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2015. GADA JūliJs–Decembris

30. jūnijā–2. jūlijā Rīgā notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas, LNA un organizācijas 
Baltic Heritage Network organizētā starptautiskā konference “Baltijas ceļš uz neatkarību 
diasporas arhīvos”. Ekskursiju konferences dalībniekiem Rīgas pilsētas arhīvā vada LNA 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte 
Enija Rubina un Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas galvenā arhīviste Ligita 
Kampe.

30. jūnijā–2. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijā eksponē LNA Latvijas Valsts arhīva 
sagatavotās ceļojošās izstādes “Latviešu Dziesmu svētki Eslingenē 1947. gada 25. maijā” 
un “Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā arhīva krājumā”.

3. jūlijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā viesojas Baltijas bruņniecību apvienības 
dibinājuma priekšsēdētājs Egberts fon Breverns.

5. jūlijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas galvenajam arhīvistam Haraldam Visockim 20 darba gadu jubileja.

6. jūlijā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas 
nodaļas fondu glabātājai Aldai Preisai 20 darba gadu jubileja.

10. jūlijā LNA Personāla vadības nodaļas vadītājai Nonnai Jermakovai 20 darba gadu 
jubileja.

11. jūlijā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē Jūras svētkos Ventspilī.

15. jūlijā LNA Valmieras ZVA notiek mācību ekskursija SIA “BUTS” Limbažu 
nodaļas kursa “Lietvedība” kursantiem.

28. jūlijā LNA Liepājas ZVA notiek lekcija SIA “Profesijuskola.lv” audzēkņiem 
“Dokumentu aprakstīšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana”.

28. jūlijā LNA Valmieras ZVA notiek mācību ekskursija arhīva pārvaldības jautājumos 
SIA “BUTS” Valmieras nodaļas kursa “Lietvedība” audzēkņiem.

29. jūlijā tiek atklāts jaunais LNA interneta portāls.
29. jūlijā LNA Latvijas Valsts arhīva mājas lapā atver virtuālās izstādes “1941. gada 

14. jūnijs Latvijas apriņķos” turpinājumu – sadaļu “1941. gada 14. jūnija deportācija 
Aizputes, Kuldīgas un Liepājas apriņķos”, kas tapusi sadarbībā ar LNA Liepājas ZVA 
un Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeju. Izstādē izmantoti arī Liepājas muzeja 
Okupācijas nodaļas materiāli un izsūtīto personiskie arhīvi. Sadaļas autori LNA Liepājas 
ZVA vecākā eksperte Agnese Blūma, LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un 
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ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Aija Kalnciema, arhīva eksperts Guntis 
Švītiņš un LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieris Ainars Mazvērsītis.

31. jūlijā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija SIA “Profesijuskola.lv” 
audzēkņiem.

Jūlijā–augustā LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē projekta “Divi dzejnieki Doma dārzā” ietvaros.

2. augustā LNA direktorei Mārai Sprūdžai 20 darba gadu jubileja.
3. augustā LNA Jelgavas ZVA vecākajai ekspertei Edītei Ilgavīzei 50 gadu jubileja.
14. augustā LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija jauniešiem no ASV, 

Austrālijas un Kanādas, kuri piedalās Amerikas Latviešu apvienības (ALA) uz Latviju 
organizētajā braucienā “Sveika, Latvija”.

19. augustā LNA Finanšu analīzes un pārskatu nodaļas vecākajai grāmatvedei 
Zinaīdai Beličai 30 darba gadu jubileja.

27. augustā LNA Jēkabpils ZVA apmeklē mācību centra “BUTS” Jēkabpils filiāles 
lietvežu programmas audzēkņi, lai iepazītos ar lietvedības un arhīva darbu.

30. augustā LNA Jēkabpils ZVA vecākajai ekspertei Inesei Ancītei 50 gadu jubileja.
31. augustā LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas daļas galvenajai 

arhīvistei Ievai Tūterei 20 darba gadu jubileja.

2. septembrī–16. decembrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā trešdienās notiek 
arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības organizēti Hannoveres arhīva direktora Dr. 
Manfreda Betihera paleogrāfijas semināri “Rokraksti un iespieddarbi vācu valodas 
izplatības telpā ar akcentu uz Rīgas materiālu”.

3. septembrī LNA Valmieras ZVA notiek ekskursija Valmieras bibliotēkas un muzeja 
darbiniekiem.

3., 4. septembrī Jūrmalā notiek Baltija valstu arhīvistu konference “Pieejamība 
digitālajā laikmetā: izaicinājumi un iespējas”. 

5. septembrī Rēzeknē Latgales Kultūrvēstures muzejā notiek LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva organizētais kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas 
laika upē”. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

8. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija mācību centra “BUTS” 
audzēkņiem.

7.–9. septembrī LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļas arhīva eksperte Andra Āboliņa, 
LNA arhīva eksperte Ginta Orinska-Spirģe, LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa un 
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs 
Kārlis Zvirgzdiņš piedalās Eiropas arhīvu portāla starptautiskajā konferencē “Sadarbība 
un tīklojums digitālai arhīvu nākotnei” Budapeštā (Ungārija). 

12. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē pirmajos Kokmuižas svētkos Kocēnu novadā.

14. septembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 
Celtniecības koledžas Restaurācijas programmas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu 
un arhīva dokumentiem.

14. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija biznesa augstskolas 
“Turība” studentiem.

17.–19. septembrī Viļņā (Lietuva) notiek starptautiska konference “Otrā pasaules kara 
noslēgums un tā radītās sekas Austrumu un Centrālajai Eiropai”, kurā ar referātu “Otrā 
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pasaules kara sekas: Latvijas piemērs” piedalās LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu 
aprakstīšanas daļas arhīva eksperts Ainārs Bambals.

18. septembrī Tukuma novada Slampes kultūras pilī dzejnieka Raiņa 150 gadu 
jubilejas pasākumā demonstrē LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
kinodokumentus.

24. septembrī Rīgā notiek LNA organizēts izglītojošs seminārs “VVAIS → Eiropas 
arhīvu portāls → Europeana: Latvijas arhīvu ceļš uz Eiropu”. 

24. septembrī Ventspils bibliotēkā notiek LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. Projektu atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds.

25. septembrī LNA Tukuma ZVA vecākā eksperte Ruta Menteļeva un Arhīvu 
inspekcijas vadītāja Arta Rengarte vada semināru Kandavas novada izglītības iestāžu 
darbiniekiem par dokumentu un arhīva pārvaldības sistēmu izglītības iestādēs.

25. septembrī LNA Jelgavas ZVA notiek Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas 
filiāles lietvežu kursantu ekskursija.

25., 28. septembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija SIA “Profesijuskola.
lv” audzēkņiem.

28., 29. septembrī Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas eksperte 
arhīvu jautājumos Līga Dimante un LNA direktora vietniece Ingūna Slaidiņa piedalās 
Starptautiskās arhīvu padomes gadskārtējā arhīvu konferencē “Arhīvu liecības, drošība 
un cilvēktiesības: ticamas informācijas nodrošināšana” Reikjavīkā (Īslande).

29. septembrī LNA Daugavpils ZVA vecākā eksperte Vija Šņepste Līvānu novada 
domē vada semināru “Jaunā dokumentu aprakstīšanas sistēma” pašvaldību institūcijām. 

29. septembrī LNA Ventspils ZVA notiek seminārs “Arhīva darbības zonas” 
pašvaldību zemes komisiju darbiniekiem. 

1. oktobrī LNA Daugavpils ZVA notiek nodarbība Daugavpils Universitātes studiju 
programmas “Vēsture” lekciju kursa “Pēckara Daugavpils” studentiem.

2. oktobrī LNA Liepājas ZVA galvenajai fondu glabātājai Andrai Dušinskai 20 darba 
gadu jubileja.

2. oktobrī Latvijas Radio 1 raidījumā “Īstenības izteiksme 15 minūtēs” LNA 
direktore Māra Sprūdža, LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktore 
Dace Bušante, LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga 
Šteingolde u.c. LNA darbinieki stāsta par dokumentu digitalizāciju Latvijas Nacionālajā 
arhīvā.

6. oktobrī Latvijas Arhīvistu biedrība organizē valsts un pašvaldības institūciju, 
uzņēmumu arhīvu un LNA pārstāvju diskusiju, kas veltīta personāla dokumentu 
saglabāšanas jautājumiem.

6. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 
Celtniecības koledžas Restaurācijas programmas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu 
un arhīva dokumentiem.

7. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē pamatskolas 
“Rīdzene” skolēni, lai iepazītos ar arhīva darbu un arhīva dokumentiem.

9. oktobrī notiek Valsts pārvaldes atvērto durvju dienas pasākumi LNA 
struktūrvienībās: Latvijas Valsts arhīvā, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā 
un Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Siguldas, Valmieras, Ventspils zonālajos 
valsts arhīvos interesenti iepazīstas ar arhīva darbu un uzkrātajiem dokumentiem. 
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11.–13. oktobrī LNA direktore Māra Sprūdža piedalās Eiropas Savienības Nacionālo 
arhīvu direktoru (EBNA) konferencē un Eiropas arhīvu grupas (EAG) ekspertu sanāksmē 
Luksemburgā.

12. oktobrī LNA Liepājas ZVA karjeras nedēļas ietvaros pasākumu “Atver profesijai 
durvis!” apmeklē Liepājas 6. vidusskolas skolēni.

13.–16. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments ar Latvijas 
Arhīvistu biedrības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizē izglītojošu pasākumu 
ciklu atmiņas institūciju speciālistiem pergamenta un vaska zīmogu saglabāšanas un 
pieejamības jautājumos. Cikla ietvaros atklāj izstādi “Pergamentu un zīmogu kolekcijas 
restaurācija”, organizē semināru “Pergamentu un zīmogu kultūrvēsturiskais mantojums 
Latvijā” un radoši praktisko darbnīcu “Pergamenta saglabāšanas noslēpumi” (vadītāji  
Ā. Ubarste, M. Jēkabsons, I. Teplouhova).

14. oktobrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notiek LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. 
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

14. oktobrī LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Jelgavas tehnoloģijas vidusskolas 
audzēkņiem.

14.–17. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratore Jūlija Matjuka un LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva arhīvists Kristaps Latvis piedalās 3. starptautiskajā 
konservācijas institūta (IIC) studentu un topošo konservācijas speciālistu konferencē 
“Making the Transition” Varšavā (Polija).

16. oktobrī Latvijas Arhīvistu biedrības biedri apmeklē Latvijas Republikas Saeimu, 
iepazīstas ar ēku un tās vēsturi, arhīva darbu un dokumentiem.

16. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas  
69. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, lai iepazītos ar arhīva darbu un 
arhīva dokumentiem.

18.–21. oktobrī LNA direktore Māra Sprūdža, direktora vietniece Ingūna Slaidiņa 
un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta Mikrofotokopēšanas nodaļas 
vadītājs Anatolijs Ļvovs Jeruzalemē (Izraēla) piedalās zinātniski praktiskajā konferencē 
“Holokausts arhīva dokumentos PSRS teritorijā. Mūsdienu problēmas dokumentu 
apzināšanā, to pieejamība un izmantošana”.

18. oktobrī–27. novembrī LNA Ventspils ZVA apskatāma izstāde “Ceļš uz brīvību”.
19. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīvā notiek ekskursija Celtniecības koledžas 

audzēkņiem.
19., 20. oktobrī LNA Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas arhīva 

eksperts Ainārs Bambals ar referātu “Latvijas PSR VDK arhīvu dokumenti Latvijas 
Nacionālajā arhīvā. Aktivitātes 2014. un 2015. gadā” piedalās Eiropas valstu, kuras glabā 
bijušo specdienestu arhīvu dokumentus, gadskārtējā konference Berlīnē (Vācija).

19. oktobrī–13. novembrī Ventspils Skolēnu jaunrades namā apskatāma LNA 
Ventspils ZVA veidotā izstāde “55+5”.

20. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rīgas 
Celtniecības koledžas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un arhīva dokumentiem.

21. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā Lielā Kristapa balvas par mūža ieguldījumu 
Latvijas filmu mākslā laureāta operatora Mika Zvirbuļa godināšanas pasākumā.
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22., 23. oktobrī Latvijas Arhīvistu biedrības biedri pieredzes apmaiņas braucienā 
apmeklē Tallinas pilsētas arhīvu un Igaunijas Nacionālo arhīvu. 

23. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic konferences 
“Brāļu kapiem 100” dokumentēšanu audio ierakstos.

26.–29. oktobrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 
restauratore Ieva Cesberga un LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu 
uzskaites un saglabāšanas nodaļas vadītāja vietnieks Raimonds Romanovskis piedalās 
5. starptautiskajā seminārā “Atmiņas liecības. Rokrakstu un iespieddarbu mantojuma 
jaunākās saglabāšanas un atjaunošanas tehnoloģijas” Erevānā (Armēnija).

28. oktobrī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek nodarbība “Latvijas Valsts 
vēstures arhīva struktūra, dokumenti, to saglabāšana un pētnieciskā darba iespējas” 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura programmas 
studentiem. Nodarbību vada Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas arhīva 
eksperte Dr. hist. Pārsla Pētersone.

28.–30. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu valsts arhīva Doku-
mentu saglabāšanas nodaļas vadītāja Oksana Oša un Dokumentu izmantošanas vadītāja 
Linda Pleša piedalās Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes gadskārtējā konferencē 
“Atbalsis no pagātnes, ieskats nākotnē” Tallinā (Igaunija).

29. oktobrī notiek Latvijas Valsts vēstures arhīva otrie zinātniskie lasījumi “Lokālās 
vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos”, kura ietvaros prezentē 2014. gada 
zinātnisko lasījumu referātu izdevumu “Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos”. LNA 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs veic lasījumu dokumentēšanu audio 
ierakstos. Lasījumus atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

29. oktobrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kino un foto 
materiālus demonstrē Rīgas pilsētas arhitekta biroja organizētajā R. Šmēlinga konferencē.

29. oktobrī LNA Jelgavas ZVA vecākā eksperte Līga Gorbante organizē semināru 
“Dokumentu un arhīva pārvaldības darba organizēšana iestādē” Iecavas novada un 
Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību lietvežiem un atbildīgajiem 
par arhīviem.

1. novembrī LNA Jēkabpils ZVA apkopējai Ingrīdai Kreicbergai 20 darba gadu 
jubileja.

4. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu daļas 
arhīva eksperts Guntis Švītiņš ar lasījumu “Latvian Art collections in United Kingdom” 
un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu izmantošanas nodaļas 
vadītāja Linda Pleša ar prezentāciju “Trimdas latviešu kino un videodokumenti arhīva 
fondos” piedalās Baltijas kultūras mantojuma tīkla (BaltHerNet) 22. seminārā Viļņā 
(Lietuva).

5. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu 
nodaļas vecākā referente Aija Kalnciema piedalās Ministru kabineta komisijas “PSRS 
totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, 
informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un 
tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” sēdē un Latvijas okupācijas izpētes 
biedrības rīkotajā konferencē “Kāpēc jāaprēķina PSRS okupācijas radītie zaudējumi?”. 

6. novembrī LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Nodarbinātības valsts aģentūras 
Dobeles filiāles lietvežu kursantiem.
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11. novembrī LNA administrācijas ēkas logos Šķūņu ielā 11 Rīgā atklāj izstādi 
“Brīvības piemineklis, 1935–2015”. Izstādi veidoja LNA Latvijas Valsts arhīva Personu 
fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vecākā referente Aija Kalnciema, arhīva eksperts 
Guntis Švītiņš un LNA Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vecākais referents 
Gints Zelmenis sadarbībā ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu un Latvijas Valsts 
vēstures arhīva speciālistiem.

13. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā notiek LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. 
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

13. novembrī LNA Jēkabpils ZVA notiek ekskursija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
audzēkņiem.

16. novembrī Valmieras Kultūras centrā notiek LNA Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīva kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. Projektu 
atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

18. novembrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī notiek LNA Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīva kinolektorijs “Nepārejošā Latvija. Salas laika upē”. 
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

20. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu apmeklē Rēzek-
nes augstskolas studenti, lai iepazītos ar arhīva darbu un arhīva dokumentiem.

20. novembrī LNA Siguldas ZVA galvenajai fondu glabātājai Ritai Malojlo 70 gadu 
jubileja.

21. novembrī vēstnieka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Andra 
Teikmaņa latviešu diasporai rīkotajā Latvijas Republikas 97. gadadienas svinīgajā 
pasākumā Vestminsteras Cathedral Church Hall Londonā atklāj LNA Latvijas Valsts 
vēstures arhīva un Ārlietu ministrijas speciālistu veidoto izstādi “Valstsvīrs, diplomāts, 
jurists Fridrihs Vesmanis (1875–1941)”. Pasākumā piedalās arhīva direktora vietniece 
Valda Pētersone un Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas vadītāja Gunta 
Minde. 

23. novembrī LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 1. kursa studentiem.

24. novembrī LNA direktore Māra Sprūdža Jēkabpils ZVA atklāj dokumentu izstādi 
“Krustpils pilsētas vēstures atspoguļojums pilsētas un rajona izpildu komitejas lēmumos 
(1944–1962)”.

25. novembrī Latvijas Arhīvistu biedrība organizē informatīvu pasākumu, kas veltīts 
aktualitātēm Baltijas valstu arhīvos.

25. novembrī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas “Tūrisma vadība” studentiem “Dokumentu aprakstīšana, uzskaite, 
saglabāšana un izmantošana”.

26. novembrī LNA Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas galvenais arhīvists 
Guntis Vāveris ar referātu “Atturības organizācijas un sports Latvijā, 20. gs. 20.–30. 
gadi” piedalās jauno vēsturnieku zinātniskajos lasījumos Valmierā.

26. novembrī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmas “Mehatronika” studentiem “Dokumentu aprakstīšana, uzskaite, saglabāšana 
un izmantošana”.

30. novembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kinodokumentus 
demonstrē Autortiesību bezgalības balvas 2015 pasniegšanas ceremonijā.



250 hronika

1. decembrī LNA Liepājas ZVA notiek lekcija Liepājas Universitātes studiju 
programmu “Biznesa vadība” un “Komunikāciju vadība” studentiem “Dokumentu 
aprakstīšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana”.

1.–30. decembrī LNA Ventspils ZVA apskatāma izstāde “Ziemassvētku veča 
piezīmes”.

2., 3. decembrī LNA Liepājas ZVA notiek seminārs izglītības iestāžu atbildīgajām 
personām dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos “Dokumentu un arhīvu 
pārvaldība. Lietu nomenklatūras izstrāde, noformēšana un saskaņošana”.

3. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā fotogrāfs Vilhelms Mihailovskis dāvina  
Latvijas Nacionālajam arhīvam foto no kolekcijām “Manas 365 dienas”, “Vecpilsēta” un 
“Portreti” – 472 lielformāta darbus.

4. decembrī LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva Dokumentu 
saglabāšanas nodaļas galvenajai fondu glabātājai Jadvigai Svirskai 20 darba gadu jubileja.

7. decembrī LNA administrācijas ēkas logos Šķūņu ielā 11 Rīgā atklāj LNA Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izstādi “Kino alķīmija”, kas veltīta spēlfilmu 
aktierprovēm.

9. decembrī LNA Valmieras ZVA lasītavā atklāj izstādi “Ak, eglīte, ak, eglīte”.
11. decembrī LNA Jelgavas ZVA notiek ekskursija Nodarbinātības valsts aģentūras 

Jelgavas filiāles lietvežu kursantiem.
17. decembrī LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta 

Mikrofotokopēšanas nodaļas vadītājs Anatolijs Ļvovs lasa lekciju Latvijas Kultūras 
akadēmijas studentiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkoto kursu “Dokumentārā 
mantojuma saglabāšana” ietvaros, kas veidots sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo 
komisiju.

20. decembrī LNA Siguldas ZVA vecākajai ekspertei Asmai Šķicei 20 darba gadu 
jubileja.

28. decembrī LNA portālā publicē LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un 
ārvalstu dokumentu nodaļas un LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženiera 
Ainara Mazvērsīša veidoto dokumentu kopu “Organizācijai “Daugavas Vanagi” – 70”.


