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondu audiovizuālos 
dokumentus  demonstrē Nacionālā Kino centra organizētajā Latvijas filmu maratonā 
kinoteātrī ″Splendid Palace″.

8. maijā LNA Latvijas Valsts arhīvu apmeklē Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes maģistrantūras studenti. Par Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu krājumu un tā specifiku stāsta Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vadītāja Inese Kalniņa, savukārt Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš iepazīstina ar arhīva datubāzēm, informācijas 
meklēšanas iespējām un sagatavotajām virtuālajām izstādēm, kas apskatāmas 
Latvijas Valsts arhīva interneta vietnē.

8. maijā LNA Ventspils ZVA atklāj oriģināldokumentu izstādi ″Tautas frontei 
jubileja″. Pasākumā piedalās Ventspils 6. vidusskolas 9. un 10. klases audzēkņi, 
amatierfilmu autori Juris Presņikovs un Ilmārs Heniņš, amatierfilmu saglabātājs 
Endijs Apse, tiek demonstrēta lietuviešu režisores G. Žicķītes filma ″Kā mēs spēlējām 
revolūciju″ un amatierfilmas par Atmodas laika notikumiem Ventspilī.

10. maijā LNA Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
Uzraudzības nodaļas vecākajai ekspertei Elvīrai Ozolai 20 darba gadu jubileja.

13. maijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Valsts tehnikuma studiju 
programmas ″Komercpakalpojumu darbinieks″ 2. kursa studentiem ″Latvijas arhīvi. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

14. maijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Valsts tehnikuma studiju 
programmas ″Finanšu darbinieks″ 2. kursa studentiem ″Latvijas arhīvi. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

16. maijā stājas spēkā 23. aprīlī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtie un 2. maijā 
Valsts prezidenta izsludinātie Grozījumi Arhīvu likumā, saskaņā ar kuriem publiski 
pieejamāki kļūst dokumenti, kas satur sensitīvus personas datus vai citu informāciju 
par personas privāto dzīvi. Šie grozījumi turpmāk ļaus plašāk izmantot ierobežotas 
pieejamības dokumentus pētnieciskiem mērķiem. 

17. maijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Valsts tehnikuma studiju 
programmas ″Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks″ 2. kursa studentiem 
″Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

17. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā mācību 
ekskursijā viesojas Rēzeknes augstskolas Arhīvniecības nodaļas studenti. Notiek 
praktiskās nodarbības dokumentu konservācijā.

20. maijā–21. jūnijā 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 Ieva Cesberga.
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21. maijā–24. maijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Aleksejs Starikovs Varšavā piedalās 
J. Skovroneka zinātniskajos lasījumos ar referātu par elektronisko dokumentu 
uzkrāšanas un saglabāšanas problēmām Latvijā.

22. maijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta vecākā 
eksperte Oksana Oša Tallinā piedalās Igaunijas Nacionālā arhīva organizētajā 
seminārā par arhīvu būvniecību un pārvietošanu.

24., 31. maijā, 18. jūnijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
iepazīšanās ekskursijā viesojas iestāžu arhīvu darbinieki. 

25. maijā LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek ekskursija Rīgas 
3. arodskolas audzēkņiem par arhīva dokumentu sastāvu un pieejamību.

27. maijā Banku augstskolas studenti iepazīstas ar LNA Latvijas Valsts arhīvu. 
Ekskursiju vada Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts 
Guntis Švītiņš.

28. maijā LNA Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Valsts tehnikuma studiju 
programmas ″Komercpakalpojumu darbinieks″ 3. kursa studentiem ″Latvijas arhīvi. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

29. maijā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
zinātnes un teorijas nodaļas 2. kursa studentu seminārs. Semināru vada Personu 
fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš, kurš studentus 
iepazīstina ar gleznotāju, grafiķu un citu radošo profesiju pārstāvju dokumentu 
krājumu Latvijas Valsts arhīvā. Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
galvenā arhīviste Aija Gūtmane pastāsta un parāda, kā notiek no Austrālijas atsūtīto 
dokumentu grupēšana un sakārtošana lietās, kā arī atbild uz studentu jautājumiem 
par trimdas latviešu dokumentiem Latvijas Valsts arhīvā.

31. maijā LNA Ventspils ZVA atklāj Latvijas Valsts arhīva ceļojošo izstādi 
″Latviešu dziesmu svētki Eslingenē 1947. gada 25. maijā″ un arhīvā dāvinājumā 
saņemto Zviedrijas palīdzības komitejas iespieddarbu izstādi ″Dziesmu laiva″, kas 
veltīta trimdas latviešu dziesmu svētkiem 1945.–1991. gadā. 

31. maijā LNA bibliotēka sadarbībā ar Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas 
filiālbibliotēku rīko informatīvi izglītojošu pasākumu par tēmu ″Dzimtas pētniecība, 
arhīvi un aktīva dzīvesveida ietekme uz veselību un labu nosakņojumu″, kurā 
informē par to, kas ir dzimtas pētniecība, cik svarīgi ir apzināties savas saknes, vākt 
informāciju par saviem senčiem un atstāt to arī nākamajām paaudzēm.

31. maijā LNA Valmieras ZVA atklāj izstādi ″Mūs vieno Dziesmu svētki″. Izstāde 
apskatāma līdz 30. augustam.

3. jūnijā Banku augstskolas studenti iepazīstas ar LNA Latvijas Valsts arhīvu. 
Ekskursiju vada Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese 
Kalniņa.

3.– 7. jūnijā LNA Valmieras ZVA notiek atvērto durvju dienas, kuru ietvaros 
atklāj Valmieras muzeja sagatavoto ceļojošo izstādi ″Kādi mēs bijām? Valmiera 
padomju periodā, 1944–1990″. Izstādes veidošanā izmantoti Valmieras muzeja, LNA 
Valmieras ZVA un LNA Latvijas Valsts arhīva fondu materiāli. Izstāde apskatāma līdz  
30. augustam.

5.–7. jūnijā Narvā (Igaunija), atzīmējot starptautisko arhīvu dienu, notiek 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas arhīvu pārstāvju seminārs ″Digitālie izaicinājumi, 
Baltijas perspektīvas″.  LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs Aleksejs Starikovs seminārā piedalās ar 
referātu ″Transfer of electronic documents to state custody″.

7. jūnijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs organizē Atvērto 
durvju dienu, apmeklētājiem piedāvājot ekskursiju un kino skati arhīva kinozālē.
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13. jūnijā LNA administrācijas zālē atver Igaunijas Nacionālā arhīva un 
Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu kopprojekta ietvaros izdoto grāmatu ″Arhīvu 
dokumentu bojājumu katalogs″. Kataloga saturu veido visbiežāk sastopamie arhīva 
objektu bojājumi, un tas izdots rokasgrāmatas formātā. 

14. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīva 1. un 2. stāva foajē atvērta dzejnieka Jāzepa 
Osmaņa gleznu izstāde. Šogad Jāzeps Osmanis ir papildinājis Latvijas Nacionālā 
arhīva dokumentāro mantojumu ar savu personfondu, nododot LNA Latvijas Valsts 
arhīvā glabāšanā dokumentus par savu radošo un dienesta darbību. J. Osmaņa 
dokumentu fondu veido biogrāfiskie dokumenti, manuskripti, dienasgrāmatas, 
sarakste u. c. materiāli ar literatūrzinātnisku, vēsturisku un arhīvisku vērtību.

14. jūnijā LNA Jelgavas ZVA arhīvistei Sarmītei Krūmiņai 20 darba gadu jubileja.
14. jūnijā LNA Siguldas ZVA direktorei Felicitai Raslavai 20 darba gadu jubileja.
14. jūnijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiek Latvijas Nacionālā 

arhīva, Latvijas Arhīvistu biedrības un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes organizēta starptautiskajai arhīvu dienai veltīta konference ″Dokumentu 
saglabāšana – teorētiskie un praktiskie risinājumi″. Konferencē piedalās un referē 
LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde, 
restaurācijas nodaļas vadītājs Māris Jēkabsons, mikrofotokopēšanas nodaļas vadītājs 
Anatolijs Ļvovs un vecākā eksperte Oksana Oša. 

14. jūnijā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības kopsapulce. Kopsapulce apstiprina 
biedrības 2012. gada pārskatu un Revīzijas komisijas ziņojumu.

18. jūnijā LNA Rēzeknes ZVA atklāj izstādi, veltītu dziesmu un deju svētkiem, uz 
kuru tiek aicināti Rēzeknes un Ludzas novadu muzeju pārstāvji. Izstādes atklāšanā 
piedalās Latgales reģiona deju virsvadītājs un horeogrāfs Ilmārs Dreļs.

20. jūnijā LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta ķīmiķe 
analītiķe Rūta Ruperte Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas un 
materiālzinātnes fakultātē aizstāv LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamentā izstrādāto bakalaura darbu ″Dziestošo tekstu pēdu identificēšana, 
izmantojot nesagraujošas metodes″. Bakalaura darba vadītāji: Rīgas Tehniskās 
universitātes Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes fakultātes dekāna vietnieks 
zinātniskajā darbā asociētais profesors Mārcis Dzenis un LNA Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde.

25.–28. jūnijā LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa, LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs Kārlis Zvirgzdiņš 
un LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenā arhīviste 
Ilze Bane piedalās Eiropas arhīvu portāla pilnveides projekta APEX starptautiskajā 
konferencē Dublinā ″Veidojot infrastruktūru arhīviem digitālā pasaulē″ (Building 
infrastructures for archives in a digital world).


