
2006. GADA OKTOBRIS-DECEMBRIS 
 

1. oktobrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas vadītājai V. Gruntei 
35 darba gadu jubileja. 

2. oktobrī Rēzeknes ZVA aplūkojama izstāde "Saeimas vēlēšanu kampaņa: 1922–2002". 

2. oktobrī Valmieras ZVA rīko semināru par arhīvu darbu Vidzemes zonas militārā dienesta 
pārvaldes arhīva darbiniekiem. 

2.–31. oktobrī Alūksnes ZVA aplūkojama izstāde "Visi uz vēlēšanām!".  

2.–27. oktobrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija  veic Tukuma  ZVA 
komplekso pārbaudi. 

3. oktobrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
darbinieki sniedz konsultācijas un izstrādā ieteikumus Valsts Āgenskalna ģimnāzijas arhīvam 
par dokumentu saglabāšanu. 

4. oktobrī notiek Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijas vadības konsultatīva tikšanās ar Latvijas Bankas pārstāvjiem par Švarcmuižas 
teritorijas izmantošanu. 

4. oktobrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija un lekcijas Daugavpils Universitātes vēstures 
bakalaura studiju programmas 3. kursa studentiem. 

6. oktobrī Latvijas Valsts arhīva galvenajā ēkā Bezdelīgu ielā 1 atklāta mākslinieka J. Anmaņa 
darbu izstāde. 

11. oktobrī Jēkabpils ZVA daļas vadītāja I. Ancīte vada semināru Ogres rajona izglītības 
iestāžu lietvedības un arhīva darbiniekiem. 

11. oktobrī Valmieras ZVA Rencēnu pamatskolas 7. klases skolēniem un novadpētniekiem 
rīko nodarbību par "Rencēnu pagasta kolhozu vēsturi". 

12., 13. oktobrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālisti piedalās Nacionālās bibliotēkas organizētajā seminārā "Krājuma saglabāšana: aktīvais 
un pasīvais risinājums"; to vada Čehijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas nodaļas vadītājs 
J. Stankevičs. Semināra ietvaros laboratorijā notiek Latvijas muzeju, arhīvu un bibliotēku 
restauratoru meistardarbnīca. 

17. oktobrī Alūksnes ZVA direktores vietniece E. Bondare, Juridisko personu arhīvu 
uzraudzības daļas vadītāja A. Sprene un sektora vadītāja L. Nogobode Informācijas un 
pakalpojumu sektorā Gulbenē rīko un vada konsultāciju dienu lietvedības un arhīvu 
jautājumos. 

18. oktobrī Liepājas ZVA notiek ekskursija mācību centra "Būts" Liepājas filiāles 
studentiem. 

20. oktobrī Latvijas Valsts arhīva direktore D. Kļaviņa un Sabiedrisko attiecību un dokumentu 
popularizācijas daļas vadītājas vietniece I. Šķiņķe atgriežas no komandējuma, kura ietvaros  
no 29. septembra strādāja Omskas apgabala Valsts arhīva un Jaunākas vēstures dokumentācijas 
centrā, kā arī Tomskas apgabala Valsts arhīvā un Jaunākās vēstures dokumentācijas centrā. 

20. oktobrī Daugavpils ZVA arhīvisti sagatavo informatīvo stendu "Tramvajam 
Daugavpilī – 60". 

23. oktobrī Daugavpils ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas fondu 
glabātājai T. Sviridovai 65 gadu jubileja. 

23.–28. oktobrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora vietniece T. Mazure piedalās 
konferencē "Kultūras pieminekļu saglabāšana: tradicionāla pieeja – netradicionāli risinājumi" 
Sanktpēterburgā (Krievija). 

24. oktobrī Alūksnes ZVA direktore S. Jermacāne piedalās projekta "Atjaunotajam Alūksnes 
arhīvam – 40" darba grupas sanāksmē. 

25. oktobrī Alūksnes ZVA direktores vietniece E. Bondare, Juridisko personu arhīvu 
uzraudzības daļas vadītāja A. Sprene un sektora vadītāja L. Balode Informācijas un 
pakalpojumu sektorā Balvos rīko un vada konsultāciju dienu lietvedības un arhīvu jautājumos. 

27. oktobrī Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas 
vadītājas vietniece I. Šķiņķe un Dokumentu aprakstīšanas daļas vadītāja vietniece 
A. Zandmane vada nodarbību Baltijas krievu institūta neklātienes studentiem. 

28. oktobrī Rēzeknes ZVA darbinieki piedalās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 85 gadu 
jubilejas svinībās, kur tika prezentēta grāmata "Ludzas pilsētas ģimnāzija"; par sadarbību un 
atbalstu grāmatas tapšanā Rēzeknes zonālā valsts arhīva direktorei S. Igaunei un galvenajai 
fondu glabātājai I. Šteimakai izteikta pateicība. 

29. oktobrī Rēzeknes ZVA notiek ekskursija Rēzeknes Augstskolas vēstures specialitātes 



1. kursa studentiem. 

31. oktobrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija Cēsīs rīko semināru Valmieras, 
Alūksnes un Cēsu ZVA arhīvistiem par informācijas sistēmu izvērtēšanu un līgumu projektu 
sagatavošanu. 

31. oktobrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija un lekcijas Daugavpils Universitātes vēstures 
un kultūras vēstures bakalaura studiju programmas 1. kursa studentiem. 

Oktobrī–decembrī Alūksnes ZVA aplūkojama izstāde "Darba kolektīvu dzīves 
atspoguļojums sienas avīzēs 70. gados". 

Oktobrī–decembrī Alūksnes ZVA aplūkojama izstāde "Kolhozu un padomju saimniecību 
iekšējie zemes ierīcības plāni". 

1. novembrī Nacionālajā teātrī notiek svinīgs pasākums "Valsts arhīvu veikums 15 gados, 
īstenojot likumu "Par arhīviem", un arhīvu misija jaunajā laikmetā". 

5. novembrī Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas vadītāja B. Alksne un 
Trimdas dokumentu un personu fondu daļas vecākā eksperte L. Kļaviņa vada nodarbību Rīgas 
84. vidusskolas vēstures fakultatīvā kursa dalībniekiem . 

6.–30. novembrī Alūksnes ZVA aplūkojama izstāde "Latvijas brīvības cīņas: 1918–1920". 
9. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija rīko semināru valsts arhīvu speciālistiem 

par darbu ar sevišķi vērtīgajiem dokumentiem. 
9. novembrī Latvijas Valsts arhīva Trimdas dokumentu un personu fondu daļas vecākā 

eksperte L. Kļaviņa vada nodarbību Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzijas vēstures pulciņa 
dalībniekiem. 

9. novembrī Liepājas ZVA direktores vietniecei M. Usovai 35 gadu darba jubileja. 
9.–11. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektors V. Štāls piedalās EBNA sanāksmē 

Helsinkos (Somija). 
10. novembrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija un lekcijas Daugavpils Universitātes 

vēstures maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. 
10.–12. novembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju 

daļas vadītāja P. Pētersone ar referātu "Pasta attīstība Vidzemē un Kurzemē 17. gadsimtā" un 
daļas vadītājas vietniece V. Kvaskova ar referātu "Ikdiena mazpilsētā: Ventspils 18. gadsimtā" 
piedalās K. Širrena biedrības rīkotajā konferencē "18. Baltijas seminārs – "Baltijas lauku ikdiena 
17.–18. gadsimtā"" Lineburgā (Vācija). 

13. novembrī Alūksnes ZVA Dokumentu saglabāšanas un izmantošanas daļas galvenais 
fondu glabātājs D. Eglītis piedalās projekta "Atjaunotajam Alūksnes arhīvam – 40" darba 
grupas sanāksmē. 

13., 14. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas 
un informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja I. Feldmane piedalās seminārā "Informācijas drošība, 
aizsardzība un saglabāšana" Briselē (Beļģija). 

13.–17. novembrī Ventspils ZVA telpās notiek nodarbības skolēniem "Latvijas valsts 
pasludināšana un Lāčplēša diena", kurās ar skolēniem tiek pārrunāta 11. novembra un 
18. novembra nozīme un Latvijas valsts simbolu vēsture. 

15. novembrī Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas 
daļas vadītājas vietniece I. Šķiņķe Rīgas 84. vidusskolas 12. klašu skolēniem lasa lekciju 
"Dokumenti par 1949. gada 25. martā izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem Krievijas Federācijas 
Tomskas un Omskas apgabalu arhīvos". 

15. novembrī Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentiem. 
15. novembrī Valmieras ZVA Limbažu dokumentu saglabāšanas daļā notiek ekskursija 

Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles grāmatvežu kursu dalībniekiem. 
16.–17. novembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas 

vadošais pētnieks Ē. Jēkabsons ar referātu "Polskie, litewskie i bialoruskie szkolnictwo na Lotwie w 
latach 1918–1940 – konfrontacja czy wspolne problemu?" ("Poļu, lietuviešu un baltkrievu izglītība 
Latvijā 1918–1940 – konfrontācija vai kopīgas problēmas?") piedalās Bjalistokas universitātes 
(Polija) Vēstures–socioloģijas nodaļas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Rola oswiaty i 
szkolnictwa w procesie ksztattowania sie šwiadomošci narodowej na pograniczu polisko–litewsko–
bialoruskim" ("Izglītības un skolu loma nacionālās pašapziņas veidošanā poļu–lietuviešu–
baltkrievu pierobežā"). 

20. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā notiek informatīvs seminārs valsts 
institūciju atbildīgajiem par lietvedību un informācijas tehnoloģijām. 

20. novembrī Daugavpils ZVA rīko semināru Daugavpils pilsētas ārstniecības iestāžu 
darbiniekiem par ārstniecības iestāžu slimnieku medicīnisko karšu (slimības vēsturu) 
sakārtošanu un uzskaiti. 



20.–25. novembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektors V. Štāls piedalās XIII Starptautiskajā 
zinātniski praktiskajā konferencē "Dokumentācija informācijas sabiedrībā" Maskavā (Krievija). 

23. novembrī Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas 
daļas vadītājas vietniece I. Šķiņķe iepazīstina ar komandējuma uz Tomskas un Omskas apgabalu 
arhīviem rezultātiem Valdības komisijas "PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanai" 
locekļus. 

24. novembrī Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 12. vidusskolas 12.b klases 
skolēniem. 

27. novembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadītājai Irinai 
Veinbergai 55 gadu jubileja. 

30. novembrī Cēsu ZVA direktores vietniece I. Juškēvica un Juridisko personu arhīvu 
uzraudzības daļas vadītāja J. Barinova piedalās Latvijas Pasta rīkotajā konferencē par e-
pakalpojumiem, īpaši e-paraksta attīstību un pielietojumu. 

Novembrī Siguldas ZVA arhīva telpās un novada skolās eksponē izstādi "Latvijas brīvības 
cīņas: 1918–1920". 

1. decembrī Siguldas ZVA direktores vietniece L. Veismane piedalās Siguldas novada 
skolu erudīcijas konkursa "Intelekta atslēga" žūrijas darbā. 

4. decembrī Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras pārtikas ražotāju vidusskolas 
audzēkņiem. 

4., 5. decembrī Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
direktore I. Rudzīte piedalās Baltijas valstu UNESCO komiteju darba grupas "Pasaules 
atmiņa" sanāksmē Tallinā, kuras darbakārtībā akcijas "Baltijas ceļš" prezentēšana Pasaules 
kultūras mantojuma reģistram. 

5. decembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Saimniecības dienesta signālsistēmas inženierim 
Nikolajam Kupreičenko 75 gadu jubileja. 

5., 6. decembrī Rēzeknes ZVA notiek semināri Rēzeknes pilsētas un rajona un Ludzas 
rajona iestāžu par arhīvu atbildīgajiem darbiniekiem. 

7. decembrī Ventspils ZVA notiek interešu kluba "Autogrāfs" tikšanās, veltīta Ventspils 
teātra vēsturei; arhīvisti klātesošos iepazīstina ar informāciju, kas atrodama arhīva 
dokumentos; aplūkojama izstāde "VTT – pa Ventspils takām". 

7. decembrī Liepājas ZVA notiek ekskursija Liepājas Pedagoģijas akadēmijas iestādes un 
uzņēmuma vadības programmas studentiem. 

7. decembrī Ventspils ZVA notiek tikšanās ar Talsu valsts ģimnāzijas vidusskolēniem – 
Talsu Bērnu bibliotēkas literārās apvienības biedriem, tās devīze: "Roku rokā!". 

7. decembrī Rēzeknes ZVA atklāta atklātņu izstāde "Sveicieni no aizvadītajiem gadiem". 
7. decembrī Valmieras ZVA direktore V. Krizone un direktores vietniece G. Zīrāpe piedalās 

konferencē "E-paraksts Latvijā". 
7.–8. decembrī Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas 

vadošais pētnieks Ēriks Jēkabsons ar referātu "Lietuvieši Jelgavā 19. gs. beigās–1940. gadā" un 
vadošais pētnieks Valters Ščerbinskis ar referātu "Zemgale un Latvijas politiskā, administratīvā 
un militārā elite 20. gs. 20.–30. gados" piedalās Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja rīkotajā 
starptautiskajā konferencē "Lielupes upes baseins: kultūrvēsturiskā nozīme un ģeogrāfiskais 
faktors, kopīgais un atšķirīgais". 

8. decembrī Liepājas ZVA notiek ekskursija Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles 
Transporta menedžmenta studentiem. 

11. decembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija Daugavpilī rīko semināru Rēzeknes, 
Jēkabpils un Daugavpils ZVA arhīvistiem par informācijas sistēmu izvērtēšanu un līgumu 
projektu sagatavošanu. 

11. decembrī Latvijas Valsts arhīvā notiek apaļā galda diskusija "Padomju režīma represiju 
datu izpēte, apstrāde un izvērtēšana. Avotu, terminoloģijas problēmas", kurā piedalās 
Igaunijas un Lietuvas kolēģi; diskusijā Latvijas pusi pārstāv D. Kļaviņa, A. Āboliņa, 
J. Riekstiņš, I. Šķiņķe, A. Kalnciema, Z. Kārkliņš un I. Zemļanskis. 

12. decembrī Centrālajā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijā 
viesojas Lietuvas Valsts arhīva Restaurācijas daļas vadītāja D. Šļaustiene; notiek seminārs 
"Laboratorijas darba plānošana, darba normatīvi". 

14. decembrī Rēzeknes rajona laikrakstā ,,Rēzeknes Vēstis" publicēts Rēzeknes ZVA 
arhīvistes Zinaīdas Deksnes raksts "Par kandžu, spekulāciju un tiesām Rēzeknes apriņķī (1944–
1949)", kurā, balstoties uz arhīvu materiāliem, atspoguļotas pēckara sabiedrības problēmas. 

14. decembrī Rēzeknes ZVA notiek seminārs vēstures skolotājiem un muzeju darbiniekiem 



par sadarbību arhīva dokumentu popularizēšanā 2007. gadā. 
14. decembrī Rēzeknes ZVA notiek ekskursija vēstures skolotājiem un muzeju darbiniekiem. 

15. decembrī Valmieras ZVA arhīvistu ekskursija Valmieras novadpētniecības muzejā.  

17. decembrī Rēzeknes zonālā valsts arhīva arhīvistei Zinaīdai Deksnei 50 gadu jubileja.  

13.–21. decembrī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija rīko iestāžu atbildīgo darbinieku 
kursus "Lietvedība un arhīvu dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana". 

20. decembrī–2007. gada 5. janvārī Alūksnes ZVA aplūkojama izstāde "Jaungada vēlējumi 
rajonu laikrakstos pirms 50 gadiem". 
 

 


