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hronika
2010. gada janvāris–jūnijs

5. janvārī Liepājas ZVA Liepājas vēstures skolotāju metodiskās apvienības 
pārstāvjiem notiek seminārnodarbība “Arhīva materiālu izmantošana skolēnu 
mācību procesā”.

7. janvārī Liepājas ZVA mācību centra “BUTS” Liepājas filiāles grāmatvedības 
specialitātes audzēkņiem notiek lekcija “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, 
uzkrāšana un saglabāšana”.

11. janvārī Liepājas ZVA Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolēniem notiek 
nodarbība “Arhīva dokumentu izmantošanas iespējas un kārtība arhīva lasītavā”.

20. janvārī Ventspils ZVA notiek tematiska nodarbība Ventspils vakarskolas 5.–
7.klašu un 8.–9. klašu skolēniem par 1991. gada barikādēm. To vada vecākā eksperte 
I. Upaciere.

27. janvārī Latvijas Valsts arhīva Aprakstīšanas daļas galvenajai arhīvistei Ilgai 
Dzenei 65 gadu jubileja. 

28.–29. janvārī starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XX zinātniskie lasījumi” 
Daugavpils Universitātē ar referātiem “LPSR VDK krimināllietas: autentiskums, 
ticamība, falsifikācija”, “Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstu atspoguļojums 
Latvijas Valsts arhīva dokumentos. Krāslavas apriņķa piemērs” un “Vidzemes 
latviešu pareizticīgo draudžu klērs un nacistu propaganda” piedalās Latvijas Valsts 
arhīva darbinieki Ainārs Bambals un Iveta Šķiņķe un Latvijas Valsts vēstures arhīva 
Zinātnisko uzziņu daļas galvenā arhīviste Baiba Pazāne. 

Janvārī Latvijas valsts arhīvi iesāk 2010. gadu grūtos finansiālos apstākļos, kopējais 
finansējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazināts par 37%. Turpinās 2009. 
gadā iesāktā darbinieku atalgojuma samazināšana, amatu likvidācija.

Janvārī Jelgavas ZVA mācību praksi lietvedībā un arhīva darbā veic Jelgavas 
amatu skolas audzēknes. 

Janvārī–februārī Siguldas ZVA veic pasākumu kopumu Nacionālā arhīva fonda 
papildināšanai ar likvidēto un reorganizēto pašvaldību dokumentiem, organizējot 
seminārus, konsultācijas u.c.

1. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
daļas galvenajai arhīvistei Heidelindei Pļavniecei 55 gadu jubileja.

4. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Francijas Republikas vēstniecības 
Latvijā kultūras atašejs Luijs Leprets. Viesošanās laikā arhīva darbinieki prezentē 
dokumentus, kas nozīmīgi Francijas Republikas vēstures pētniecībā un pārrunā 
vēstniecības un arhīva sadarbības iespējas. 
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5. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīva mājaslapā atver digitālo izstādi 
“Rīdzinieki 20. gadsimta 1. pusē: portreti un sarakste”. 

9. februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Valsts arhīvu 
ģenerāldirektors V. Štāls un valsts muzeju vadītāji A. Radiņš, M. Lāce, I. Miller-
sone, A. Jurkāne, I. Lancmanis, I. Knoka, R. Meinerte un K. Radziņa iesniedz 
Valsts prezidentam V. Zatleram, Saeimas priekšsēdētājam G. Daudzem, Ministru 
prezidentam V. Dombrovskim un kultūras ministram I. Dālderim adresētu Kultūras 
mantojuma iestāžu vadītāju atklāto vēstuli par nepietiekamo finansējumu, kas 
apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanas iespējas.

10. februārī Latvijas Valsts arhīva darbiniece Iveta Šķiņķe piedalās Latvijas 
Universitātes 68. konferencē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
zinātniskajos lasījumos “Valoda, literatūra un izglītība ” ar referātu “Arhīva dokumenti 
kā laikmeta liecība un to izmantošana mācību procesā”.

10. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek lekciju cikla “LVVA doku-
menti – Rīgas skolu vēstures avoti” pirmā nodarbība Rīgas skolu skolotājiem. 

11. februārī Latvijas Valsts arhīvā pieņemti glabāšanā Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes komisijas savāktie Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa personas 
dokumenti.

15. februārī LTV ziņu raidījumā “Panorāma” izskan ziņa, ka nepietiekamā 
finansējuma dēļ var nākties slēgt valsts arhīvus, jo nepietiek līdzekļu dokumentu 
saglabāšanai un ēku uzturēšanai. Valsts dotācija ēku uzturēšanai 2010. gadā ir 
piešķirta tikai 8% apmērā no nepieciešamā apjoma. 

17. februārī Latvijas Valsts arhīva Dokumentu izmantošanas sektorā Ēnu dienā 
darbojas Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolniece Līva Klismeta un Latvijas Latvijas 
Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas daļā – Rīgas 3. vidusskolas 8. klases skolnieks 
Rihards Antoņevičs.   

17. februārī Liepājas ZVA Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēniem notiek 
nodarbība “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana”.

23. februārī Projektu nedēļas ietvaros Latvijas Valsts arhīvā strādā Āgenskalna 
ģimnāzijas skolēni. Projekta tēma “Tavs vārds cauri laikam”. 

Februārī un martā Liepājas ZVA Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1. kursa studentiem notiek piecu lekciju kurss 
“Arhīvzinības”. 

1. martā ar LR Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 2.1.-1/65 “Par valsts arhīvu 
sistēmas reorganizācijas priekšlikuma izstrādāšanas sagatavošanu” izveido Valsts 
arhīvu sistēmas reorganizācijas izstrādes komisiju: priekšsēdētājs U. Lielpēters 
(valsts sekretāra v.i.), priekšsēdētāja vietniece J. Treile (Kultūrpolitikas departamenta 
direktore), locekļi – L. Romāne (Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļas 
vadītāja), R. Putniņa (Budžeta un investīciju nodaļas pārvaldes vecākā referente), 
S. Voldiņš (Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks), I. Slaidiņa (Latvijas Arhīvistu 
biedrības valdes priekšsēdētāja), sekretāre I. Smane (valsts sekretāra palīdze).

1. martā Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 
sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku un UNESCO Latvijas Nacionālo 
komiteju organizē semināra arhīvu, bibliotēku un muzeju restauratoriem un 
saglabāšanas speciālistiem “No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, 
preventīvā saglabāšana, informācija visiem” pirmo nodarbību.

2. martā Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas nodarbība. 



hronika250

Nodarbībā piedalās arī vēsturnieks, Sēdertornas universitātes koledžas (Zviedrija) 
docents P. Bolins Horts. 

3. martā notiek Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas sēde, kurā izskata Valsts 
arhīvu sistēmas darbības nodrošināšanai nepietiekamo finansējumu. Sēdē piedalās 
kultūras ministrs I. Dālderis un ministrijas amatpersonas, Finanšu ministrijas 
Budžeta departamenta pārstāve L. Šulca un valsts arhīvu pārstāvji. Sēde beidzas bez 
rezultātiem.

3. martā Valsts prezidents izsludina jauno Arhīvu likumu. Atbilstoši likuma 
prasībām 2011. gada 1. janvārī darbu sāks Latvijas Nacionālais arhīvs, kas ir valsts 
arhīvu sistēmas iestāžu saistību un mantas pārņēmējs. Līdz Latvijas Nacionālā arhīva 
darbības uzsākšanai Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 
Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Personāla 
dokumentu valsts arhīvs, kā arī citas valsts arhīvu sistēmas iestādes, kas izveidotas 
saskaņā ar likumu “Par arhīviem”, turpina veikt attiecīgās valsts arhīvu sistēmas 
iestādes nolikumā noteiktās funkcijas. 

4. martā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas rīkojumu Nr. 38 izveido darba 
grupu 32 arhīvu sistēmas speciālistu sastāvā valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 
priekšlikumu izstrādei. 

15. martā–16.aprīlī Liepājas ZVA apskatāma izstāde “Liepāja 20. gadsimtā”, kas 
veltīta Liepājas pilsētas 385. dzimšanas dienai. 

16. martā Liepājas ZVA notiek Liepājas Universitātes studiju programmas 
“Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem ekskursija, kuras laikā iepazīstas ar 
izstādi “Liepāja 20. gadsimtā”.

18. martā projekta “Latviešu filmu programma kinoteātrī “Rīga”” kinovakarā, 
kas veltīts Starptautiskajai teātra dienai un Dailes teātra 90 gadu jubilejai, demonstrē 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondos glabātos kinožurnālus 
“Latvijas filmu hronika” Nr. 111 (1926) un “Māksla” Nr. 3/4 (1981), kuros iemūžināti 
spilgti Dailes teātra vēstures mirkļi.

18. martā Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 13.vidusskolas 8.a un 
11.b klases skolēniem.

19. martā Latvijas Valsts arhīva pārstāve Iveta Šķiņķe piedalās 2. starpnovadu 
zinātniski pētnieciskajā konferencē “Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 
Cesvainē.

19. martā Liepājas ZVA Liepājas Universitātes studiju programmas “Vēstures 
un sociālo zinību skolotājs” studentiem notiek ekskursija, kuras laikā iepazīstas ar 
izstādi “Liepāja 20. gadsimtā”.

22. martā Latvijas Valsts arhīva darbiniece Iveta Šķiņķe piedalās Valsts izglītības 
satura centra organizētajos Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko 
apvienību kursos ar prezentāciju “Arhīva dokumenti kā laikmeta liecība un to 
izmantošana mācību procesā”.

23. martā Jēkabpils ZVA fondu glabātājai Daigai Vēsmai Ģēģerei 50 gadu 
jubileja.

25. martā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālistiem notiek profesionāli izglītojoša ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju.

25. martā kinoteātrī “K-suns” pirmizrāde Latvijas Okupācijas muzeja dokumentālās 
filmas “1949. gada 25. marta deportācija Latvijā” otrajai filmai “Nometinājumā”, kura 
tapa sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu.
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25. martā Latvijas Valsts arhīva ceļojošā izstāde “Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 
1944–1949” atvērta Jaņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejā.

27. martā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības valdes sēde. Valde lemj par 
biedru uzņemšanu un izslēgšanu, izskata biedrības organizatoriskos un finanšu 
jautājumus.

27. martā notiek Latvijas Arhīvistu biedrības kopsapulce. Kopsapulce apstiprina 
biedrības 2009. gada pārskatu un Revīzijas komisijas ziņojumu, iepazīstas ar 
priekšlikumiem par arhīvu sistēmas reorganizāciju saskaņā ar jauno Arhīvu likumu 
un pieņem lēmumu – ieteikumus reorganizācijas priekšlikuma izstrādātājiem. 
Noslēgumā tiek prezentēta A. Ivanova un A. Kuzņecova grāmata “Smoļenskas–Rīgas 
aktis: 13. gs.–14. gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti par 
Smoļenskas un Rīgas attiecībām”.

29. martā notiek valsts arhīvu sistēmas 2009. gada pārskata sanāksme. Par 
sasniegto 2009. gadā un 2010. gada prioritātēm referē G. Gorbunova, V. Štāls, I. 
Feldmane un N. Jermakova.  

30. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē skata situāciju Latvijas arhīvos 
un attīstības perspektīvas saistībā ar jauno Arhīvu likumu. Sēdē ar viedokļiem 
apmainās Valsts arhīvu ģenerāldirektors V. Štāls, Latvijas Valsts vēstures arhīva 
direktora vietniece Dr. hist. V. Pētersone un Latvijas Valsts arhīva direktore D. Kļaviņa. 

Martā Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Rīgas Franču liceja 11. klases 
skolēniem, Tehniskās koledžas audzēkņiem un Privātskolas “LATREIA” 
audzēkņiem.

8. aprīlī Liepājas ZVA Liepājas Universitātes dažādu specialitāšu studentiem 
notiek nodarbība “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana”.

9. aprīlī Liepājas ZVA Liepājas Universitātes studiju programmas “Vides pārvalde” 
studentiem notiek nodarbība “Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un 
saglabāšana”.

14. aprīlī Liepājas ZVA mācību centra “BUTS” audzēkņiem notiek nodarbība 
“Latvijas arhīvi. Dokumentu uzskaite, uzkrāšana un saglabāšana”. 

15. aprīlī Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darba grupa valsts arhīvu sistēmas 
reorganizācijas priekšlikumu izstrādei iesniedz Kultūras ministrijai Nacionālā arhīva 
struktūras projektu un to pamatojošos dokumentus. Alternatīvu Nacionālā arhīva 
struktūras projektu Kultūras ministrijai iesniedz Latvijas Valsts arhīva direktore 
Daina Kļaviņa.

15. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē atklāj izstādi “Latvieši 
pasaulē 20. gs. sākumā”, kas tapusi Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas sadarbības rezultātā. 

16. aprīlī Latvijas Valsts arhīvā Mākslas dienu ietvaros viesojas Jēkabpils Mākslas 
skolas direktors Ziedonis Bārbals un klātesošos iepazīstina ar saviem darbiem. 

16. aprīlī Ventspils ZVA rīko informatīvo dienu Talsu novada kultūras 
darbiniekiem.

20. aprīlī Latvijas Valsts arhīva Aprakstīšanas daļas galvenajai arhīvistei Baibai 
Stoķei 60 gadu jubileja. 

24. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija rīko semināru “Jaunā Arhīvu 
likuma prasības dokumentu un arhīva darba pārvaldībā”.

27. aprīlī Latvijas Valsts arhīvā atklāj Jēkabpils Mākslas skolas pasniedzējas 
mākslinieces Dainas Eglītes personālizstādi “Ilgas pēc saules”.
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30. aprīlī laikrakstā “Latvijas Avīze” publikācija un sižets LTV “Panorāmā” par 
4. maija dokumentiem Latvijas Valsts arhīvā.

30. aprīlī Latvijas Valsts arhīva mājaslapā izveido jaunu sadaļu “Aktualitātes 
Latvijas vēsturē arhīva dokumentos”, kurā publicēti (skenēti, anotēti) svarīgākie 
arhīvā glabātie dokumenti par 4. maijā pieņemto Deklarāciju “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”.

30. aprīlī Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ēkas logos tiek atklāta dokumentu 
izstāde “Latvijas vēstures lappuses. 1987– 2003”.

Aprīlī Latvijas Valsts arhīvs sadarbībā ar organizāciju “Daugavas Vanagi” un 
Latvijas Okupācijas muzeju organizē jauniešu konkursu “Trešā atmoda Latvijā” un 
piedalās darbu izvērtēšanā. 

Aprīlī Siguldas ZVA notiek atvērto durvju dienas un skolēnu iepazīstināšana ar 
arhīva dokumentu pieejamību.

4. maijā, pieminot Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20. gadadienu, 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta Latvijas Valsts arhīva un 
muzeja darbinieku veidota izstāde “4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi”.

4. maijā kinoteātrī “Rīga” notiek nu jau tradicionālā Nacionālā kino centra un 
Rīgas Kinomuzeja organizētā Latvijas filmu skate, kad abās kinoteātra zālēs tiek 
demonstrētas Latvijas filmas. Tajā rādītas arī četras dokumentālās filmas un viena 
kinohronika no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondiem.

5. maijā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas rīkojumu Nr. 53 izveido 
darba grupu Ministru kabineta noteikumu “Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu 
uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un 
pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības” izstrādei un  ar 
rīkojumu Nr. 54 izveido darba grupu Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā 
nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļauto dokumentu uz laiku drīkst izvest 
no Latvijas Republikas, izgatavoto dokumentu nodrošinājuma kopijas un to skaits” 
izstrādei. 

12. maijā Jēkabpils ZVA atklāta izstāde “Latvijas Republikas ceļš uz neatkarības 
atjaunošanu Jēkabpils zonālā valsts arhīva dokumentos (1988–1991)”.

15. maijā Jelgavas ZVA notiek ekskursija Jelgavas amatniecības vidusskolas 
audzēkņiem.

17.–28.maijā Liepājas ZVA praksi veic Liepājas Universitātes Vēstures un sociālo 
zinību skolotāju studiju programmas studenti.

19. maijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadītājas 
vietniece Dace Plīkša un vadošā pētniece Rita Bogdanova piedalās Pierīgas publisko 
bibliotēku seminārā Baložos, kurā informē par datubāzes “Raduraksti” izmantošanas 
iespējām dzimtas vēstures pētniecībā.

20. maijā projekta “Latviešu filmu programma kinoteātrī “Rīga”” ietvaros 
notiek latviešu klasikas kinovakars, veltīts filmas “Cīrulīši” 30 gadu jubilejai, 
un tajā demonstrē Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva fondos esošās 
atjaunotās filmas videokopiju. Tā tapusi 2005. gadā projektā “Latviešu mākslas filmu 
saglabāšana” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu no Krievijā esošā filmas negatīva 
un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva optiskās fonogrammas.

20.–23. maijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ģenerāldirektors V. Štāls 
Starptautiskās arhīvu padomes Eiropas un Āzijas reģionālās apvienības konferencē 
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Odesā (Ukraina) piedalās ar referātu par Latvijas valsts arhīvu pieredzi darbā ar 
elektronisko dokumentu uzkrāšanu.

22. maijā noslēdzas Vēstures skolotāju biedrības organizētais Starptautiskais 
skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss “Vēsture ap mums”, kura žūrijā 
piedalās arī Latvijas Valsts arhīva darbiniece I. Šķiņķe. Skolēnu darbi nonāk glabāšanā 
Latvijas Valsts arhīvā.

24.–25. maijā Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Eduarda Smiļģa Teātra 
muzeju, Rīgas Kino muzeju un Latvijas Teātra darbinieku savienību rīko komponista 
un rakstnieka Marģera Zariņa 100. dzimšanas dienai veltītus pasākumus, kuros arī 
demonstrē filmas no Latvijas Valsts kinofotofonoarhīva fondiem.

25. maijā Jēkabpils ZVA notiek Jēkabpils agrobiznesa koledžas studentu 
ekskursija.

Maijā Latvijas Valsts vēstures arhīvs papildina datubāzi “Raduraksti” - interneta 
vietnē ievieto Vidzemes un Kurzemes pilsētu dvēseļu revīziju sarakstus. 

Maijā Latvijas Valsts arhīva mājaslapā sadaļā “Digitālās publikācijas” 
interesentiem ir iespēja iepazīties ar uzziņu krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas” 
4. daļu. Uzziņu krājums sniedz informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām 
un mākslas darbiem, kuri atgriezušies Latvijā. 

Maijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Izziņu un dokumentu izmantošanas 
nodaļas vadītāja D. Bērze nolasa lekcijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta 
darbiniekiem par arhīva izziņu sagatavošanu ārvalstu pieprasītājiem.

Maijā Jelgavas ZVA mācību praksi arhīvistiskā veic Liepājas Universitātes 
Vēstures un sociālo zinību skolotāju studiju programmas studente.

Maijā, atzīmējot Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienu, 
sadarbībā ar Siguldas un Olaines novada domēm, Siguldas ZVA apkopo informāciju 
par 1991.gada pašvaldību vēlēšanu rezultātiem novados ietilpstošajās pašvaldībās.

1. jūnijā Ventspilī Livonijas pilī notiek digitālā literārā krājuma “Ventspils laiks” 
atvēršanas svētki. Tas sagatavots, sadarbojoties Ventspils ZVA, Ventspils muzejam, 
Ventspils digitālajam centram. Literārais krājums izdots diska formātā un pieejams 
tīmekļa vietnē http://www.hronika.ventspils.lv.

1. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
daļas galvenajai arhīvistei Inesei Freimanei 50 gadu jubileja.

3. jūnijā Liepājas ZVA viesojas Latvijas Televīzijas raidījuma “Ielas garumā” 
radošā grupa, kas veido raidījumus par Liepājas ielu vēsturi. Liepājas ZVA direktore 
sniedz interviju un stāsta par arhīva ēkas vēsturi.

4. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
speciālistiem notiek profesionāli izglītojoša ekskursija uz Līgatnes papīrfabriku.

4. un 19. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Valsts arhīvā pieredzes 
apmaiņā viesojas kolēģi no Polijas Arhīvistu biedrības Vroclavas un Gdaņskas 
nodaļām.

7. jūnijā valsts arhīvu par ugunsdrošību atbildīgās amatpersonas piedalās 
Kultūras ministrijas rīkotajā seminārā par ugunsdrošības jautājumiem.

10. jūnijā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā notiek seminārs iestāžu 
dokumentu un arhīvu pārvaldības darbiniekiem par dokumentu pārvaldības un 
elektronisko dokumentu arhivēšanas jautājumiem.

11. jūnijā Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 
sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku un UNESCO Latvijas Nacionālo 
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komiteju organizē semināra arhīvu, bibliotēku un muzeju restauratoriem un 
saglabāšanas speciālistiem “No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, 
preventīvā saglabāšana, informācija visiem” otro nodarbību. Par tēmu “Papīra 
bojājumu klasifikators” lekciju lasa ķīmiķe analītiķe Inga Šteingolde.

12.–13. jūnijā Freiburgā (Vācija) Latviešu sadarbības centrs “Freiburga–
Štrasburga” sadarbībā ar organizāciju “Daugavas Vanagi” rīko vēstures konferenci, 
veltītu trimdas ieguldījumam Latvijas neatkarības atjaunošanā. Latvijas Valsts arhīva 
Zinātnes, tehnikas un personu dokumentu daļas vadītāja vietniece Inese Kalniņa 
iepazīstina konferences dalībniekus ar Latvijas Valsts arhīva devumu vēstures 
izpētē, īpaši pievēršoties trimdas dokumentārā mantojuma apzināšanas, vākšanas, 
izvērtēšanas un saglabāšanas darbam.

14. jūnijā Latvijas Valsts arhīva mājaslapā sadaļā “Aktualitātes Latvijas vēsturē arhīva 
dokumentos” sagatavota digitālā dokumentu publikācija “1941. gada 14. jūnijs”.

14. jūnijā Latvijas Kara muzejā konferencē “Pieminiet Sibīriju” ar referātu 
“Pieminiet Latvijas tēvus Sibīrijā: 1941.gada 14.jūnija deportācija” piedalās Latvijas 
Valsts arhīva darbinieks Ainārs Bambals. 

16. jūnijā Lietuvā starptautiskajā zinātniskajā konferencē, ko organizēja Lietuvas 
Republikas Seims un Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības centrs, piedalās 
Latvijas Valsts arhīva darbinieks Ainārs Bambals ar referātu “Komunistiskā totalitārā 
režīma represijas pret Latvijas armijas karavīriem 1940.–1941. gadā”.

16. jūnijā Latvijas Valsts arhīvā sava studiju ceļojuma ietvaros pa Igauniju un 
Latviju viesojas Zviedrijas skolotāju biedrības “The Living History Forum” delegācija. 
Mācību ekskursijas laikā skolotāji iepazīstas ar dokumentiem par padomju režīma 
represijām, kā arī ar Zvārdes poligona dokumentiem, kas glabājas Latvijas Valsts 
arhīvā.

16. jūnijā Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu izmantošanas un 
popularizēšanas daļas galvenajai arhīvistei Irai Zaneribai 55 gadu jubileja.

16.–18. jūnijā Rīgas Kino muzejs sadarbībā ar Latvijas Valsts kinofotofono-
dokumentu arhīvu Marģera Zariņa 100. jubilejas gadā demonstrē kinofilmas, kurās 
skan komponista mūzika. 

17. jūnijā LR Saeima pieņem Filmu likumu. Tas paredz, ka gada laikā pēc Latvijas 
filmas, kuras veidošanai saņemts publiskais finansējums, pabeigšanas tās oriģināls 
vai kopija ir jāiesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam. 

17. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
mikrofilmēšanas un digitalizācijas speciālistiem notiek profesionāli izglītojoša 
ekskursija uz Viļņas centrālo arhīvu, kur iepazīstas ar lietuviešu mikrofilmēšanas un 
digitalizācijas procesiem un iekārtām.

18. jūnijā Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas 
jaunā speciāliste grafikas restaurētāja, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedras studente Oksana 
Plotņikova ar izcilību  aizstāv bakalaura darbu “Bioloģiski bojāto Latvijas Republikas 
pasu (1927–1957) izpēte”. Darbs izstrādāts Centrālajā mikrofotokopēšanas un 
dokumentu restaurācijas laboratorijā, darba vadītāja M. Sprūdža, konsultante 
I. Šteingolde.

21. jūnijā Latvijas Valsts arhīva vestibilā atvērta karikatūrista Daiņa Breikša 
personālizstāde.




