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2011. GADA Jūlijs‑Decembris

3. jūlijā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
daļas vadošajai pētniecei ludmilai Hodasēvičai 55 gadu jubileja. 

3.–6. jūlijā Nacionālo Holokausta un varonības memoriāla Yad Vashem (izraēla) 
starptautiskajā konferencē Recording the Names ar ziņojumu par sadarbību ar 
memoriālu piedalās lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas 
vadītāja irina Veinberga.

5. jūlijā latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas latvijas un igaunijas ebreju 
asociācijas izraēlā kongresa 30 dalībnieki. Ar ebreju ģenealoģijas pētniecības iespējām 
arhīvā viņus iepazīstina Zinātnisko uzziņu daļas vadošā pētniece rita bogdanova. 

7. jūlijā ar informatīvu semināru, kurā piedalās vairāk kā 50 latvijas Nacionālā 
arhīva darbinieki, eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
“Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2. kārta” ietvaros 
tiek uzsākta Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAis) informācijas 
pārvaldības un piekļuves risinājuma izveidi.

11.–29. jūlijā rīgā un Viļņā (lietuva) notiek starptautiskā Skaņas un attēla 
dokumentu saglabāšanas vasaras skola SOIMA 2011 (Safeguarding Sound and Image 
Collections Conservation), ko organizē starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas 
un restaurācijas pētniecības centrs, baltijas audiovizuālo arhīvu padome, latvijas 
Nacionālais arhīvs un latvijas Universitāte un tajā piedalās pārstāvji no 15 pasaules 
valstīm.

17. jūlijā lNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas apkopējai ingrīdai reitupei  
20 darba gadu jubileja.

23. jūlijā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas daļas fondu glabātājai larisai Paškovai 55 gadu jubileja.

26. jūlijā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva direktoram Nikolajam rižovam  
60 gadu jubileja.

28.jūlijā latvijas Valsts prezidenta kanceleja nodod lNA latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvam glabāšanā Valda Zatlera prezidentūras laika 
audiovizuālos, skaņas un foto dokumentus.

Jūlijā–decembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondu 
audiovizuālos dokumentus demonstrē latvijas Kinematogrāfistu savienības 
rīkotajos tematiskajos kino vakaros kinoteātrī ″splendid Palace″.

1. augustā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas daļas galvenajai 
arhīvistei Dacei lodiņai 25 darba gadu jubileja.
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2. augustā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva lietišķās informācijas daļas 
vadošajai pētniecei mārītei Krauklei 35 darba gadu jubileja.

4. augustā lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadošajai 
pētniecei Jeļenai Polovcevai 25 darba gadu jubileja.

8. augustā lNA Personāla vadības nodaļas vadītājai Nonnai Jermakovai 60 gadu 
jubileja.

10. augustā lNA latvijas Valsts arhīvu apmeklē tautieši no AsV. ekskursiju vada 
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas eksperts Guntis Švītiņš.

12. augustā Amerikas latviešu apvienības izglītojošā brauciena “sveika, latvija!” 
ietvaros lNA latvijas Valsts arhīvu apmeklē 26 jaunieši no AsV, Austrālijas un 

Kanādas.
18. augustā lNA cēsu ZVA vecākajai ekspertei inārai Juškēvičai 50 gadu jubileja.
23. augustā madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā prezentē lNA cēsu 

ZVA un lNA latvijas Valsts arhīva veidoto virtuālo izstādi “1941. gada 14. jūnija 
deportācijas cēsu un madonas apriņķos”.

23. augustā lNA Ventspils ZVA viesojas siA lattelecom dokumentu aprites 
un arhīva sektora darbinieki, kuri iepazīstas ar valsts arhīva darbību, dokumentu  
saglabāšanu,  arhīva izziņu sagatavošanu  un izsniegšanu, kā arī ar siA  priekšteču –Talsu 
rajona sakaru kantora, Ventspils  sakaru kantora, Ventspils līniju tehniskā mezgla un 
Dundagas sakaru kantora dokumentiem.

26. augustā lNA Arhīvu inspekcijas vadītājai birutai marksai 20 darba gadu 
jubileja.

28. augustā lNA latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva Filmu daļas 
arhīvistei Zaigai Vanterei 60 gadu jubileja.

29.–31. augustā Tartu (igaunija) notiek lNA un igaunijas Nacionālā arhīva 
kopprojekta ″bojājumu atlanta izstrāde″ darba sesija, kurā piedalās lNA Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta darbinieki .

1. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restaurācijas nodaļas restauratorei Guntai Klismetei 40 darba gadu jubileja.

2. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva lietišķās informācijas daļas 
galvenajai arhīvistei solvitai Šmīdenbergai 20 darba gadu jubileja.

2. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadošā 
pētniece ina Grosena Kuldīgas novada muzejā prezentē interneta vietni Raduraksti 
un dalās pieredzē par ģenealoģisko pētījumu veikšanas iespējām.

6. septembrī lNA Personāla vadības nodaļas personāla inspektorei rudītei Jaunai 
60 gadu jubileja.

12. septembrī lNA Jelgavas ZVA galvenajai fondu glabātājai ilzei siliņai 20 darba 
gadu jubileja.

12. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā ebreju kultūras festivāla 
“5772” ietvaros atklāj mākslinieku romana Faieršteina, Ļubovas Zimonenko, Annas 
Zimonenko izstādi ″sveiciens no mītavas: ģimenes koks″. izstāde veltīta levinu 
ģimenes senču piemiņai.

13., 15. septembrī lNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek 
nodarbība rīgas 3. arodvidusskolas audzēkņiem par personāla 
dokumentu veidiem, to sastādīšanu, saglabāšanu un izmantošanu. 
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16. septembrī latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē atklāj izstādi ″Terra 
mariana – senatne un mantojums″, kas tapusi sadarbojoties lNA latvijas Valsts 
vēstures arhīvam, latvijas Nacionālajai bibliotēkai, latgales pētniecības institūtam 
un F. Trasuna muzejam ″Kolnasāta″.

16. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restaurācijas nodaļas restauratorei Jeļenai Zaifertei 30 darba gadu jubileja.

16. septembrī lNA Jelgavas ZVA galvenajai fondu glabātājai Andai mežsargai  
20 darba gadu jubileja.

17. septembrī lNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu 
saglabāšanas un uzskaites daļas galvenajai arhīvistei svetlanai Tihvinskai 55 gadu 
jubileja.

19. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek biedrības “Shamir” 
projekta ″latvijas ebreju enciklopēdija″ elektroniskās versijas prezentācija, kurā 
piedalās rabīns menahems barkahans un Dr. hist. Grigorijs smirins.

21.–24. septembrī latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve Digna bērze piedalās 
Vācijas arhīvistu 81. kongresā brēmenē.

22. septembrī lNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 
Universitātes vēstures bakalaura studiju programmas 3. kursa studentiem.

22.septembrī lNA Ventspils ZVA notiek ekskursija laidzes Profesionālās 
vidusskolas komerczinību 1. kursa audzēkņiem.

22.–29. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā veikti 
sagatavošanās darbi programmas ″Papīra restaurācija″ izstrādei rīgas celtniecības 
koledžā. Notiek sarunas un tikšanās, kurās piedalās departamenta direktore inga 
Šteingolde, vecākā eksperte inta rudzīte un koledžas restaurācijas nodaļas vadība.

23. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restaurācijas nodaļas restauratorei Aleksandrai Juldaševai 20 darba gadu jubileja.

23. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas 
vadošajai pētniecei inai Grosenai 50 gadu jubileja.

25. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restaurācijas nodaļas restauratorei Nadeždai marhertei 20 darba gadu jubileja.

26. septembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek m. Goldina ebreju 
kultūras mantojuma biedrības projekta ″Jēkabs Jofe. Jelgavas kantora un 
operdziedātāja dzīves ceļš. Jaunākie pētījumi″ prezentācija, kurā piedalās marks Jofe 
un rīgas Horālās sinagogas kantors Vlads Šulmans.

27. septembrī lNA administrācijas telpās atklāj izstādi ″Saglabātā harmonija”. 
izstādi veido latvijas restauratoru biedrība sadarbībā ar latvijas Nacionālo arhīvu, 
UNescO latvijas Nacionālo komisiju un būvfirmu “re&re”.

27. septembrī lNA Jēkabpils ZVA notiek ekskursija Jēkabpils 3. vidusskolas 
skolēniem.

29. septembrī lNA Jēkabpils ZVA vecākajam ekspertam Pēterim Klišam 50 gadu 
jubileja.

29. septembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
mikrofotokopēšanas nodaļas arhīvistei marikai Vanagai 50 gadu jubileja.

29. septembrī lNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija biedrības ″latgales 
novadpētnieki″ Daugavpils biedriem.

29., 30. septembrī latvijas Arhīvistu biedrība rīko izglītojošu pieredzes apmaiņas 
braucienu uz lietuvas arhīviem.
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30.  septembrī latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek ekskursija latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem. ekskursiju vada Zinātnisko uzziņu 
daļas vadošā pētniece Dace Plīkša.

30. septembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
rīgas Tehniskās koledžas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un dokumentiem.

Septembrī–oktobrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondu 
audiovizuālos dokumentus demonstrē režisora Herca Franka 85. gadu jubilejai 
veltītajos pasākumos rīgas Kino muzejā.

1. oktobrī lNA cēsu ZVA galvenajai fondu glabātājai rūtai ieviņai 60 gadu 
jubileja.

3. oktobrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek interneta vietnes ″raduraksti″ 
prezentācija. Par vietnes attīstības perspektīvām un nozīmi dzimtu vēstures pētīšanā 
referē lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadošā pētniece 
Dace Plīkša.

3., 4. oktobrī lietuvas emigrācijas institūtā Kauņā notiek Baltic Heritage Network 
rīkotais seminārs par sadarbību baltiešu emigrācijas jautājumos, kurā piedalās lNA 
latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja inese 
Kalniņa un eksperts Guntis Švītiņš.

5. oktobrī Kultūras ministrijā notiek Arhīvu padomes 1. sēde, kurā par Arhīvu 
padomes priekšsēdētāju ievēl lNA latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietnieci 
Dr. hist Valdu Pētersoni. sēdē lemj par galvenajām problēmām arhīvu nozarē un 
priekšlikumu iesniegšanu 2012. gada Arhīvu padomes darba plānam.

9. oktobrī lNA Arhīvu inspekcijas vecākajai inspektorei lidijai brakovskai  
60 gadu jubileja.

11. oktobrī lNA institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta 
metodiskā nodrošinājuma nodaļas vecākajai ekspertei inesei Janovskai 50 gadu 
jubileja.

12. oktobrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība lU Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes studentiem “lVVA kartes kā izpētes objekts”, kuru vada 
Dokumentu izmantošanas un popularizēšanas daļas vadošā pētniece Dr. hist Pārsla 
Pētersone.

13. oktobrī latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas lr Ārlietu ministrijas speciālisti.  
lekciju par projektu Raduraksti, tā attīstības perspektīvā un nozīmi dzimtu vēstures 
pētīšanā nolasa Zinātnisko uzziņu daļas vadošā pētniece Dace Plīkša. 

16. oktobrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas daļas galvenajai 
arhīvistei Dacei lodiņai 50 gadu jubileja.

17. oktobrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija mācību centra ″bUTs″ 
audzēkņiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

20., 21. oktobrī rīgā notiek lU Akadēmiskās bibliotēkas un Šauļu Universitātes 
bibliotēkas seminārs ″Digitalizācijas iespējas″, kurā piedalās lNA Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta mikrofotokopēšanas nodaļas vadītājs 
Anatolijs Ļvovs.

24. oktobrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija mācību centra ″bUTs″ 
specialitātes ″Namu apsaimniekotājs″ audzēkņiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

24.–27. oktobrī lNA latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vadītāja inese Kalniņa un galvenā arhīviste ligita Zandovska piedalās 
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Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku 3. un letonikas 4. kongresā “Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte” latvijas Zinātņu akadēmijā.

24.−28. oktobrī erevānā starptautiskā konferencē ″Atmiņas veidoli. rokrakstu un 
drukātā mantojuma jaunākās saglabāšanas un restaurācijas tehnoloģijas″ piedalās 
lNA latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece,Dokumentu uzskaites 
un saglabāšanas daļas vadītāja Vija bernāne un lNA Dokumentu preventīvās 
saglabāšanas departamenta restaurācijas nodaļas vadītājs māris Jēkabsons.

27. oktobrī lNA rēzeknes ZVA notiek rēzeknes Augstskolas 1. kursa vēstures 
specialitātes studentu ekskursija.

29. oktobrī lNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas sētniecei sedai Kolpakovai  
60 gadu jubileja.

31. oktobrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija liepājas Valsts tehnikuma 
studiju programmas “Finansisti” 3. kursa audzēkņiem ”latvijas arhīvi. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana”.

1. novembrī lNA liepājas ZVA vecākajai ekspertei inārai Juškēvičai 50 gadu 
jubileja.

1. novembrī lNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 12. vidusskolas 
mācību programmas ″esi līderis″ skolēniem.

1. novembrī lNA liepājas ZVA galvenajai fondu glabātājai Agritai butaitei  
20 darba gadu jubileja.

1. novembrī lNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas ēkas uzraudzei maijai 
Jaunkļaviņai 20 darba gadu jubileja.

1.–26. novembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
notiek rīgas celtniecības koledžas restaurācijas nodaļas 1. kursa studentu prakse 
programmā ″Papīra restaurācija″. Praksi vada vecākā eksperte inta rudzīte.

2. novembrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija liepājas Universitātes 
studiju programmas ″Kultūras vadība″ studentiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu 
uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

3. novembrī lNA liepājas ZVA notiek nodarbība ″skolu vēstures pētniecības 
iespējas arhīvā” un ar izstādi ″Kultūras norises liepājā Padomju periodā″ iepazīstas 
liepājas Universitātes studiju programmas ″Vēstures un sociālo zinību skolotājs″ 
studenti.

4. novembrī lNA Arhīvu inspekcijas vecākajai inspektorei inesei burdai 20 darba 
gadu jubileja.

9. novembrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija liepājas Universitātes 
studiju programmas ”biznesa organizācija un vadība” studentiem ”latvijas arhīvi. 
Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana”.

12. novembrī rēzeknes ZVA notiek rēzeknes Augstskolas maģistra studijas 
″Arhīvniecība″ 1. kursa studentu ekskursija.

14. novembrī maskavā notiek latvijas un Krievijas vēsturnieku komisijas pirmā 
sēde, kurā piedalās lNA direktore māra sprūdža.

14. novembrī lNA siguldas ZVA direktorei Felicitai raslavai 70 gadu jubileja.
14. novembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 

restaurācijas nodaļas restauratorei Aleksandrai Jacenko 60 gadu jubileja.
14. novembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 

latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures specialitātes studenti, 
lai noskatītos latvijas vēsturei veltītu kinodokumentu programmu.
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14., 15. novembrī lNA Ventspils ZVA notiek nodarbība ″mana latvija″, kurā 
piedalās Ventspils 6. vidusskolas un Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņi.

14.–17. novembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
stažējas Francijas Grafikas mākslas un restaurācijas liceja audzēknes Agnes Garny 
de la riviere un marie Alix de cool. stažēšanos vada restaurācijas nodaļas vadītājs 
māris Jēkabsons.

15. novembrī lNA Tukuma ZVA direktorei Zigrīdai Perševicai 40 darba gadu 
jubileja.

16. novembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek ekskursija/nodarbība 
″Dokumentu kārtošanas principi lVVA un iespējamie pētnieciskā darba virzieni″, 
kurā piedalās lU Pedagoģijas fakultātes studenti. Nodarbību vada Dokumentu 
izmantošanas un popularizēšanas daļas vadošā pētniece Dr.hist Pārsla Pētersone 
un Dokumentu uzskaites un saglabāšanas daļas vadītāja vietnieks raimonds 
romanovskis.

20. novembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
mikrofotokopēšanas nodaļas arhīvistei Tatjanai Jaunzemei 20 darba gadu jubileja.

21. novembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes informācijas pārvaldības 
programmas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un dokumentiem.

22. novembrī lNA latvijas Valsts arhīvu apmeklē Forum Levande Historia 
(Zviedrija) rīkotā Zviedrijas skolotāju mācību semināra 12 dalībnieki, lai iepazītos 
ar 1941. un 1949. gadā deportēto latvijas iedzīvotāju krimināllietu kopumu un šo 
dokumentu specifiku. iepazīšanās vizīte zviedru skolotāji gūst ieskatu par latvijas 
iedzīvotāju masveida deportācijām un arhīva dokumentiem. Zviedru skolotāju 
tālākais mērķis ir šo tēmu iekļaut vidusskolu vēstures mācību programmās.

23. novembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek ekskursija/nodarbība 
″Dokumentu kārtošanas principi lVVA un iespējamie pētnieciskā darba virzieni″, 
kurā piedalās lU Vēstures un filozofijas fakultātes studenti. Nodarbību vada 
Dokumentu izmantošanas un popularizēšanas daļas vadošā pētniece Dr.hist Pārsla 
Pētersone un Dokumentu uzskaites un saglabāšanas daļas vadītāja vietnieks 
raimonds romanovskis.

23. novembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē 
rēzeknes augstskolas profesionālās maģistra studiju programmas ″Arhīvniecība″ 
studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu.

25. novembrī lNA latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedalās Valsts 
kancelejas organizētajā Valsts pārvaldes atvērto durvju dienā. Arhīvu apmeklē rīgas 
34. vidusskolas 10. klases skolēni.

25. novembrī lNA latvijas Valsts arhīvā notiek latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes vēstures specialitātes 1. kursa studentu nodarbība.

27. novembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas 
vadītājai irinai Veinbergai 60 gadu jubileja.

28. novembrī latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek lekcija/ekskursija latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantiem par tiesību vēstures pētniecības 
iespējām arhīvā. Nodarbību vada Zinātnisko uzziņu daļas vadītāja irina Veinberga.  

28. novembrī–3. decembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas 
departamentā pieredzes apmaiņā viesojas Polijas Nacionālā arhīva restauratore 
ivonna Kotala‑skiba. Pieredzes apmaiņas programmu vada restaurācijas nodaļas 
vadītājs māris Jēkabsons.
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28. novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā notiek Jēkabpils ZVA darbinieku 
rīkotais seminārs ″Par lietvedības un arhīva darbu Krustpils novada pašvaldībās″.

29. novembrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija mācību centra ″bUTs″ 
audzēkņiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

29. novembrī lNA latvijas Valsts arhīvā notiek latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultātes 1. kursa studentu nodarbība.

Novembrī–decembrī lNA Arhīvu inspekcija veic pārbaudi 27 Valsts policijas 
struktūrvienībās par arhīva fonda uzkrāšanas, saglabāšanas, pieejamības un 
izmantošanas nodrošināšanu.

Novembrī–decembrī lNA liepājas ZVA atvērta izstāde ″Kultūras norises liepājā 
Padomju periodā″, kurā eksponēti dokumenti atspoguļo dažādu kultūras jomu 
aktivitātes liepājā.

Novembrī–decembrī lNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā 
notiek departamenta tehniskā aprīkojuma pārvešana un darbinieku pārcelšanās no 
darba telpām vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī ″Švarcmuiža″ (Daugavgrīvas 
ielā 19/21) uz darba telpām lNA latvijas Valsts arhīvā (bezdelīgu ielā 1).

1. decembrī lNA latvijas Valsts arhīvā ar arhīvu un tā fondu dokumentiem 
iepazīstas Valmieras skolas literatūras skolotāji.

2. decembrī lNA latvijas Valsts arhīva izziņu daļas vadītājai inesei mikelānei  
20 darba gadu jubileja.

2. decembrī lNA latvijas Valsts arhīvā notiek rīgas Tehniskās universitātes 
svešvalodu institūta studentu grupas iepazīšanās ar arhīvu un tā dokumentiem.

3. decembrī lNA informācijas tehnoloģiju nodaļas datubāzes analītiķei margaritai 
rūsiņai 50 gadu jubileja.

5. decembrī lNA Tehniskā nodrošinājuma nodaļas signālsistēmu inženierim 
Nikolajam Kupreičenko 80 gadu jubileja.

6. decembrī lNA Daugavpils ZVA notiek seminārs Daugavpils novada 
skolu vēstures skolotājiem ″Arhīva dokumentu izmantošana skolēnu zinātniski 
pētnieciskajos darbos″.

6. decembrī Kultūras ministrijā notiek Arhīvu padomes 2. sēde, kurā izskata lNA 
darbības stratēģijas projektu 2012.–2014. gadam un arhīvu lomu nacionālās identitātes 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pamatnostādņu īstenošanā. 

8. decembrī latvijas Universitātes bibliotēku zinību maģistri lNA latvijas Valsts 
arhīvā iepazīstas ar arhīva datubāzēm, uzziņu sistēmu un virtuālajām izstādēm.

12. decembrī lNA latvijas Valsts arhīvā Juridiskās koledžas studenti iepazīstas ar 
arhīvu un dokumentu glabāšanu.

12.–23. decembrī lNA rēzeknes ZVA notiek rēzeknes Augstskolas 3. kursa 
vēstures specialitātes studentu prakse.

15. decembrī lNA rēzeknes ZVA notiek rēzeknes Augstskolas 3. kursa vēstures 
specialitātes studentu ekskursija.

16. decembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīvā atklāj izstādi ″No hercoga 
Gotharda līdz hercogam Jēkabam″, kas veltīta Kurzemes un Zemgales hercogistes 
450. dzimšanas dienai. Hercogistes dzimšanas dienas svinīgo pasākumu ievada 
rundāles pils muzeja direktora Dr. art. h. c. i. lancmaņa lekcija Kurzemes hercogu 
galms un kultūras attīstība Kurzemē.
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16. decembrī notiek latvijas Arhīvistu biedrības valdes sēde. Valde lemj par biedru 
uzņemšanu, atskatās uz biedrības aktivitātēm 2011. gadā un apspriež biedrības 
ieceres nākošajam gadam.

19. decembrī lNA latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un 
saglabāšanas daļas galvenajai arhīvistei ritai Ņikitinai 50 gadu jubileja.

20. decembrī ar lNA rīkojumu Nr. 151 ″Par uzraudzības darba organizēšanu 
iekšlietu ministrijas Valsts policijā un tās struktūrvienībās″ tiek noteikta dokumentu 
aprakstīšanas kārtība reorganizētajās Valsts policijas struktūrvienībās par laika 
periodu no 1992.–2009. gadam.

20.decembrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija mācību centra ″bUTs″ 
audzēkņiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.

21. decembrī lNA Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu izmantošanas 
daļas galvenajai arhīvistei Valentīnai Kigitovičai 50 gadu jubileja.

29. decembrī lNA liepājas ZVA notiek lekcija/ekskursija mācību centra ″bUTs″ 
audzēkņiem ″latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana″.


