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IESKATS PERSONĀLA DOKUMENTU VALSTS 
ARHĪVA 25. GADADIENAS SVINĪBĀS

Personāla dokumentu valsts arhīvā 2019.  gada 27. novembra pēcpusdienā bija 
pulcējušies arhīva nozares speciālisti, lai atzīmētu Latvijas Nacionālā arhīva jaunākās 
struktūrvienības 25. gadskārtu. Viņu vidū bija Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā 
arhīva administrācijas pārstāvji, kā arī valsts arhīvu un zonālo valsts arhīvu darbinieki. 
Kuplā skaitā bija ieradušies arī bijušie arhīva darbinieki.

Arhīva jubilejas pasākumu ar īpašu muzikālu veltījumu atklāja kaimiņi – Nacionālo 
bruņoto spēku štāba orķestra kvintets. Profesionāļi, kuru pamatdarbība ir svarīgu valstisku 
pasākumu nodrošināšana, šoreiz arhīvistus priecēja ar krasi atšķirīgu priekšnesumu, 
atskaņojot jubilāriem atraktīvās latviešu strēlnieku dziesmas. 

Ievadot svinīgo pasākumu, arhīva direktore Gita Gorbunova sirsnīgi sveica klātesošos 
un pateicās par dalību jubilejas pasākumā. Uzrunājot viesus, viņa ieskatījās arhīva vēsturē, 

Arhīva jubilejas pasākuma viesus sveic Nacionālo bruņoto spēku štāba 
orķestra kvintets. G. Gorbunovas foto
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Apsveikuma brīdī. No  labās: Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece Ingūna Slaidiņa, 
Personāla dokumentu valsts arhīva direktore Gita Gorbunova. A. Rezinas foto

atzīmēja, ka Personāla dokumentu valsts arhīvs darbību sāka 1999.  gada 1.  janvārī un 
ir Rīgas un Jūrmalas pilsētas personālsastāva arhīva tiesību, saistību un uzdevumu 
pārņēmējs. Turpinājumā viņa raksturoja arhīva dokumentu sastāvu un galvenos darbības 
virzienus: uzsvēra, ka arhīvs glabā Rīgas un Jūrmalas reorganizēto un likvidēto valsts un 
pašvaldību institūciju, privāto un juridisko personu dokumentus ar arhīvisku vērtību, 
kas radušies laikā no 1944. gada līdz mūsdienām, ka arhīva glabātavās ir uzkrāti vairāk 
nekā 2,5 miljoni glabājamo vienību, to skaitā pastāvīgi glabājami dokumenti, personāla 
dokumenti, norakstīto PSRS pasu kolekcija, personu dokumentu oriģināli u.c. dokumenti, 
ka vidēji gadā arhīvs izsniedz vairāk nekā 3000 sociāli tiesisko izziņu Latvijas un ārvalstu 
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iedzīvotājiem. Uzrunā viņa atzīmēja, ka arhīva dokumenti ir noderīgi ne tikai, lai juridiskām 
un privātām personām nodrošinātu sociāli tiesiskās iespējas saņemt pakalpojumus, bet 
arī pētniecībā. Tie izmantoti vairākās monogrā�jās un izdevumos. Pētniekus interesē 
dzimtu, lielo un mazo rūpnīcu, uzņēmumu, aptieku, slimnīcu, skolu, augstskolu, kultūras 
u.c. iestāžu vēsture. Uzrunas nobeigumā G. Gorbunova pateicās Latvijas Nacionālā arhīva 
administrācijai, valsts arhīvu un zonālo valsts arhīvu kolēģiem par atsaucību un palīdzību 
arhīvam būtisku jautājumu risināšanā.

Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas vārdā jubilārus sveica direktora vietniece 
Ingūna Slaidiņa, atzīmējot kolektīva ieguldījumu nozares attīstībā un novēlot darbiniekiem 
veselību un panākumus. Viņas apsveikumam pievienojās Kultūras ministrijas Arhīvu, 
bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja vietniece Līga Dimante un kolēģi no LNA 
struktūrvienībām, novēlot arhīvam izaugsmi un sasniegumus turpmākajos gados.

Personāla dokumentu valsts arhīva dokumenti izvietoti glabātavās Rīgā, Ata ielā 1, 
Šampētera ielā 16 un Skandu ielā 14, un LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā Valmierā, 
Cempu ielā 13. Liela nozīme arhīvu dokumentu saglabāšanā un pieejamībā ir ēkai Ata 
ielā 1, kur izvietota arhīva administrācija, klientu pieņemšanas centrs un glabātavas, 
kur glabājas trešā daļa arhīva dokumentu. Ēkai ir sava vēsture, tā atrodas vēsturiskā 
vietā – Grīziņkalna apkaimē, kur 19. gs. nogalē un 20. gs. risinājušies daudzi vēsturiski 
notikumi. Tās vēstures izpētei bija veltīta izstāde “PDVA Ata ielas ēkas un apkārtnes 
vēstures uzmetums, 1897–2019”, kuras atklāšana bija arhīva jubilejas centrālais pasākums. 
Izstādi sagatavoja direktore Gita Gorbunova un galvenā arhīviste Anastasija Smirnova, 
māksliniecisko noformējumu veidoja Baiba Šomase.

Pasākuma viesus ar izstādi iepazīstināja Anastasija Smirnova. Stāstījumā viņa 
atzīmēja, ka ēka Ata ielā no 19. gs. beigām līdz pat 1994. gadam vēsturiski ietilpa militāro 
objektu kompleksā, kas veidojās vairāku ielu garumā. Gadsimta ritējumā tajā dislocējās 
dažādi militārie formējumi: Rīgas garnizona 29.  artilērijas brigāde (1889.–1913.  g.),  
1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons (1916.  g.), Latviešu atsevišķā bataljona 
kājnieku daļa (1919.  g.), Artilērijas instruktoru baterija (1920.–1921.  g.), Vidzemes 
divīzijas 5. Cēsu kājnieku pulks (1921.–1940.  g.), “Stalag 350” nometnes daļa (1941.–
1944.  g.), notika Vācijas kara aviācijas smagās 385. zenītartilērijas diviziona latviešu 
4807. baterijas formēšana (1944. g.), izvietojās Sarkanās armijas Latvijas divīzija (1945.–
1946. g.), Baltijas kara apgabala karaspēka daļa (20. gs. 50.–70. gadi) un PSRS Aizsardzības 
ministrijas karaspēka daļa Nr. 41582 (20.  gs. 80. gadi–1994.  g.). Viņa arī atzīmēja, ka 
teritorijā atradās arī Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte (1922.–1964. g.), 
Baltijas kara apgabala štāba orķestris (1960.–1991. g.), kā arī joprojām atrodas Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. 

Nobeigumā A.  Smirnova uzsvēra, ka “ēka Ata ielā 1 noteikti ir saglabāšanas un 
popularizēšanas vērta, lai gan stipri pārveidota no koka ēkas par mūra un pat paaugstināta 
par vienu stāvu, tā ir vienīgā, kas saglabājusies no arhitekta R. G. Šmēlinga 1897. gada 
projekta. Grīziņkalna rajonā, kas atdzimst un kur pašlaik atrodas vairāki parki un 
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rekreācijas zonas, ir ne tikai jārada jauns, bet arī jāaizsargā kultūras mantojums. Kā katram 
cilvēkam, tā arī arhīvam ir svarīgas mājas, kas sniedz aizsardzību un drošību. Atzīmējot 
jubileju, mēs sakām paldies mūsu ēkai Ata ielā 1.”

Jubilejas pasākums norisa sirsnīgā gaisotnē. Atmiņās dalījās bijušie darbinieki, kuri 
bija ieradušies kuplā skaitā un kurus īpaši sveica pasākuma organizatori. Ikviens, kas 
piedalījās svinībās, jutās gaidīts un pavadīja brīnišķīgu pēcpusdienu kopā ar kolēģiem.

Gita Gorbunova 

ATVĒRTA GRĀMATAS 
“CĪŅA PAR BRĪVĪBU” 2. DAĻA

2019.  gada nogalē izdota Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) darbinieku  
Dr. hist. Ērika Jēkabsona un Dr. hist. Jāņa Šiliņa sastādītās grāmatas “Cīņa par brīvību: 
Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 
otrā daļa. Jaunajā avotu izdevumā publicēti 200 dokumenti, to starpā astoņu autoru 
atmiņu fragmenti, no LVVA krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem 
un politiskajiem notikumiem Latvijā 1919. gada aprīlī–jūnijā. Izdotos dokumentus 
bagātina sastādītāju ievads, plaši vēsturnieku komentāri, notikumu hronika, personu 
rādītājs un ilustrācijas, kas grāmatu padara interesantu ne tikai vēstures profesionāļiem, 
bet arī ikvienam vēstures interesentam.

Grāmatas atvēršana tika organizēta divos pasākumos. Vēl pirms šiem pasākumiem 
ar jauno izdevumu un arhīva ieguldījumu Neatkarības kara atcerē 2019.  gada 
30.  novembrī Rīgas pilī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Melnās ka�jas 
vakarā iepazīstināja Jānis Šiliņš. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija šo 
pasākumu rīko ik gadu, lai pieminētu Neatkarības kara laikā kritušos Latvijas Kara 
skolas kadetus. 

 Pirmais grāmatas atklāšanas pasākums notika 2019.  gada 10.  decembrī Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā. Vietas izvēle nebija nejauša – grāmata bija veltījums 
Cēsu kauju uzvaras simtgadei 1919. gada jūnijā. Pasākumu atklāja muzeja direktore 
Kristīne Skrīvere, kura izteica gandarījumu par jau otrās LVVA grāmatas prezentāciju 
Cēsīs un aicinājumu sadarboties arī turpmāk. Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstājās 
grāmatas sastādītāji. J. Šiliņš referēja par pulkveža Jāņa Baloža neitralitāti Cēsu kauju 
laikā, bet Ē. Jēkabsons – par Ziemeļlatvijas brigādes formēšanas speci�ku 1919. gada 
pavasarī. Pasākumu apmeklēja Cēsu vēstures entuziasti, un abi referāti izpelnījās 
daudzus jautājumus un dzīvu diskusiju. Par muzikālo programmu rūpējās vīru kopa 
“Vilki”, skandinot karavīru dziesmas no Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara 
laika. 


