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2019. GADA JŪLIJS–DECEMBRIS

1.  jūlijā LNA Ventspils ZVA atklāj izstādi “Ventspils aug kopā ar Latviju”, kurā pa 
desmitgadēm atspoguļota Ventspils pilsētas saimnieciskās un kultūras dzīves attīstība un 
pilsētvides izmaiņas 20.–21. gadsimtā, un izstādi “Rakstveži pirms datoru ēras”. Izstādes 
skatāmas līdz 31. decembrim.

2. jūlijā LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras pilsētas pašvaldības klientu 
apkalpošanas centra darbiniekiem.

2.–21. jūlijā LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas 
vadītāja Inese Kalniņa veic pētniecisko darbu projekta “Diasporas arhīvu apzināšana un 
saglabāšana” ietvaros Zviedrijas Valsts arhīvā Stokholmā.

9.  jūlijā LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība Liepājas Mākslas studijas “OH” 
dalībniekiem “Kas ir arhīvs?”.

10.  jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic Kara muzeja un 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes rīkotās starptautiskās zinātniskās 
konferences “Latvijas Neatkarības karš 1918.–1920. un Latvijas armijas izveidošanas 
100. gadadiena” dokumentēšanu audio ierakstos.

19.  jūlijā LNA Jēkabpils ZVA apmeklē mācību centra “BUTS” Jēkabpils filiāles 
programmas “Loģistikas darbinieks” audzēkņi, lai iepazītos ar lietvedības un arhīva darbu.

26.  jūlijā LNA administrācijas ēkā Rīgā, Šķūņu ielā 11, atklāj mākslinieka Jūlija 
Straumes 145  gadu atcerei veltītu izstādi. Izstādes pamatā ir Gruzijas mākslas studijas 
“Pesvebi” kolekcija, kas veidota pēc J. Straumes darbu un gruzīnu tautas mākslas motīviem. 
Izstāde skatāma līdz 2. augustam.

1. augustā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Izziņu nodaļas arhīva ekspertei Dzintrai 
Romanovskai 40 darba gadu jubileja.

1. augustā LNA Attīstības plānošanas nodaļas budžeta ekonomistei Tatjanai Motorinai 
30 darba gadu jubileja.
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2.  augustā LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas galvenajai 
fondu glabātājai Baibai Circenei 20 darba gadu jubileja.

6. augustā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas galvenajai arhīvistei Ritai Ņikitinai 40 darba gadu jubileja.

16. augustā LNA Cēsu ZVA galvenajai fondu glabātājai Sandrai Keišai 20 darba gadu 
jubileja.

17. augustā Rīgas svētku pasākumā “Vijas Artmanes Lielā nakts” notiek LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura 
digitalizācija” ietvaros digitalizētās un restaurētās dokumentālās filmas “Saruna ar 
karalieni” (1980.  g.) atjaunotās versijas īpašs seanss. Pasākumu atklāj filmas režisors 
Rolands Kalniņš.

19.–29. augustā Rīgā, Brīvības laukumā, skatāma Latvijas Nacionālā arhīva, Lietuvas 
Centrālā valsts arhīva, Lietuvas Valsts mūsdienu dokumentu arhīva un Igaunijas Nacionālā 
arhīva veidota lielformāta fotogrāfiju izstāde “Akcija “Baltijas ceļš 1989””. Izstāde veltīta 
Latvijas valsts simtgadei un “Baltijas ceļa” 30. gadskārtai.

20.  augustā–septembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa, galvenā arhīviste Sabīne Vītola un arhīva 
eksperts Guntis Švītiņš veic pētniecisko darbu projekta “Diasporas arhīvu apzināšana un 
saglabāšana” Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrā un arhīvā.

22. augustā Latvijas Kinematogrāfistu savienības organizētajā pasākumā, kas veltīts 
izcilo aktrišu Vijas Artmanes un Astrīdas Gulbes 90 gadu jubileju atcerei, demonstrē LNA 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva spēlfilmu “Kā gulbji balti padebeši iet” 
(1957. g.).

23. augustā, atzīmējot akcijas “Baltijas ceļš” 30. gadskārtu, Cēsīs prezentē Cēsu ZVA 
un Latvijas Valsts arhīva virtuālo izstādi ““Baltijas ceļš” arhīva dokumentos”.

27.  augustā Latvijas Kinematogrāfistu savienības organizētajā pasākumā, 
kas veltīts režisora Arvīda Krieva 75 gadu jubilejai, notiek LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva ERAF “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” ietvaros 
restaurētās un digitalizētās spēlfilmas “Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili” (1987.  g.) 
pirmizrāde.

29., 30. augustā Latvijas Nacionālā arhīva simtgades ietvaros Melngalvju namā Rīgā 
notiek starptautiska arhīvu konference “Nācijas atmiņas saglabāšana: vakar, šodien, 
rīt”. Konferencē piedalās nozares speciālisti no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, 
Krievijas, Somijas un Norvēģijas valsts arhīviem. 

30. augustā Latviešu biedrības namā Rīgā notiek Latvijas Nacionālā arhīva simtgadei 
veltīts svinīgais pasākums. Pasākumā piedalās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, 
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Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis un bijušā ministre Dace Melbārde, 
arhīva darbinieki, bijušie darbinieki, sadarbības partneri un ārzemju viesi.

1. septembrī LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļas arhīva ekspertei Andrai Āboliņai 
20 darba gadu jubileja.

3.  septembrī LNA Cēsu ZVA vecākajai ekspertei Inārai Juškēvičai 40 darba gadu 
jubileja.

4.–6. septembrī Pērnavā (Igaunija) notiek ikgadējais Baltijas valstu arhīvistu seminārs 
“Dokumentu izvērtēšana un pieņemšana valsts glabāšanā”. Seminārā ar ziņojumu 
uzstājas LNA direktora vietnieks Gatis Karlsons, LNA Institūciju dokumentu un arhīvu 
pārvaldības departamenta direktore Līga Vībure un arhīva eksperts Svjatoslavs Matvējevs, 
kā arī LNA  Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu uzskaites un aprakstīšanas 
nodaļas vadītāja Daina Celma.

11. septembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, notiek žurnāla 
“Latvijas Arhīvi” sērijas “Vēstures avoti” izdevuma “Unterwegs mit dem Künstler Julius 
Döring in Lettland: Reisenotizen, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts” / “Iepazīstot Latviju: 
mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes, 19. gadsimta otrā puse” atvēršana. 
Izdevumu  – oriģinālā vācu valodā un tulkojumā latviešu valodā  – sagatavojusi LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas 
vadošā pētniece Valda Kvaskova. Atklāšanas pasākumā piedalās mākslas vēsturnieks 
Dainis Bruģis ar stāstījumu “Jūliuss Dērings un Bauska” un Dr. hum. Ernests Vasiļausks 
(Vasiliauskas) ar referātu “J. Dēringa pētījumi Lietuvā: arheoloģija, vēsturiskā ģeogrāfija, 
kultūras vēsture”.

11.–15. septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore 
Inga Šteingolde viesojas Armēnijas Nacionālajā arhīvā: vada meistarklasi dokumentu 
saglabāšanā Restaurācijas nodaļas darbiniekiem, kā arī uzstājas ar referātu Armēnijas 
Valsts pedagoģiskās universitātes Muzeoloģijas, arhīvu un bibliogrāfijas katedrā. 

17. septembrī LNA Cēsu ZVA notiek lekcija “Kas ir arhīvs?” un ekskursija Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem.

17.–20.  septembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
direktore Inga  Šteingolde, arhīva eksperte Līga Paušus, rokrakstu, dokumentu un 
grāmatu restauratori Ieva Cesberga un Einārs Sondors piedalās profesionālās pilnveides 
izglītības programmā “Ādas konservācija – intensīvais kurss ar Dr. Melisu Tedoni Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā”.

18.  septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktore Dace 
Bušante un Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele piedalās Jēkabpils 
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galvenās bibliotēkas organizētā bibliotēku novadpētniecības konferencē “Digitālais 
kultūras mantojums” un prezentē vietni “LNA digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”.

19. septembrī LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība mācību centra “BUTS” programmas 
“Uzņēmējdarbības pamati” audzēkņiem “Ieskats dokumentu un arhīvu pārvaldībā”.

20. septembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Tematisko un ģenealoģisko pētījumu 
nodaļas informācijas ievadīšanas operatorei Nadeždai Grečkinai 30 darba gadu jubileja.

22.  septembrī festivālā “Baltijas pērle” Vijas Artmanes 90 gadu jubilejai veltītajā 
seansā notiek LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva restaurētās spēlfilmas 
“Mērnieku laiki” (1968.  g.) pirmizrāde. Filmas digitalizāciju un restaurāciju finansē 
festivāls “Baltijas pērle”, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Nacionālais arhīvs. 
Restaurācijas darbus veic “Studija Lokomotīve”.

24., 25. septembrī Latvijas Kara muzejā notiek 6. starptautiskie LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva zinātniskie lasījumi “Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos”. 
Lasījumu ietvaros 24. septembrī atver Dr. hist. Aleksandra Ivanova monogrāfiju “Latvijas 
arheogrāfija” un atklāj Latvijas arhīvu dokumentu publikāciju izstādi, bet 25. septembrī –
zinātnisko lasījumu referātu krājumu “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”.

25., 26. septembrī LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vecākais eksperts 
Gints Zelmenis un Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas nodaļas arhīva eksperts 
Ainārs Bambals ar ziņojumu “Latvijas PSR VDK dokumentu izmantošana: Latvijas 
pieredze” piedalās Eiropas valstu, kas glabā bijušo specdienestu arhīvu dokumentus, 
oficiālo pārstāvju tīkla gadskārtējā starptautiskajā konferencē Bratislavā Slovākijā.

27. septembrī LNA Jēkabpils ZVA darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā apmeklē 
LNA Valmieras ZVA.

28. septembrī–6. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
direktore Inga Šteingolde piedalās Latvijas restauratoru biedrības organizētā radošās 
pieredzes braucienā uz Budapeštas pilsētas arhīvu Ungārijā. 

30. septembrī notiek LNA Valmieras ZVA un LNA Jēkabpils ZVA darbinieku pieredzes 
apmaiņas seminārs “Ieteicamie risinājumi e-pakalpojumu lietošanā LNA struktūrvienības 
darbā ar institūcijām”. 

30.  septembrī–20.  oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu 
dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa veic pētniecisko darbu projekta “Diasporas 
arhīvu apzināšana un saglabāšana” ietvaros Zviedrijas Valsts arhīvā Stokholmā. 

2.  oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek tematiska nodarbība Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 1.  kursa studentiem. Nodarbību vada 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas 
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vadošā pētniece Anita Čerpinska un arhīva eksperte Aiga Bērziņa un Dokumentu 
uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja vietnieks Raimonds Romanovskis.

3. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva eksperte 
Līva Leitlande un Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizācijas projekta galvenā 
arhīviste Elīna Sparāne apmeklē semināru un praktisko nodarbību “Digitalizācija ar 
fotokameru” Lietuvas Valsts vēstures arhīvā Viļņā.

4. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes studentiem.

9.,  10.  oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas vadītāja Oksana Oša piedalās Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes 
(BAAC) ikgadējā konferencē.

11. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība Liepājas 3. pamatskolas 6.a klases 
skolēniem “Kas ir arhīvs?”.

15.  oktobrī Bosnijas un Hercegovinas Nacionālajā muzejā Sarajevā atklāj Latvijas 
Nacionālā arhīva izstādi “Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi!”.

15. oktobrī LNA Jēkabpils ZVA vecāka eksperte Zita Smiļģe vada semināru “VVAIS 
portāli iestādēs un institūcijās” Ikšķiles novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

15.  oktobrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils Pārventas pamatskolas 
6. klases audzēkņiem “Arhīva kā dokumentu krātuves nozīme un darbības principi”.

15.  oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 10.  vidusskolas 
9. klases audzēkņiem “Arhīvs – dokumentu krātuve”.

15. oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība Liepājas 3. pamatskolas 6.b klases 
skolēniem “Kas ir arhīvs?”.

15.,  22.  oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajos kursos 
skolotājiem prezentē vietni “LNA digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”.

16. oktobrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils 2. pamatskolas 8. klases 
audzēkņiem “Arhīvs – dokumentu krātuve”.

16. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas vadošā pētniece Enija Rubina ar referātu “Valsts arhīva dibināšana un tā fondu 
veidošanās, 1919–1940” uzstājas izstādes “Neredzamā bibliotēka” lekciju programmā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

17. oktobrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 7. un 
8. klases un Ventspils Pārventas pamatskolas 7. klases audzēkņiem “Arhīvs – dokumentu 
krātuve”.
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18.  oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 13.  vidusskolas 
12. klases audzēkņiem “Arhīvs – mana iespējamā nākotnes darba vieta”.

18. oktobrī LNA Ventspils ZVA notiek nodarbība Ventspils 2. vidusskolas 10. klases 
audzēkņiem “Arhīvs – dokumentu krātuve”.

19.,  20.  oktobrī LNA Cēsu ZVA notiek ekskursija Cēsu 2.  pamatskolas 6.  klašu 
audzēkņiem.

21.–25. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmas nodaļas vadošā pētniece Ineta Didrihsone-Tomaševska apmeklē Starptautiskā 
arhīvu koncila (International Council on Archives) starptautisko konferenci “Plānojot 
arhīvu” (Designing the Archive) Adelaidā Austrālijā. 

22. oktobrī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē Francijā atklāj audiovizuālu instalāciju 
“Latvijas kultūras alfabēts”. Tā tapusi, atzīmējot Latvijas nacionālo kultūras, izglītības 
un zinātnes institūciju – Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā 
arhīva, Latvijas Universitātes un Latvijas Nacionālās operas un baleta – 100. gadadienu, 
kas iekļauta UNESCO svinamo gadadienu sarakstā. Izstādes atklāšanā piedalās LNA 
direktore Māra Sprūdža.

22. oktobrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notiek LNA Valmieras ZVA organizēta 
nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā?” Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 
10.d klases skolēniem.

25. oktobrī LNA Daugavpils ZVA vecākā eksperte Vija Šņepste Preiļos vada semināru 
“Aktualitātes dokumentu un arhīvu pārvaldībā” pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem.

25.  oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, atzīmējot Pasaules 
audiovizuālā mantojuma dienu, Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas ēkas logos 
atver kinohroniku izstādi “Sajūti pagātni skaņās un attēlos” trīs hronoloģiski un tematiski 
strukturētās kinohroniku programmās. Izstādi papildina vēsturiskie objekti, ar kuriem 
dažādos laikos fiksētas audiovizuālās liecības. 

28.  oktobrī–15.  novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas 
un uzziņu sistēmu nodaļas vadošā pētniece Ineta Didrihsone-Tomaševska projekta 
“Diasporas arhīvu apzināšana un saglabāšanas” ietvaros veic pētniecisko darbu Austrālijas 
Nacionālā arhīva Kanberas filiālē.

28. oktobrī–5. janvārī LNA Rēzeknes ZVA profesionālo praksi veic Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijas profesionālās maģistra studiju programmas “Arhīvniecība” 2.  kursa 
studenti. Praksi vada galvenā arhīviste Katrīna Abricka.
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29.  oktobrī LNA Daugavpils ZVA ietvaros notiek ekskursija Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas 10.  klases audzēkņiem “Vēstures avoti un lietvedības dokumenti arhīva 
krājumos”.

29.  oktobrī–3.  novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
digitalizēto spēlfilmu “Kad lietus un vēji sitas logā” (1967.  g.) demonstrē kinofestivālā 
“61th Nordische Filmtage Lübeck” Vācijā.

31.  oktobrī LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība Liepājas Universitātes studiju 
programmas “Informācijas tehnoloģijas” 1.  kursa studentiem “Ieskats dokumentu un 
arhīvu pārvaldībā”.

1.  novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva eksperte Agnija Lesničenoka ar referātu 
“Latviešu nacionālā māksla trimdā: Latvijas Mākslas akadēmijas studentu korporācijas 
“Dzintarzeme” piemērs” piedalās konferencē “Kultūras krustpunkti XIII” Latvijas Kultūras 
akadēmijā.

1. novembrī LNA Liepājas ZVA atklāj izstādi “Liepājas zonālajam valsts arhīvam – 55”. 
Izstāde skatāma līdz 30. novembrim.

1.  novembrī Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā atklāj LNA Rēzeknes ZVA 
arhīva ceļojošo izstādi “Rēzeknes pilsētas Centrālai bibliotēkai – 75”. Izstāde skatāma līdz 
15. decembrim.

6. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek tematiska nodarbība biznesa 
augstskolas “Turība” studentiem. Nodarbību vada LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva 
Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošā pētniece Anita Čerpinska un 
arhīva eksperte Aiga Bērziņa un Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja 
vietnieks Raimonds Romanovskis.

6.  novembrī notiek foto vēstures pētnieka Pētera Korsaka grāmatas “Latviešu 
fotogrāfi – kara liecinieki” atvēršanas pasākums Latvijas Kara muzejā. Grāmatā iekļauti 
LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Eduarda Krauca kolekcijas hroniku 
kadri, pasākumā demonstrē kolekcijas hronikas.

7. novembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils Saskaņas pamatskolas 
8. klases audzēkņiem “Arhīvs – vēstures avoti un to izmantošanas iespējas”.

12.  novembrī Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” noslēguma pasākuma 
ceremonijā demonstrē LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitalizēto 
filmu “Tereona galva” (1982. g.) un “Šahs briljantu karalienei” (1973. g.) fragmentus.

13.–15.  novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas arhīva eksperts Miks Želvis piedalās DLM (dokumentu dzīves cikls) 
forumā Helsinkos Somijā.
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14.  novembrī LNA Daugavpils ZVA notiek ekskursija un praktiskā nodarbība 
Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmas “Vēsture” 3.  studiju gada 
studentiem “Arhīvs – vēstures avotu un zinātniskās uzziņu sistēmas izpēte”.

15. novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas vadošā pētniece Ineta Didrihsone-Tomaševska ar referātu “Latvijas konsulārie 
pārstāvji Austrālijā, 1919–1991” uzstājas Kanberas latviešu biedrības pārstāvjiem Kanberā 
Austrālijā.

15.  novembrī LNA Liepājas ZVA notiek nodarbība Liepājas Valsts tehnikuma 
mācību programmas “Klientu apkalpošana” audzēkņiem “Ieskats dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā”.

18.  novembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pastiedz valsts augstākos 
apbalvojumus LNA darbiniekiem. Par Atzinības krusta lielvirsnieci ieceļ LNA direktori 
Māru Sprūdžu, par Atzinības krusta komandieriem – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva 
direktoru Nikolaju Rižovu, direktora vietnieci Dr.  hist. Valdu Pētersoni, Dokumentu 
pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošo pētnieci Valdu Kvaskovu un vadošo 
pētnieku Dr.  hist. Jāni Šiliņu. Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri ieceļ vēsturnieku, 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesoru, LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošo pētnieku, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Dr. hist. Ēriku Jēkabsonu.

20. novembrī Latvijas Kinematogrāfistu savienības organizētajā pasākumā, kas veltīts 
kinooperatora Valdemāra Jemeļjanova 80 gadu jubilejai, demonstrē LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva digitalizēto spēlfilmu “Dancis pa trim” (2011. g.).

21. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Latvijas Mākslas akadēmijas 
studentiem.

22.  novembrī notiek LNA Valmieras ZVA organizēta nodarbība “Kā neapjukt 
informācijas okeānā” Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 10.  klases skolēniem 
Valmieras integrētajā bibliotēkā.

25.  novembrī–31.  decembrī Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas logos Rīgā, 
Šķūņu ielā 11, skatāma izstāde “Atslēgvārds brīvība. Rīga 1989. gads”. Izstādē izmantoti 
Latvijas Nacionālā arhīva, Igaunijas Nacionālā arhīva, Fonda “Solidaritāte” un Čehijas 
Nacionālā muzeja dokumenti.

26.–30. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vadītāja Inese Kalniņa projekta “Diasporas arhīvu apzināšana un saglabāšana” 
ietvaros veic pētniecisko darbu Latviešu centrā Minsterē Vācijā.
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27.  novembrī LNA Personāla dokumentu valsts arhīvā notiek Latvijas Nacionālā 
arhīva 100. gadadienai un arhīva 25. gadadienai veltīts pasākums un izstādes “PDVA Ata 
ielas ēkas un apkārtnes vēstures uzmetums, 1897–2019” atklāšana.

28. novembrī LNA Valmieras ZVA atklāj izstādi “Arhīva stāsts Valmierā” un notiek 
arhīva darbinieku jubilejas pasākums.

28.  novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele prezentē Ventspils novada bibliotekāru 
seminārā un LNA Ventspils ZVA organizētā pasākumā novada muzeju darbiniekiem un 
vēstures skolotājiem vietni “LNA digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”.

28.  novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļa veic apbalvojuma “Laiks Ziedonim” ieguvušo stāstnieču Ārijas 
Klēveres un Aijas Kaminskas bērnības un jaunības dienu atmiņu lībiskajā dialektā (ventiņu 
valodā) dokumentēšanu audio ierakstos. 

29.  novembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu 
sistēmu nodaļas galvenais arhīvists Guntis Vāveris ar referātu “Galvenās Valmieras sporta 
organizācijas starpkaru posmā, 20. gadsimta 20.–30. gadi: ieskats Latvijas Nacionālā 
arhīva dokumentos” uzstājas V zinātniskajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie 
lasījumi” Valmierā.

30.  novembrī Rīgas pilī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Melnās kafijas 
vakarā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un popularizēšanas 
nodaļas vadošais pētnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš prezentē grāmatas “Cīņa par brīvību: 
Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 2. daļu 
“1919. gada 16. aprīlis–10. jūlijs”.

2.–8.  decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva digitalizētās 
animācijas filmas “Hobijs” (Elmārs Riekstiņš, Zaiga Riekstiņa, Regīna Dinviete, Osvalds 
Dinvietis; 1971. g.), “Izlaušanās” (Jānis Rēdlihs; 1982. g.) un “Pieci kaķi” (Roze Stiebra; 
1971. g.) demonstrē starptautiskā animācijas filmu festivālā “Animatika” Slovēnijā.

3.  decembrī Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Tallinā Igaunijā atklāj 
LNA izstādi “Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā”. Izstāde organizēta sadarbībā ar Tallinas 
Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Latvijas vēstniecību Igaunijā.

3.  decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic konferences 
“Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja zinātniskie lasījumi 2019” dokumentēšanu audio 
ierakstos.

5., 6. decembrī LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vecākais eksperts 
Gints Zelmenis ar ziņojumu “VDK dokumentu pieejamība un publicēšana Latvijā pēdējo 
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gadu laikā: pieredze un problēmas” piedalās starptautiskajā konferencē “Valsts arhīvu 
atvērtības veicināšana” Tbilisi Gruzijā.

10.  decembrī notiek LNA Valmieras ZVA organizēta nodarbība “Kā neapjukt 
informācijas okeānā?” Valmieras 5. vidusskolas 10. klases skolēniem Valmieras integrētajā 
bibliotēkā.

10. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu 
nodaļas vadītājs Kārlis Zvirgzdiņš sniedz interviju ziņu vietnei “Delfi” par Latvijas Valsts 
vēstures arhīva dokumentiem un paleogrāfiju. Intervijas materiāls izmantots portāla 
publikācijā “Rokrakstu detektīvi – kā atšifrēt senos baznīcu grāmatu ierakstus” 2020. gada 
janvārī.

10. decembrī Cēsu Vēstures un mākslas muzejā notiek žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā 
“Vēstures avoti” izdotās grāmatas “Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) 
Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 2. daļas “1919. gada 16. aprīlis–10. jūlijs” 
prezentācija. Pasākumā referē grāmatas sastādītāji LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva 
Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Dr. hist. Jānis 
Šiliņš par pulkveža Jāņa Baloža neitralitāti Cēsu kauju laikā un Dr. hist. Ēriks Jēkabsons – 
par Ziemeļlatvijas brigādes formēšanas specifiku 1919. gada pavasarī. Pasākumā piedalās 
vīru kopa “Vilki”.

11.  decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele un arhīva eksperte Natālija Lāce piedalās 
Bauskas centrālās bibliotēkas organizētā Bauskas reģiona bibliotekāru seminārā un 
prezentē vietni “LNA digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”.

11.  decembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Rīgas Valsts tehnikuma 
studentiem.

12. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Latvijas 
Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju programmas doktoranti, lai iepazītos ar arhīva 
darbu un arhīvā uzkrātajiem dokumentiem.

13.  decembrī LNA Valmieras ZVA notiek nodarbība “Kā neapjukt informācijas 
okeānā?” Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas 1. kursa audzēkņiem. 

14. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē jauniešu 
kinostudijas “Cinemotus” dalībnieki, lai iepazītos ar audiovizuālajiem dokumentiem, to 
saglabāšanu un izmantošanas iespējām. 

14.  decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
izmantošanas nodaļas vadītāja Anita Trušele piedalās Vēstures un sociālo zinību skolotāju 
biedrības biedru gada konferencē un prezentē vietni “LNA digitālā krātuve: Redzi, dzirdi 
Latviju!”.
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15. decembrī LNA Jelgavas ZVA fondu glabātājai Vijai Anģēnai 20 darba gadu jubileja.
17. decembrī Latvijas Universitātes Bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, notiek grāmatas 

“Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva 
dokumentos” 2. daļas “1919. gada 16. aprīlis–10. jūlijs” prezentācija. Pasākumā uzstājas 
grāmatas sastādītāji  – LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu pieejamības un 
popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš referē par Rīgas atbrīvošanu 
1919. gada 22. maijā, bet Dr. hist. Ēriks Jēkabsons – par Andrieva Niedras valdības darbību 
un latviešu karavīru uzticības jautājumu. Grāmatas prezentāciju papildina filmas “Dvēseļu 
putenis” režisora Dzintara Dreiberga stāsti par projektu “Ieklausies Dvēseļu putenī” un 
projektā tapušo dziesmu atskaņojumi.

18.  decembrī LNA administrācijā godina Latvijas Nacionālā arhīva darbiniekus, 
kuriem 2019. gadā apritējušas apaļas darba jubilejas. 

20.  decembrī Vāsas kara veterānu muzejā Vāsā Somijā atklāj LNA izstādi “Somu 
jēgeri Latvijā”. Izstāde veidota sadarbībā ar Somijas Nacionālo arhīvu, Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāli, 27.  jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrību, Somu jēgeru 
muzeju un Somijas Republikas vēstniecību Rīgā. Izstāde apskatāma līdz 2020.  gada 
31. augustam.


