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ARHĪVI

Ligita Zaula

LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA LASĪTAVA 
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ 2020. GADĀ

2020.  gadā piedzīvotā vīrusa Covid-19 straujā izplatība valstī prasīja radikāli samazināt 
pētnieku vietu skaitu Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva lasītavās un, 
saslimstības rādītājiem pieaugot, pilnībā pārtraukt lasītāju apkalpošanu klātienē. Rakstā 
apkopota un izvērtēta informācija par lasītavas darba organizāciju, pielāgojoties līdz šim 
nepieredzētiem apstākļiem, maksimāli nodrošinot arhīva dokumentu pieejamību visiem 
interesentiem. Izmantojot arhīva lasītavas pētnieku reģistrācijas žurnālu, lasītāju anketas un 
Valsts vienotās arhīvu informācijas sistēmas datubāzi, pētīta lasītāju apmeklējumu dinamika, 
tās izmaiņu tendences, kā arī dominējošās pētnieciskās intereses 2020. gadā.
Atslēgvārdi: vēstures arhīvs, lasītava, pētnieku apkalpošana, ārvalstu pētnieki.

 
Lasītavas primārais uzdevums vienmēr ir bijis nodrošināt arhīva 

dokumentu pieejamību un efektīvu izmantošanu visiem interesentiem. Līdz 
2020. gadam Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk 
LVVA) lasītava ar kapacitāti 32 vietas lielajā lasītavā un 18 vietas mazajā 
lasītavā pastāvīgi ir strādājusi saspringtā režīmā, jo interese par LVVA uzkrātā 
dokumentārā mantojuma vērtībām gan Latvijas, gan ārvalstu interesentu vidū 
allaž ir bijusi liela (1.  diagramma). Līdz ar to apmeklētāju plūsma ir bijusi 
intensīva, nereti abās lasītavās kopā sasniedzot līdz pat 80 apmeklējumiem 
dienā. Vēl 2020. gada janvārī un februārī reģistrēto apmeklējumu skaits atbilda 
iepriekšējos gados jau ierastajiem skaitļiem: līdz 2020. gada 12. martam LVVA 
lasītavās fiksēti 2043 apmeklējumi, vidēji 37–40 lasītāji dienā, no kuriem 
mazākais skaits ir 22, bet lielākais – 59 apmeklējumi dienā. 
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 Šo pētniekiem un lasītavas darbiniekiem ierasto ritmu mainīja vīrusa 
Covid-19 izplatība valstī. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu nr.  103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Latvijas 
Nacionālā arhīva rīkojumu nr.  LV_LNA-1.4.2./4 “Par Latvijas Nacionālā 
arhīva darbības organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
no 2020. gada 13. marta LVVA lasītavas apmeklētājiem bija slēgtas. Lasītavas 
darbinieki iespēju robežās veica pētnieku apkalpošanu attālināti, pieņemot 
pētnieku pieprasījumus (nereti iesaistoties nepieciešamo dokumentu atlasē) 
un organizējot to izpildi, izsniedzot digitālas vai papīra kopijas. Protams, šis 
bija tikai daļējs risinājums, kā nodrošināt dokumentu pieejamību un palīdzēt 
pētniekiem pabeigt zinātniskos darbus, atrisināt steidzamākos jautājumus 
dzimtu pētniekiem, noslēgt iesāktos projektus un iekļauties termiņos 
arhitektiem. Neapskaužamā situācijā nokļuva vēstures nozares studenti, 
kuriem lasītavas slēgšana apgrūtināja kvalitatīvu noslēguma darbu pabeigšanu. 

* Dati par 2000. gadu – LVVA, 2580. f., 3. apr., 704. l., 3. lp., par 2010. gadu – turpat, 897. l.,  
15. lp., par 2019. un 2020. gadu no LVVA lasītavu pētnieku reģistrācijas žurnāla un Valsts 
vienotās arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) datubāzes. 

1. diagramma

LVVA lasītavu apmeklējumu dinamika 2000.–2020. gadā*
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Situācijas risināšanā iesaistījās Latvijas Nacionālā arhīva administrācija, 
kas kopā ar LVVA vadību izskatīja iespēju ārpus kārtas nodrošināt piekļuvi 
arhīva dokumentiem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
studentiem. Klātienes apmeklējumi ārkārtas situācijas laikā tika organizēti 
vien trīs dienas – 29. aprīlī, 5. un 6. maijā, lielās lasītavas telpā no pulksten 
10.00 līdz 15.00 uzņemot studējošos jauniešus. 

Var uzskatīt, ka šajā ārpuskārtas situācijā LVVA lasītava sāka izmantot jaunu 
kārtību pētnieku apkalpošanā, kas turpmāk, to pilnveidojot, funkcionēja kā 
elastīga apmeklējumu pieraksta sistēma līdz pat gada beigām (2. diagramma).

2020. gada 18. maijā pētnieku uzņemšana lasītavā tika atsākta, taču ierasto 
dažu desmitu apmeklētāju vietā saskaņā ar noteiktajām sociālās distancēšanās 
prasībām dokumentu pieejamību pēc iepriekšēja pieraksta lasītava varēja 
nodrošināt tikai septiņiem pētniekiem lielajā lasītavā dienas pirmajā daļā 
pulksten 9.00–12.00 (to skaitā trešdienās). Pētnieku apkalpošanas kārtībā tika 
ieviesti jauni noteikumi: 

– apmeklētāju plūsma ir organizēta rindas kārtībā, attālināti sazinoties ar 
katru interesentu; 

– prioritāra iespēja izmantot lasītavas pakalpojumus ir zinātniski 
pētniecisko iestāžu pārstāvjiem un studentiem, kuriem klātienes apmeklējums 
nepieciešams projektu un mācību darbu izstrādei, kā arī citu institūciju 
pārstāvjiem, kuriem darbs ar dokumentiem ir vajadzīgs institūcijas funkciju 
un uzdevumu izpildei;

– pētījumiem atvērta tikai lielā lasītava, lai nodrošinātu noteikto 2 metru 
distanci un citus drošības nosacījumus, ņemot vērā, ka tie ietvēra apmeklētāju 
pārvietošanos arhīva telpās, sanitāro mezglu apmeklēšanu, iespējamību 
saskarties ar citiem lasītājiem vai arhīva darbiniekiem ārpus lasītavas;

– arhīva telpās drīkst uzturēties tikai ar sejas masku, pierakstiem lietot 
savus rakstāmpiederumus un informācijas meklēšanai – personīgo datoru;

– lasītājiem izsniegtās glabājamās vienības un fondu uzskaites saraksti pēc 
to izmantošanas tika novietoti 72 stundu ilgā karantīnā.



48 LIGITA ZAULA

2. diagramma

LVVA lasītavu apmeklējumu dinamika pa mēnešiem 2019. un 
2020. gadā*

* Pēc LVVA lasītavas pētnieku apmeklējumu reģistrācijas VVAIS.

Cerībā, ka pandēmijas izraisītā kritiskā situācija valstī mazinās, 2020. gada 
1. jūlijā lasītavā tika paplašināts piedāvāto vietu skaits, nodrošinot dokumentu 
pieejamību vēl septiņiem pētniekiem dienas otrajā daļā pulksten 13.00–16.00. 
Pētnieku uzņemšanai tika atvērta arī mazā lasītava. Vēlme un vajadzība strādāt 
ar arhīva materiāliem klātienē bija liela, un pētniekiem pierakstīšanās lasītavas 
apmeklējumam bieži vien bija iespējama tikai pēc nedēļas vai divām. Jaunie 
apstākļi ietekmēja arī lasītavas darbinieku darbu, skrupulozāk pievēršoties katra 
lasītāja pētniecības tēmai un bieži iesaistoties konkrēta dokumenta meklēšanā, 
lai vienīgajā iespējamā apmeklējuma reizē lasītājs saņemtu nepieciešamo 
informāciju un nebūtu jāplāno vēl kāds apmeklējums. Šajā posmā vairāk nekā 
citkārt izjutām uzziņu sistēmas nepilnības un dokumentu un fondu uzskaites 
sarakstu gauso digitalizācijas procesu, jo lasītavas apmeklētāju pētnieciskā 
darba būtiska daļa – fondu uzskaites sarakstu un glabājamo vienību pasūtīšana – 
konstruktīvāk būtu norisinājusies attālināti. Nedēļu pirms ikgadējā lasītavas 
atvaļinājuma augustā tika paplašināts iespējamo pētnieku skaits vēl par 
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divām vietām katrā lasītavā, tā sasniedzot maksimālo vietu skaitu šajā gadā: 
16 vietas lielajā lasītavā un 10 – mazajā lasītavā. Septembrī šo iesākto praksi 
turpinājām, un rudens cēliens tika sākts ar optimistiskāku atziņu, ka situācija 
valstī uzlabojas un lasītava pamazām varētu atgriezties ierastajā darba ritmā. 
Šis pieņēmums bija maldīgs, un, sākoties koronavīrusa pandēmijas otrajam 
vilnim, no 2020. gada 12. oktobra samazinājām vietu skaitu līdz 14 pētniekiem 
(7  +  7) lielajā lasītavā un astoņiem pētniekiem (4  +  4) mazajā lasītavā; no 
2020.  gada 11. novembra līdz sešiem pētniekiem (3  +  3) lielajā lasītavā; no 
2020. gada 2. decembra līdz diviem pētniekiem abās lasītavās (1 + 1 un 1 + 1). 
No 2020. gada 7. decembra klientu apkalpošana klātienē tika pilnībā apturēta. 

Ierobežotajos apstākļos, ievērojot visus drošības nosacījumus, kas uzskaitīti 
2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, LVVA lasītava 
ir centusies maksimāli nodrošināt dokumentu pieejamību prioritārām tēmām, 
kas ir nozīmīgi zinātniski pētniecisku darbu izstrādei un nepieciešami dažādu 
institūciju darbības funkciju nodrošināšanai. Neraugoties uz stingrajiem 

3. diagramma
Pētniecības tēmas 2020. gadā*

* Pēc reģistrēto pētnieku iesniegtajām anketām LVVA lasītavā  
2020. gadā un VVAIS modulī “Pētnieki”.

ierobežojumiem, kas lasītāju skaitu samazināja vairāk nekā divkārt, 
LVVA lasītavās reģistrēto pētnieku skaits joprojām bija lielākais (65,51  %) 
salīdzinājumā ar pārējām Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām kopā.
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Lai arī pašlaik kā dominējošākā pētniecības tēma lasītavā šķietami ir 
dzimtas vēstures izpēte, kā var domāt pēc dažādiem diskursiem sociālos 
tīklos, tomēr, izvērtējot visu reģistrēto lasītāju pieteiktās tēmas 2020.  gadā 
(3. diagramma), ģenealoģiskos pētījumus lasītavās ir veikuši vien 31,11  % 
pētnieku. Statistika liecina, ka 2020. gadā arhīva dokumenti lasītavā pārsvarā ir 
izmantoti zinātniskiem mērķiem, kas teorētiski nozīmē, ka apzinātās vēstures 
liecības ir kļuvušas pieejamas plašākai sabiedrības daļai, ne tikai iegūlušas 
privātos dzimtu arhīvos.

Kā nozīmīga pētījumu grupa 2020. gadā ir izdalāma ēku būvvēstures izpēte 
(29  %). Pētījuma objekti galvenokārt ir bijuši konkrētas dzīvojamās ēkas, 
kuru pārbūvēm vai renovācijām bija nepieciešams izskatīt arhīva glabāšanā 
esošos būvprojektus, taču ir bijuši pētījumi, kur atsevišķi pētītas muižu ēkas 
vai sabiedriskas ēkas, piemēram, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas ēka vai 
Zvārtavas pils.

Nozīmīga un procentuāli lielākā pētnieku grupa LVVA dokumentus 
izmantojusi zinātnisku darbu izstrādei (40  %). Šeit izdalāmas četras apakš-
grupas: 1) pētījumi studiju vajadzībām – bakalaura, maģistra, promocijas 

4. diagramma
Studentu zinātniski pētnieciskie darbi 2020. gadā*

* Pēc LVVA lasītavas pētnieku anketās un VVAIS modulī “Pētnieki” norādītā pētījuma mērķa.
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darbi (4. diagramma), 2) zinātniski pētniecisko iestāžu, valsts pārvaldes un 
pašvaldības iestāžu darbinieku pētījumi zinātniskiem mērķiem, 3) pētījumi 
literāro un mākslas darbu veidošanai, 4) privāti pētījumi publikāciju 
sagatavošanai. 

Arhīva lasītavas vienmēr ir bijušas atvērtas dažādu nozaru pētniekiem, un 
ārkārtas situācijas ierobežotajos apstākļos maksimāli visiem interesentiem ir 
bijusi nodrošināta piekļuve arhīva materiāliem pētniecisko darbu izstrādei:

– Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes, 
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes, Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes, Biznesa augstskolas “Turība” u. c. studentiem;

– Latvijas muzeju – Latvijas Kara muzeja, Latvijas Sporta muzeja, Rundāles 
pils muzeja, Žaņa Lipkes memoriāla, muzeja “Ebreji Latvijā”, Jāņa Akuatera 
muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rīgas geto muzeja, Valmieras 
muzeja, Daugavas muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja  
u. c. muzeju – darbiniekiem;

5. diagramma

Pētnieki ar zinātniski pētnieciskām tēmām LVVA lasītavā 2020. gadā*

* Pēc reģistrēto pētnieku iesniegtajām anketām  LVVA lasītavā  2020. gadā un VVAIS modulī 
“Pētnieki”.
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– Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloristikas un mākslas institūta, Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūta “Silava” pētniekiem;

– citu institūciju – Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas, Kuldīgas novada pašvaldības, Koka ēku renovācijas centra “Koka 
Rīga”, Rīgas Franču liceja u. c. – darbiniekiem.

Arhīva dokumentārā mantojuma izpēte 2020. gadā, tāpat kā iepriekšējos 
gados, ir bijusi saistoša arī pašai jaunākajai pētnieku paaudzei – jauniešiem, kuri 
vēl nav ieguvuši vidējo izglītību. Vēstures skolotāju mudināti un iedrošināti, 
viņi lasītavā dokumentus izmantojuši savu pētniecisko darbu izstrādē. 

Lai gan Covid-19 pandēmijas vilnis skāris visas sabiedrības jomas un 
procesus, destruktīvi ietekmējot arī vispārējo noskaņu sabiedrībā, to nevar 
apgalvot, vērtējot lielo dažādību 2020.  gadā lasītāju pieteiktajās zinātniskās 
izpētes tēmās kopumā (5. diagramma). Īpaši tas attiecināms uz literatūras un 
mākslas nozari, kur, piemēram, arhīva materiāli izmantoti Latvijas Nacionālā 
teātra izrādes sagatavošanā, pētīta latviešu ainavista Pētera Kalves darbība, 
veikta dokumentu atlase un analīze seriāla “Emīlija Benjamiņa. Preses 
karaliene” scenārija izstrādei. Vēsturiskās liecības ir apzinātas un izmantotas 
vairāku literāro darbu tapšanā, piemēram, Inga Gaile pētījusi rakstnieces 
Ivandes Kaijas biogrāfijas krustpunktus, strādājot pie romāna “Rakstītāja”, kas 
izdots 2020. gada nogalē; Inga Žolude pētījusi rakstnieka Jāņa Poruka dzīves 
faktus biogrāfiska romāna rakstīšanai; ir veikta izpēte arī par literātiem Jāni 
Akurateru un Aspaziju. 

Allaž aktuāla pētījuma tēma ir bijusi novadpētniecība, aizvadītajā gadā 
lasītavā ir pētītas Ilūkstes pilsētas, Saikavas pagasta, Viļakas, Viesītes, Salaspils 
un Ogres novada vēsture. Plaša amplitūda vērojama arī citās tēmās, piemēram, 
militārās medicīnas vēsture, 19.–20.  gs.; pasīvā gaisa aizsardzība Latvijas 
armijā, 1918.–1940. gads; ebreju glābēji Latvijas teritorijā nacistu okupācijas 
laikā; skaņuplašu vēsture Latvijā – “Bellaccord-Electro”, 20.  gs. 30.  gadi; 
dekoratīvā stikla ražošana; Latvijas pirmās advokātes; patologanatoms Maksis 
Brands; Anglijas tirgotāji Rīgā un Vidzemē, 18. gs.; koncertsezonas Arkādijas 
parkā, 1927.–1941. gads, u. c. 

Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes dēļ LVVA lasītavā būtiski bija 
samazinājies arī ārvalstu pētnieku skaits (6. diagramma). 2019. gadā ir reģistrēti 
152 ārvalstu pētnieki, bet 2020. gadā tie bija tikai 37. Tā kā saslimstības rādītāji 
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atsevišķās valstīs bija ļoti nevienmērīgi un to dinamika – neprognozējama, 
īpaši pirmajā vīrusa uzliesmojuma fāzē gada pirmajā pusē, lēmums atļaut 
vai liegt pētniekam apmeklēt lasītavu bieži tika pieņemts, izvērtējot aktuālo 
informāciju Slimību profilakses un kontroles centra interneta vietnē par 
vīrusa Covid-19 izplatības attīstības tendenci potenciālā apmeklētāja mītnes 
zemē. Piemēram, pagājušā gada septembra sākumā Tallinas Virumaa muzeja 
pētnieku iesniegums tika saņemts brīdī, kad Igaunija vēl nebija iekļauta to 
valstu grupā, no kurām ieceļošana Latvijā bija aizliegta, taču pēc nedēļas, dažas 
dienas pirms pieteiktā apmeklējuma, Latvijas–Igaunijas robeža jau bija slēgta 
un apkalpošana varēja norisināties tikai attālināti. Līdzīgas situācijas izvērtās 
arī ar citu valstu interesentu lasītavas apmeklējuma pieteikumiem. 

6. diagramma

LVVA lasītavā reģistrētie ārvalstu pētnieki pa valstīm 2019. un 
2020. gadā*

* Pēc LVVA lasītavas ārvalstu pētnieku reģistrācijas žurnāla un VVAIS pētnieku datubāzes.

Iepriekšējos gados LVVA lasītavā dokumentus izmantoja krietns skaits 
lasītāju no ģeogrāfiski tālām vietām – ASV, Kanādas, Austrālijas, Izraēlas 
un Ķīnas, bet aizvadītajā gadā – reģistrēti pētnieki pārsvarā no tuvākajām 
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kaimiņvalstīm: Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, arī Polijas un Somijas. To vidū 
ir privātpersonas, kas veic dzimtas pētniecību, augstāko mācību iestāžu 
(Glāzgovas Universitāte, Tartu Universitāte) studenti, zinātniski pētniecisko 
iestāžu (Krievijas Zinātņu akadēmija, Lietuvas vēstures institūts, Krakovas 
Universitāte, Helsinku Universitāte, Varšavas Universitāte u.  c.) darbinieki, 
kuru pētnieciskā interese ir bijusi ļoti dažāda, piemēram, dzelzceļa vēsture 
Krievijas impērijā, 1836.–1917.  gads; Liepājas Nikolaja ģimnāzijas vēsture; 
vācu vēstures avoti par Hanzas savienības un Novgorodas sakariem, 12.–
16.  gs.; igauņu kopiena Vidzemes guberņā, 1856.–1886.  gads; vācu komiķa 
rīdzinieka Heinca Erharda (Erhardt; 1909–1979) biogrāfija un viņa dzimtas 
vēsture u. c.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī koronavīrusa skartajā 2020. gadā lasītavas 
darbs, tēlaini izsakoties, ir bijis noteicošs ķēdes posms ne tikai nozīmīga 
zinātniskā darba tapšanā vai vēsturiski svarīgas ēkas renovācijā, bet arī tik 
prozaiskā situācijā kā ūdenspiegādes atjaunošana kādas pētnieces dzīvoklī, 
kurā bez attiecīga arhīvā esoša ēkas būvprojekta bija liegts veikt atbilstošus 
remontdarbus. 

Lai arī vēl 2021.  gada sākumā joprojām atrodamies Covid-19 krīzes 
izraisītajos ārkārtas situācijas apstākļos, kad lasītavas durvis pētniekiem 
ir aizvērtas un apkalpošana iespējama tikai attālināti, lasītavas darbinieki 
sadarbībā ar LVVA Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļu papildus veic 
jaunu un ilgtermiņā nozīmīgu darba uzdevumu, ievadot arhīva fondu uzskaites 
sarakstu glabājamās vienības Valsts vienotās arhīvu informācijas sistēmās, 
tā praktiski piedaloties arhīva uzziņas sistēmas pilnveidošanā. Optimistiski  
ceram, ka ikkatrā krīzē ir attīstības iespējas un ieguvumi, tādēļ, darbam 
atsākoties, iespējams, piedzīvosim kvalitatīvi jaunus pavērsienus lasītavas 
darbā, arhīva uzziņu sistēmā, tehniskajā nodrošinājumā un savstarpējā 
saskarsmē. 
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READING ROOM OF THE LATVIAN STATE 
HISTORY ARCHIVES DURING THE EMERGENCY 

SITUATION IN 2020

Last year, the rapid spread of the Covid-19 virus in the country called for 
a radical reduction in the number of researchers’ positions in the reading 
rooms of the Latvian State Historical Archives (LSHA) and, with advancing 
morbidity rates, a total stop in the service of readers. The article summarises 
and evaluates information on the organisation and adaptation of the work of 
the LSHA reading room to unprecedented circumstances, maximising the 
availability of archive documents to all interested parties. Using the logbook, 
questionnaires, and the National Unified Archives Information System 
database of researchers in the LSHA reading room, the dynamics of readers’ 
visits and research interests have been studied.

Interest in the accumulated documentary heritage of the LSHA has always 
been high among Latvian as well as foreign researchers, therefore, by the 
spring of last year, the reading rooms showed a usually high intensity of visits, 
with up to 80 researchers a day. Till the Order 103 of the Cabinet of Ministers 
of the Republic of Latvia on the announcement of an emergency situation on 
12 March 2020, 2043 visits in reading rooms had already been registered since 
January, on average 37–40 per day.

Following the termination of on-spot visits on 13 March, the archive 
continued to provide remote access to LSHA reading room documents to 
the extent possible, mainly by engaging of the staff in document selection 
and organising the release of digital or paper copies. Face-to-face service 
was resumed on 18 May. However, as the spread of Covid-19 in the country 
progressed, by the end of September, the number of sites in reading rooms 
decreased gradually in line with the epidemiological safety requirements, and 
on 7 December, for the second time in the year, customer service on site was 
completely stopped.
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In 2020, basing on analysis of information included in researchers’ 
questionnaires, archival materials have been used for elaboration of scientific 
works (40  %), family history studies (31  %) and construction of buildings 
(29 %). In the limited circumstances of the emergency situation, the archive 
provided access to archive materials for researchers from various sectors: 
students of several universities, researchers of the Institute of Latvian History 
of the University of Latvia (UL) and the Institute of Literature, Folklore and 
Art (UL), museum employees (Latvian War Museum, Riga Ghetto Museum, 
Rundāle Palace Museum, Latvian Sports Museum, etc.), employees of the 
National Library of Latvia, Riga French Lycée and other institutions.

The variety of research interests is reflected in the declared topics of scientific 
research, not only in history, but also in literature, art and local history studies. 
In 2020, the following topics were studied in the reading room: biographies 
of writers, medics, public workers and artists, history of military medicine, 
history of recording discs in Latvia, histories of towns and civil parishes and 
other significant topics.

The limited circumstances, unusual for the reading room, significantly 
affected the work of the reading room staff, which focused more specifically 
on the insight in visitors’ topics, document selection, and even identifying 
specific documents, so that the customer would receive all the information 
available in the archives concerning the subject being applied for, during  a 
single visit.

Keywords: historical archives, reading room, researcher service, foreign 
researchers.
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