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dignai bērzei jubileja

 laiks rit ātri – pagājuši jau desmit gadi no tā brīža, kad žurnālā “latvijas arhīvi” 
bija publicēta valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieces Tamāras Mazures saistošā un 
sirsnīgā pēcjubilejas saruna par mācībām, kopīgām darba gaitām un tuviem cilvēkiem 
ar ilggadējo kolēģi, Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas daļas vadītāju Dignu Bērzi. Toreiz 
Digna kā vienu no savām nākotnes iecerēm minēja vēlēšanos turpināt strādāt latvijas 
arhīvu labā. Šo savu vēlēšanos Digna ir piepildījusi, aktīvi un veiksmīgi darbojoties 
arhīvu dokumentu pieejamības un izmantošanas jomā. 

arhīvu nozarei veltītie pēdējie desmit gadi bija raksturīgi ar dažādām ideju un 
domu sadursmēm par pārmaiņu nepieciešamību, par arhīvu nozares normatīvās 
bāzes sakārtošanu, par problēmu risināšanas ceļiem, kā rezultātā šobrīd valsts 
arhīvu sistēma atrodas lielu strukturālu un funkcionālu pārveidojumu priekšā. arī 
Dignai šis sarežģītais laiks pagāja spraigās diskusijās un pat asākās vārdu pārmaiņās, 

Digna Bērze atpūtas brīdī norvēģijā.
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aizstāvot savu viedokli profesionālo jautājumu apspriešanas gaitā gan jaunā arhīvu 
likumprojekta un Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādes darba grupās, 
gan piedaloties arhīvu likumprojekta apspriešanā Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas sēdēs saeimā. Dignas profesionālo varēšanu apliecina spēja izstrādāt 
arhīvu likumam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu projektus, kas nodrošinās 
konkrētu likuma normu vispārīgu darbību valsts līmenī –  “Kārtība, kādā no 
latvijas republikas uz laiku izved nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu 
dokumentu” un “noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā 
mantojuma”.

Dignas vadībā un ar tiešu viņas līdzdalību pēdējā desmitgadē tapa interesantā, 
apjomīgā un elegantā arhīvu dokumentu izstāde saistībā ar latvijas iestāju eiropas 
savienībā – “latvija ceļā uz eiropas savienību 1987. – 2003.”, kas bija izvietota 
Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ēkas logos rīgā, Šķūņu ielā 11 un eksponēšanas laikā 
bija apskatāma jebkuram ieinteresētam garāmgājējam. Šī izstāde bija redzama arī 
saeimā un visās lielākajās latvijas pilsētās. Dignas enerģija un darbs ieguldīti tādās 
arhīvu dokumentu izstādēs kā “rīga arhīvu dokumentos 13.–20.gs.”, sagaidot rīgas 
astoņsimtgadi, “latvijas valstij – 85”, veltītai latvijas republikas proklamēšanas 
85.gadadienai, kas sadarbībā ar lr ārlietu ministriju bija eksponēta arī Beļģijā 
(Briselē) un Francijā.

Komplicēta un visnotaļ atbildīga ir Dignas piedalīšanās latvijas – Krievijas 
starpvaldību komisijas darba grupas “par humanitāro sadarbību” apspriedēs 
jautājumos par arhīviem. 

Dignas pieredze un augstākā izglītība arhīvniecībā lieti noderēja, lasot lekcijas 
rēzeknes augstskolas profesionālās maģistra studiju programmas “arhīvniecība” 
ietvaros. Šajā augstskolā viņa veica arī maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekļa 
pienākumus.

aizritējušie desmit gadi iezīmējās  ar strauju informāciju tehnoloģiju ienākšanu 
arhīvu ikdienā. Digna bija starp tiem arhīvu nozares speciālistiem, kuri piedalījās 
eraF nacionālās programmas projekta “Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” 
izstrādē, darbojoties valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” izveidotajā 
darba grupā “arhīva funkcijas “Klientu pieprasījumu apstrāde un dokumentu 
meklēšana, tajā skaitā internetā” procedūru aprakstu izstrāde”.

Dignas interešu lokā vienmēr ir bijusi ārvalstu arhīvu darba pieredzes un jaunas 
informācijas apgūšana, ko sekmēja gan pieeja internetam, gan iespēja piedalīties 
arhīvistu starptautiskajos  forumos – starptautiskās arhīvu padomes organizētajā 
arhīvistu XX kongresā Vīnē, kā arī arhīvistu eiropas mēroga dažādos pasākumos 
polijā, Vācijā un tradicionālajās Baltijas valstu arhīvistu apspriedēs.

Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbinieku kopā sanākšanas reizēs uzsākot 
dziesmu, ar pieredzējušas kora dziedātājas prasmīgumu pareizo toni vienmēr uzdod 
Digna. arī darba lietās pareizi uzdotam tonim darba sākumā ir būtiska nozīme laba 
rezultāta sasniegšanā. 

Veiksmīgu nākamo un turpmākos gadus, Digna!

Inta Bušmane


