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in memoriam
InTa  FeLDmane 

(1949–2010)                     
 

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.

                      M.Bičuka

 

Kādā augusta rītā Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā iestājās nomācošs klusums – tika 
saņemta ziņa, ka traģiski noslēdzies mūsu kolēģes Intas Feldmanes dzīves un darba 
mūžs.  

28 gadus mēs tikāmies ar Intu Feldmani darbā un arhīvu pasākumos. Viņa 
piederēja to laimīgo cilvēku saimei, kuriem izvēlētā profesija dod gandarījumu 
ikdienas darbos un kuriem ir iekšējs aicinājums nepalikt pie sasniegtā.

Darba gaitas I. Feldmane uzsāka tūlīt pēc vidusskolas beigšanas 1966.gadā un, 
stājoties darbā Latvijas Valsts arhīvā 1982. gadā, viņai jau bija sekretāra, uzskaitveža, 
laboranta darba pieredze, Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātē iegūtās 
zināšanas, kā arī interese par valsts vēsturi, dokumentiem un to pārvaldību, iestāžu 
un personu lomu vēsturē un arhīvu nozīmi. Apvienojot darba pienākumus, dēla 
audzināšanu un studijas, Inta Feldmane 1992.gadā absolvēja Krievijas Valsts 
Humanitāro universitāti, iegūstot vēsturnieka arhīvista specialitāti. Gadu gaitā viņa 
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kāpa pa karjeras kāpnēm – no arhīvista, vecākā inspektora, daļas vadītāja vietnieka 
amata Latvijas Valsts arhīvā līdz daļas vadītāja vietnieka, daļas vadītāja postenim  
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā. 2010. gada 16.februārī Inta Feldmane tika iecelta 
ģenerāldirektora vietnieces – Nacionālā arhīva fonda uzkrāšanas un informācijas 
sistēmu departamenta direktores amatā.

Inta ļoti daudz lasīja ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu un krievu valodā 
par ārvalstu arhīviem, par jaunajām tehnoloģijām, iepazinās ar standartiem un 
metodikām, koncepcijām, likumiem un bieži teica: “Re, viņi dara tā…” Intas 
kompetence un zināšanās ļāva viņai pārstāvēt Latvijas arhīvus starptautiskos arhīvu 
pasākumos, darboties Eiropas Padomes izveidotajā DLM Foruma darba grupā, kas 
izstrādāja specifikāciju elektronisko dokumentu pārvaldībai.

Interese par informācijas tehnoloģijām un vēlēšanās modernizēt arhīvu darbu 
rada risinājumu Intas izstrādātajā Nacionālā arhīva fonda centrālā reģistra projektā, 
Valsts vienotās arhīvu informācijas sistēmas projektā un Eiropas arhīvu APENET 
projektā “Eiropas arhīvu vārteja”, kuru īstenošanā mēs strādājam. Ne vienmēr mēs 
viņu esam sapratuši, bija strīdi un diskusijas, tika meklēti un panākti kompromisi.

Par ieguldījumu valsts arhīvu darba pilnveidošanā, par ilggadēju un godprātīgu 
veikumu Latvijas Nacionālā arhīva fonda dokumentu uzkrāšanā, saglabāšanā un 
izmantošanā Inta Feldmane  ir apbalvota ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu, 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Atzinības rakstu un Goda diplomu.

Neskan vairs ģenerāldirekcijas gaitenī Intas dziļdomīgā nopūta, kas liecināja par 
kāda svarīga lēmuma pieņemšanu vai atteikšanos no kādas idejas, bet turpinās viņas 
galvenā aizsāktā darba Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas veidošana un 
APENET projekts.

2010. gada 1.oktobrī Intu Feldmani izvadījām pēdējā gaitā viņas dzimtajā pusē 
Valmierā.

Mērķtiecīga, apņēmīga, zinoša, apveltīta ar pienākuma apziņu un nenogurstošu 
enerģiju,  strauja savos lēmumos – tāda Inta paliek mūsu  atmiņā.

                                                                                      Tamāra Mazure


