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In memorIam

LUDMILA HODASĒVIČA
(03.07.1956.–22.05.2017.)

Šī gada 22. maijā pēc neilgas cīņas ar neārstējamu slimību izdzisa Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (Vēstures arhīva) ilggadējas darbinieces Ludmilas 
Hodasēvičas dzīvība. Tas bija negaidīts un smags trieciens gan viņas tuviniekiem, gan 
draugiem un darba kolēģiem.

Ludmila (Ļuda – tā mēs viņu saucām ikdienā Vēstures arhīvā) dzimusi pirms 
nepilna 61 gada Rēzeknē. Turpat 1973. gadā viņa ieguva vidējo izglītību un aizbrauca uz 
Rīgu turpināt mācības Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātē, ko veiksmīgi 
pabeidza 1978. gadā, iegūstot vācu valodas pasniedzēja un filologa specialitāti.

No 1978. līdz 1982. gadam L. Hodasēviča pasniedza vācu valodu Iecavas vidusskolā. 
1982. gada februārī viņa uzsāka darba gaitas LPSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā, 
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vēlāk turpināja darbu Latvijas Valsts vēstures arhīvā un visbeidzot – Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 

Arhīva darbu viņa sāka apgūt Informācijas meklēšanas sistēmu nodaļā, kur 
nodarbojās ar dokumentu aprakstīšanu, piedaloties arī Kurzemes zemes arhīva 
dokumentu aprakstīšanā.

Kopš 1987. gada un līdz pēdējai dienai viņas darbs bija saistīts ar Vēstures arhīva 
dokumentu centralizēto uzskaiti. Trīsdesmit gadu laikā viņa apguva visas dokumentu 
uzskaites gudrības, “izurbās cauri” mūsu fondu lapām un fondu lietām, līdz kļuva par 
vadošo speciālisti šajā jomā. Viņa ļoti labi pārzināja mūsu fondu sastāvu, dokumentu 
fondēšanas principus, bija atzīta speciāliste neatrasto glabājamo vienību meklēšanas 
jomā mūsu arhīvā un Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) kopumā, piedalījās LNA un 
Vēstures arhīva dokumentu uzskaites aktualizēšanas komisijās, ļoti veiksmīgi darbojās 
Vienotās valsts arhīva informācijas sistēmas izstrādes darba grupā. Viņa vienmēr bija 
atsaucīga, sniedza kvalificētas konsultācijas dokumentu primārās un centralizētās 
uzskaites jautājumos Vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas 
darbiniekiem, citu nodaļu darbiniekiem un šīs informācijas pieprasītājiem ārpus 
arhīva. 

Ludmila bija atvērta attīstībai, jaunu zināšanu apguvei, pastāvīgai sevis 
pilnveidošanai līdz pēdējam dzīves mirklim. Viņa bija jauks, sirsnīgs cilvēks un īsts 
arhīvists. Kolēģi vēl ilgi izjutīs viņas trūkumu arhīvā, vienmēr atcerēsies ar gaišu 
vārdu un skaudrumu sirdī par negaidīto aiziešanu. 

Vija Bernāne


