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arhīvistu biedrībā
latvijas arhīvistu biedrība 2010. gadā*

izmaiņas biedrības sastāvā, biedrības biedru skaits 
Pēdējos gados biedrībā vērojams straujš biedru skaita pieaugums. 2009. gada 

sākumā biedrībā bija 115 biedri, 2010. gada beigās – 164 biedri, un šodien mēs esam 
jau 177.

biedru skaita dinamika (2009–2011).

2010. gadā biedrībā iestājušies 70 biedri, izslēgti 23, 2011. gadā iestājušies 14, 
izslēgts 1 biedrs. Laikā no 2010. gada 27. marta līdz 2011. gada 24. martam biedrībā 
iestājušies 84 jauni biedri, izslēgti – 24. biedru skaits gada laikā ir pieaudzis par vienu 
trešdaļu. 

* raksta pamatā – referāts, nolasīts 2011. gada 24. martā Latvijas arhīvistu biedrības 
kopsapulcē.



213Latvijas arhīvistu biedrība 2010. gadā

Latvijas arhīvistu biedrībā uzņemto un izslēgto biedru skaits.

biedrībā mainījies arī biedru sastāvs: pieaudzis biedru pārstāvēto institūciju 
skaits un nozaru pārstāvniecība. 2010. gadā biedrībā iestājās Latvijas bankas, 
valsts Kases, valsts ieņēmumu dienesta, sia Lattelecom, vairāku izglītības iestāžu 
u.c. organizāciju pārstāvji. bijušajiem valsts arhīvu darbiniekiem mainot darbības 
jomu, pieaudzis pašvaldības institūcijas pārstāvošo biedru skaits, un šī iemesla dēļ 
biedrībai pievienojušās arī pirmās privātā arhīva pārstāves. Privāto arhīvu darbinieku 
iesaistīšanai biedrībā būtu jākļūst par vienu no mūsu mērķtiecīgas aktivitātes 
virzieniem, jo tas celtu Latvijas arhīvu darbības kvalitāti. 

Latvijas arhīvistu biedrības biedru sadalījums pa iestāžu veidiem.
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Joprojām pārliecinoši lielākā biedrības biedru daļa pārstāv Latvijas Nacionālo 
arhīvu (turpmāk tekstā LNa). Pēdējā laika izmaiņas valsts arhīvos atspoguļojas 
biedru sadalījumā pa LNa struktūrvienībām. 

LNa pārstāvošo biedru sadalījums.

Lielākās biedru grupas ir izveidojušās Latvijas valsts vēstures arhīvā (turpmāk 
Lvva) un Latvijas valsts arhīvā (turpmāk Lva), mazinājies zonālo valsts arhīvu 
(turpmāk Zva) biedru īpatsvars (tikai 41 biedrs).

Lai, kvantitatīvi un kvalitatīvi mainoties biedru sastāvam,  ievērotu visu biedrībā 
pārstāvēto arhīvistu grupu intereses, ir jāpaplašina biedrības darbības mērķi un sfēra, 
jāmaina biedrības darba organizācija – jāatjauno darbs sekcijās, izvēloties optimālo to 
veidošanas principu. Organizēt sekciju darbu ir valdes uzdevums nākamajā pārskata 
periodā.

darbības raksturojums
Latvijas arhīvistu biedrību  dibināja un līdzšinējā darbībā balstīja valsts arhīvu 

sistēmas darbinieki, tā darbojās valsts arhīvu interesēs. tā kā biedrības biedru 
lielākā daļa joprojām ir valsts arhīvu pārstāvji un valsts arhīvi 2010. gadā piedzīvoja 
radikālas pārmaiņas, kurās aktīvi piedalījās biedrība, pārskata ziņojums atspoguļo 
valsts arhīvu problēmas. Nākamajā gadā, cerams, biedrības darbība būs aptvērusi arī 
citas biedru grupas. 

dalība valsts arhīvu reorganizācijas procesā
2010. gada galvenais notikums arhīvu dzīvē bija jaunā arhīvu likuma pieņemšana, 

kam sekoja valsts arhīvu sistēmas reorganizācija. arī biedrība piedalījās šajā procesā, 
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tās virzītam pārstāvim darbojoties Kultūras ministrijas (turpmāk tekstā KM) 
veidotajās reorganizācijas komisijās un izstrādājot atzinumus par reorganizācijas 
procesa rezultātā tapušajiem normatīvajiem aktiem.

2010. gada februārī pēc arhīvu likuma pieņemšanas biedrības valde iesniedza 
kultūras ministram vēstuli, kurā izteica vēlmi piedalīties LNa izveides procesā. 
atbildot uz šo vēstuli, KM iekļāva arhīvistu biedrības deleģētu pārstāvi – biedrības 
priekšsēdētāju ingūnu slaidiņu valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas priekšlikuma 
izstrādes komisijā. Komisijas uzdevums bija sagatavot Ministru kabineta (turpmāk 
tekstā MK) rīkojuma projektu par valsts arhīvu sistēmas reorganizāciju un 
reorganizācijas plāna projektu. uz minētās komisijas darbu bija liktas ļoti lielas 
cerības, sagaidot, ka reorganizācijas plāna projekts ietvers arī LNa struktūras modeli. 
sākotnēji komisijas iecere bija tādu sagatavot, par pamatu ņemot valsts arhīvu sistēmas 
reorganizācijas priekšlikuma izstrādes darba grupas iesniegtos materiālus, ko veidoja 
valsts arhīvu ģenerāldirekcija (turpmāk tekstā vaĢ). savu alternatīvu redzējumu par 
LNa struktūru komisijai iesniedza arī Lva. Komisija vērtēja abus šos variantus, uz 
komisijas sēdēm aicinot gan viena, gan otra modeļa autorus. Komisija lūdza papildu 
precizējumus un aprēķinus, jo nedz vienam, nedz otram iesniegtajam modelim nebija 
ekonomiskā pamatojuma un aprēķina, cik izmaksās tā funkcionēšana, bet komisijas 
galvenais jautājums, protams, bija “kurš modelis lētāks”. Neviens no iesniegtajiem 
LNa modeļiem nebija virzāms bez izmaiņām. vaĢ modelis paredzēja mākslīgi 
uzpūstas birokrātiskas struktūras izveidi. Šajā modelī no 15 struktūrvienībām 
7 bija tādas, kas neuzkrāj, neglabā, neapstrādā, neizmanto arhīva dokumentus (kas 
ir arhīvu pamatbūtība) un kas nav saistītas ar arhīvu kā dokumentu kopumu. vaĢ, 
kurai būtu jāveic tikai administratīvās un atbalsta funkcijas, kļuva par topošā LNa 
kodolu. savukārt Latvijas valsts arhīva piedāvātā LNa modeļa lielākais mīnuss bija 
pilnīga atteikšanās no arhīvu pamatfunkciju centralizācijas vai koordinācijas arī jomās, 
kur tā būtu loģiski pamatota, jo skar plašu arhīva klientu loku: tās ir dokumentu 
pārvaldības kārtības uzraudzība institūcijās un arhīva izziņu izsniegšana. Nespējot 
izšķirties ne par viena iesniegtā modeļa virzīšanu un nespējot izveidot alternatīvu, 
komisija atteicās no domas par LNa struktūras noteikšanu (atstājot to jaunā LNa 
direktora ziņā) un vienīgais komisijas darba rezultāts bija MK rīkojuma projekts par 
valsts arhīvu sistēmas reorganizāciju.

Kopumā vērtējot komisijas darbu, jāatzīst, ka formāli tā uzstādīto mērķi realizēja, 
bet, ja būtu paveikts viss, ko varēja izdarīt, arhīvu nozare būtu pavirzījusies daudz 
tālāk gan LNa izveidē, gan arhīvu likuma normu izpildē. Pozitīvais aspekts – 
komisija nepieņēma un nevirzīja tālāk vaĢ izstrādāto arhīva modeli, kuram savu 
“nē” teica biedrība pagājušajā kopsapulcē. Komisija mēģināja risināt arī jautājumus 
par arhīvu rīcībā esošo nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu un iespējamiem 
ietaupījumiem šajā virzienā. tā secināja, ka tuvredzīgā un haotiskā līdzšinējās valsts 
arhīvu sistēmas vadības politika arhīva ēku iegādē, aprīkošanā un apsaimniekošanā 
prasīs lielus papildu ieguldījumus tuvākajā un tālākajā nākotnē. Komisijas ne visai 
veiksmīgās darbības iemesli bija gan organizatoriskie – KM kapacitātes trūkums 
(par arhīvu nozari atbildīgo darbinieku neesamība), gan idejiskie – tolaik nebija un 
joprojām nav formulēts LNa izveides mērķis. 

Nākamais arhīvu reorganizācijas posms bija Valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 
komisijas darbība 2010. gada nogalē, kurā biedrību pārstāvēja valdes priekšsēdētāja 
ingūna slaidiņa. Šī komisija organizēja un koordinēja valsts arhīvu sistēmas iestāžu 
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reorganizāciju, to tiesību, saistību, finanšu, mantas, arhīva un lietvedības nodošanu 
LNa: koordinēja nodošanas aktu sagatavošanu, veica inventarizācijas un parakstīja 
pieņemšanas–nodošanas aktus.

biedrība reorganizācijas procesā piedalījās arī, sagatavojot atzinumus par 
normatīvo aktu projektiem.

biedrības valdes locekļi 2010. gada rudenī sagatavoja Atzinumu par Ministru 
kabineta rīkojuma projektu par valsts arhīvu sistēmas iestāžu reorganizāciju un par LNA 
nolikuma projektu. i. slaidiņa piedalījās starpministriju sanāksmēs, kurās apsprieda 
minētajos projektos veicamās izmaiņas un nonāca pie gala varianta. biedrības 
iesniegtos iebildumus un priekšlikumus MK ņēma vērā, it īpaši attiecībā uz LNa 
nolikuma projektu.

biedrība meklēja un izmantoja iespēju piedalīties valsts arhīvu reorganizācijas 
procesā. tomēr arī biedrībai un arhīviem ir jāuzņemas daļa atbildības par 
reorganizācijas neapmierinošajiem rezultātiem, jo jau tradicionāli neesam spējuši 
ieklausīties cits citā, sadarboties un nonākt pie vienota viedokļa, par ko cīnīties un 
ko aizstāvēt. 

 2009. gada vasarā atzinumā Par Funkciju audita Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā un 
funkcionāli saistītās iestādēs ziņojuma projektu biedrība rakstīja: Latvijas arhīvistu 
biedrība izsaka bažas, ka valsts arhīvu centralizācijai iespējams arī negatīvs 
scenārijs – saglabāsies šobrīd faktiski jau eksistējošais neefektīvais centrālais aparāts 
un tiks vājināta funkciju izpilde atsevišķajās, pēc vēsturisko periodu, tematiskā, 
reģionālā vai datu vides principa veidotajās struktūrvienībās (tagadējos valsts 
arhīvos). diemžēl šis scenārijs ir piepildījies. Latvijas arhīvu strukturālās reformas ir 
reformas tikai uz papīra, ir notikusi formāla iestāžu apvienošana, kas nav nesusi nedz 
arhīvu darba efektivitātes uzlabojumus vai kapacitātes kāpumu, nedz finansiālus 
ietaupījumus. Mehāniska darbinieku skaita samazināšana, kas lielākā mērā skāra 
arhīvus, mazākā mērā – pārvaldes aparātu, notika vēl pirms reorganizācijas procesa. 
Jaunās LNa vadības iecerētās izmaiņas tiek ieviestas nepiedodami gausi – ir pāris 
organizatoriski rīkojumi, visai vājš reglaments – tas arī viss LNa administrācijas 
darba rezultāts 2011. gada 24. martā. vienīgais LNa izveides rezultāts šobrīd ir tā 
darbinieku psiholoģiskais izsīkums, ko radījusi atrašanās nezināmu pārmaiņu gaidās 
un nemitīgā stresā un sasprindzinājumā pēdējo gadu laikā un, kas diemžēl joprojām 
turpinās. 

un 2011. gada februārī, rakstot kultūras ministrei, ka, “izveidojot LNa, faktiski 
ir veikta valsts arhīvu nozares strukturālā reforma: iespējas rast ar struktūras 
optimizāciju saistītus atalgojuma fonda ietaupījumus jau ir realizētas”, biedrības 
valde apzinājās, ka melo – reformas valsts arhīvos nav notikušas, bet tās ir vitāli 
nepieciešamas. 

Lai LNa atbilstu modernas sabiedrības izvirzītajām prasībām, valsts arhīviem ir 
jāmainās. arhīvi ir atpalikuši, tie noveco, kļūst arvien nabagāki. KM un LNa vadībai 
ir jādomā par arhīvu finansēšanas kārtības maiņu. Šobrīd valsts dotācijas lauvas tiesa 
ir atalgojuma fonds un tikai 25 % no dotācijas ir domātas arhīvu uzturēšanai. Faktiski 
valsts algo arhīvistus, lai viņi nopelna arhīvu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus. 

arhīvi, par savu prioritāti pasludinot maksas pakalpojumu izpildi ar mērķi 
nopelnīt naudu izdzīvošanai, arvien vairāk atpaliek “nepelnošajās” jomās – strauji 
pieaug neaprakstīto dokumentu skaits, apstājies arhīva uzziņu sistēmas veidošanas 
un dokumentu popularizēšanas darbs, netiek veikti būtiski darbi dokumentu 
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saglabāšanā. vēl daži gadi šādā režīmā un LNa pārvērtīsies par dokumentu kapsētu. 
valsts arhīvu situāciju gan dokumentu saglabāšanas, gan pieejamības jomā būs 
grūti vai pat neiespējami labot un tam vajadzēs papildu resursus, kuru nebūs. Naivi 
iedomāties, ka, piemēram, 2013. gadā valsts dāsni atjaunos finansējumu arhīviem 
2008. gada līmenī un mēs varēsim atgriezties “iepriekšējā dzīvē”. tā nebūs. budžeta 
konsolidācijai ir ilgtermiņa raksturs un valsts samazina izdevumus ilgstošam 
periodam. Līdz ar to, lai cik smagi nebūtu lēmumi par LNa struktūras un darbības 
radikālām izmaiņām, tie ir jāpieņem un jārealizē. Mums būs jāmazina darbinieku 
skaits, jāveido loģiska arhīva struktūra, jāatbrīvo arhīva rīcībā esošās neracionāli 
izmantotās ēkas un jāatsakās arī no tādu darbu veikšanas, ko var veikt privātā biznesa 
sfēra, piemēram, dokumentu apstrādes privātuzņēmumiem u.c. 

bet LNa darbiniekiem arī jāsaprot un jāpieņem, ka izmaiņām jāskar mūs visus, 
jo šobrīd mēs lieliski redzam, kas nav pareizi un kas jāsamazina citās iestādēs vai 
citās struktūrvienībās, bet uzskatām, ka mums pašiem viss ir kārtībā. LNa arhīvistu 
(bet, plašāk skatoties, visas mūsu valsts pārvaldes) nelaime ir nespēja atteikties no 
katra individuālām vai katras struktūrvienības šaurām interesēm un paraudzīties 
plašāk. tas bija vērojams gan arhīvu likuma izstrādes procesā, gan diskutējot par 
LNa modeli, gan arī tagad – reorganizējot valsts arhīvu sistēmu. 

Žurnāla “Latvijas arhīvi” izdošana un citi valsts kultūrkapitāla 
fonda (vKKF)  atbalstītie projekti

viens no biedrības darbības perspektīviem virzieniem, kas netiek izmantots pilnā 
mērā, ir dalība projektos. iepriekšējā gada kopsapulcē valde aicināja visus biedrus 
izmantot gan biedrības resursu, gan reputāciju un nākt ar iecerēm un konkrētiem 
piedāvājumiem projektu jomā. valde vairākkārt aicināja biedrus darboties bagātā 
arhīvu materiāla popularizēšanā un dokumentu pieejamības nodrošināšanā. Jāatzīmē, 
ka atsaucība sekoja galvenokārt tikai no Lvva kolēģiem, kas piedalījās vKKF projektu 
konkursos kultūras mantojuma nozarē un guva atbalstu projektu realizācijai. 

valsts ekonomiskās krīzes apstākļos valsts arhīviem ir noteiktas īpašas prioritātes, 
no tām galvenā – maksas pakalpojumi, lai nodrošinātu kaut minimālu nozares 
funkcionēšanu. dokumentu pieejamībai un popularizēšanai ir pievērsta niecīga 
uzmanība. valsts arhīvos šie arhīvu pamatdarbības virzieni tiek plānoti tikai, lai 
pabeigtu iesāktos projektus. tas nenoliedzami negatīvi ietekmē zinātnisko darbu 
arhīvu nozarē un arhīvu sistēmas žurnāla “Latvijas arhīvi” izdošanu. Šādos apstākļos 
arhīvistu biedrība sniedza nenovērtējamu atbalstu Lvva un žurnāla redakcijai kā 
valsts arhīvu sistēmas žurnāla izdevējam, lai nodrošinātu žurnāla izdošanu 2010. 
gadā. biedrības biedri kopā ar žurnāla redakciju sagatavoja projektu pieteikumus 
vKKF un ieguva minimālus līdzekļus divu žurnāla numuru sagatavošanai. Latvijas 
arhīvistu biedrības valde atbalstīja arī viena numura tipogrāfijas pakalpojumu 
segšanu, un žurnāls varēja iznākt papīra formātā. tādējādi ar biedrības atbalstu bija 
nodrošināta žurnāla nepārtraukta izdošana līdz LNa darbības uzsākšanai. biedrībai 
gan līdz ar to nāca klāt arī jauni pienākumi – žurnāla izplatīšana, uzskaite, glabāšana. 
Žurnāla manuskripta sagatavošanā aktīvi piedalījās valsts arhīvu jaunie darbinieki (it 
īpaši Lvva jaunā paaudze), gūstot iemaņas un pieredzi publikāciju sagatavošanā un 
izdevējdarbības organizēšanā. 

2009. un 2010. gadā Lvva ar biedrības atbalstu saņēma vKKF finansējumu 
projektam “datubāze “Latvijas augstskolu studenti. 1862–1945””. tā ietvaros 
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izveidoja digitālo datubāzi, kas ietver informāciju par Latvijas universitātes un rīgas 
Politehniskā institūta audzēkņiem – 37 tūkstošiem personu – no arhīva glabāšanā 
esošajiem augstskolu dokumentiem un citiem avotiem. datubāze piedāvā mūsdienu 
tehnoloģijām atbilstošas informācijas izmantošanas iespējas un veicina arhīva 
materiālu pieejamību.

tomēr projekta rezultāts nav apmierinošs, jo datubāze tās pašreizējā veidolā 
praktiski nav izmantojama informācijas meklēšanai un datu atlasei. tā tika veidota 
MS Access programmatūrā, kas ir ērta datu ievadīšanai un strukturēšanai, bet ne 
atrašanai un izmantošanai. vKKF neatbalstīja nākamo projekta pieteikumu un 
nepiešķīra līdzekļus datubāzes pieejamības jautājumu atrisināšanai – tās publicēšanai 
internetā un meklēšanas rīka izveidei. biedrībai un arhīvam jāmeklē citi risinājumi 
sadarbībā ar LNa.

biedrības starptautiskā darbība 
arhīvistu biedrība ir b kategorijas biedrs globālajā profesionālajā organizācijā 

Starptautiskā arhīvu padome (ICA), kur darbojas Nevalstisko institūciju sekcijā. 2010. 
gada septembrī biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks gatis Karlsons piedalījās 
starptautiskās arhīvu padomes Ģenerālajā asamblejā.

No 2010. gada 29. septembra līdz 2. oktobrim vācijas federālās zemes saksijas 
galvaspilsētā drēzdenē norisinājās kārtējais vācijas arhīvistu kongress, 
kas koncentrētā veidā bija veltīts arhīvu ēkām – būvniecībai, loģistikai un 
apsaimniekošanas principiem. Latvijas arhīvistu biedrība tradicionāli saņem 
ielūgumu uz šo pasākumu (pēdējos gados gan tie netika izmantoti), un šajā reizē 
biedrību kongresā pārstāvēja Lvva vadošais pētnieks Kārlis Zvirgzdiņš. Pārskatu 
par viņa iespaidiem un atziņām kongresā varat lasīt žurnāla “Latvijas arhīvi” 
2010. gada 2. numurā.

valdes darbība 
2010. gadā notika divas biedrības valdes sēdes. saskaņā ar biedrības statūtiem 

gadā būtu jānotiek četrām valdes sēdēm, bet materiālu apsvērumu dēļ nevaram to 
atļauties. tāpēc daudzus jautājumus risinām, izmantojot elektronisko saziņu – doku-
mentu projektus apspriežam, diskutējam, savus viedokļus aizstāvam un problēmas 
risinām ar elektroniskā pasta palīdzību. Protams, ir gadījumi, kad bez dzīvas 
diskusijas iztikt ir grūti, tāpēc centīsimies sanākt biežāk. 

2009. gadā biedrība izveidoja mājaslapu ar mērķi uzlabot biedrības atpazīstamību, 
vienkāršot saikni ar biedriem un sabiedrību, izmantojot informācijas izplatīšanā 
mūsdienīgas metodes, operatīvi informēt par aktualitātēm biedrības un arhīvu dzīvē. 
un, ja pagājušajā pārskata sapulcē lepojāmies ar šo sasniegumu, tad šogad jāatzīst, 
ka mājaslapas sniegtās iespējas mēs izmantojam nepilnīgi, tā nestrādā pietiekoši 
efektīvi un savu mērķi īsti nesasniedz. Problēma – valdei pietrūkst ideju un resursa 
mājaslapas pastāvīgai aktualizēšanai un pilnveidošanai. savu viedokli par mājas-
lapas uzlabošanu ir iesniedzis biedrības biedrs, rēzeknes Zva direktors ivo sutins. 
biedrība aicina visus, sevišķi jauno paaudzi: kam ir idejas, kas varētu uzņemties 
“šefību” par biedrības mājaslapu, piesakieties, darbosimies kopā.

2010. gadā vēl turpinājās iepriekšējā gadā noslēgtā līguma par biedru veselības 
apdrošināšanu darbība ar akciju sabiedrību ERGO. Līguma administrēšanas 
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ietvaros bija jākontrolē gan mēneša iemaksas, gan jāuztur apdrošināto saikne ar 
apdrošināšanas kompāniju, gan jārisina viņu problēmas un līguma darbības beigu 
posmā arī pastiprināti jāstrādā ar parādniekiem. tā kā līguma administrēšana prasīja 
nesamērīgi lielu ieguldījumu un veselības apdrošināšanu tagad saviem darbiniekiem 
piedāvā arī LNa, valde nolēma šo praksi vairs neturpināt. 

2010. gada rudenī pirms saeimas vēlēšanām biedrības valde saņēma biedra 
valda Štāla ierosinājumu vērsties pie politiskajām partijām, augstākajām valsts 
amatpersonām un starptautiskā valūtas fonda un ziņot par arhīvu nozares 
pastāvēšanas apdraudējumu samazinātā finansējuma apstākļos. valde sagatavoja 
aicinājumu un iesniedza politiskajām partijām, kas piedalījās vēlēšanās. tomēr 
nekādu reakciju uz aicinājumu neesam saņēmuši.

2010. gadā gan aprakstīts un sakārtots biedrības arhīvs, gan sakārtota biedrības 
grāmatvedība.

valde deleģēja biedrības pārstāvjus darbībai vaĢ veidotajās darba grupās, kas 
izstrādāja MK noteikumu projektus. tomēr darba grupu vadība mūsu piedāvātos 
resursus neizmantoja pilnā mērā un biedrības biedru dalība projektu izstrādē bija 
visai formāla. arī darba grupu darba rezultāts – noteikumu projekti – dienasgaismu 
vēl nav ieraudzījuši (bet par to tālāk ziņojumā).

Kopumā 2010. gads ir bijis nepiepildīto cerību un nerealizēto ieceru gads. tas 
ir bijis darbīgs, bet ne nozīmīgiem panākumiem bagāts. tas skaidrojams gan ar 
objektīviem faktoriem un ārējiem, no biedrības neatkarīgiem apstākļiem (piemēram, 
apmācību procesu bija iecerēts veltīt jaunizdoto MK noteikumu normu apguvei, 
bet MK noteikumu projekti netika sagatavoti), gan ar kļūdām valdes darbībā, 
kas izpaudās kā nepietiekama komunikācija ar biedriem un informācijas aprites 
pārrāvumi. Priekšsēdētājas vadībā biedrības darbā iesaistījās galvenokārt valdes 
locekļi, bet ierindas biedri palika pasīvā lomā.  

ieceres

atzinumu gatavošana par MK projektiem
Jaunais arhīvu likums paredz vairāku MK noteikumu izstrādi. saskaņā ar 

arhīvu likumu tas bija jāizdara jau līdz 2010. gada 30. septembrim, bet valsts 
sekretāru sanāksmei ir sagatavoti tikai trīs MK noteikumu projekti – par privāto 
arhīvu akreditāciju, par dokumentu izvešanas kārtību no valsts un izslēgšanu no 
nacionālā dokumentārā mantojuma. svarīgākie no šiem noteikumiem – dokumentu 
un arhīvu pārvaldības noteikumi, LNa darbības noteikumi un noteikumi par 
publisko dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē 
vēl ir izstrādes procesā. Šie normatīvie akti ir ļoti svarīgi mums visiem, tie noteiks 
visu (valsts, institūciju un privāto) arhīvu darbību un beidzot aizpildīs arhīvu darba 
tiesiskā regulējuma vakuumu, kas bijis pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Piedalīties 
šo normatīvo aktu izstrādē un izvērtēšanā ir viens no būtiskākajiem biedrības šīgada 
uzdevumiem un ceram uz visu biedru aktivitāti atzinumu sagatavošanā par šiem 
normatīvajiem aktiem. 
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Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces vadītājs valdes loceklis r. grīgs un biedrības 
valdes priekšsēdētāja i. slaidiņa. 2011. gada 24. marts. I. Beišāna foto.

biedru reģistrācija Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulcē. 
2011. gada 24. marts. I. Beišāna foto.
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Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces dalībnieki balso par 
jauno biedru uzņemšanu. 2011. gada 24. marts. I. Beišāna foto.
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dalība projektos
viens no biedrības darbības perspektīviem virzieniem, kas netiek izmantots pilnā 

mērā, ir dalība projektos. 
vienīgais, kas to izmantoja atskaites periodā bija Lvva. izskan viedokļi, ka tā kā 

biedrības vadībā ir vēstures arhīva pārstāvji, tad „pa blatam” arhīvs tiek pie šiem 
projektiem. bet ir jāsaprot, ka biedrība nepasniedz uz paplātes gatavu projektu 
naudas „žūksnīti” kādam konkrētam arhīvam. iniciatīvai un idejai par piedalīšanos 
projektā ir jānāk no arhīviem, biedru grupām vai biedriem pašiem, un pašiem ir jābūt 
gataviem projektu rakstīt un vadīt, jo biedrībai nav kapacitātes šim nolūkam algot 
darbinieku/us. biedrība piedāvā savu juridisko statusu dalībai projektā, padomu, 
palīdzību un pieredzi, atsevišķos gadījumos varbūt arī līdzfinansējumu, bet ne gatavu 
projektu. Šajā gadā esam iecerējuši pastiprināti strādāt informācijas meklēšanā un 
biedru informēšanā par iespējām piedalīties projektos (ir jau pāris konkrētas ieceres), 
bet dalība un darbošanās ir biedru ziņā.

Šie projekti varētu būt saistīti ar apmācību programmu izveidi un realizāciju, 
metodisko līdzekļu izstrādi, arhīva dokumentu un arhīvu darbības popularizēšanu, 
datubāzu izveidi utt.

arī 2011. gadā turpināsim sadarbību ar vKKF, galvenokārt meklējot atbalstu 
žurnāla “Latvijas arhīvi” izdošanai.

apmācību organizācija
saskaņā ar biedrības statūtiem viens no biedrības uzdevumiem ir celt arhīvistu un 

dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālo līmeni. Šobrīd biedrība šo uzdevumu 
neveic. 2011. gadā plānojam izveidot apmācību ciklu dokumentu un arhīvu pārvaldības 
jautājumos, kas palīdzēs apgūt jaunajos tiesību aktos noteiktās dokumentu un arhīvu 
pārvaldības normas. Plānojam izstrādāt arī metodiskos materiālus (rokasgrāmatas), 
kas būs izmantojami šo darbu veikšanā. tā ir biedrības darbības prioritāte tuvākā 
gada laikā. atliek cerēt, ka arī tiesību akti – MK noteikumi, uz ko balstīti šie biedrības 
izglītojošās darbības plāni, beidzot ieraudzīs dienasgaismu.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz igauniju vai Lietuvu
Katru vasaru mūsu arhīvus apciemo ārvalstu kolēģu grupas. Šos braucienus 

organizē attiecīgo valstu arhīvistu biedrības. Šādi braucieni ļauj apmierināt 
profesionālās intereses un stiprināt biedru savstarpējos kontaktus. rudenī valde plāno 
organizēt braucienu pie tuvākajiem kaimiņiem – uz Lietuvu vai igauniju. biedrības 
gada izdevumu tāmē tam ir atvēlēti 600 Ls. Šī summa sedz mazliet vairāk nekā 
trešdaļu no paredzamajām izmaksām, pārējais būs jāmaksā brauciena dalībniekiem 
pašiem.

gatavošanās valdes vēlēšanām
2012. gadā jānotiek biedrības valdes pārvēlēšanai. Līdz šim biedrības valdes locekļi 

ievēlēja pēc pārstāvniecības principa no biedru grupām, kas proporcionāli pārstāvēja 
bijušos valsts arhīvus un institūciju arhīvu biedru grupu. Šī ir bijusi tradicionāla 
kārtība, bet biedrības statūtos tā nav noteikta. ir būtiski mainījies arī biedrības sastāvs 
un tam būs jāatspoguļojas arī nākamajā valdes sastāvā. Lai tas tā notiktu, līdz nākamā 
gada kopsapulcei jāizstrādā un jāapstiprina (nolikuma veidā vai kā statūtu grozījumi) 
valdes ievēlēšanas kārtība.
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biedru reģistra papildināšana un biedru aptauja
2009. gadā biedrības aktīvisti izveidoja biedru elektronisku reģistru, ko izmantojam 

biedru uzskaitei, biedrības naudas nomaksu fiksēšanai un citiem organizatoriskiem 
pasākumiem. tomēr mūsu reģistrs neatbilst biedrību un nodibinājumu likuma 
prasībām, kas paredz, ka reģistrā jābūt norādītam katra biedra vārdam, uzvārdam, 
personas kodam un dzīvesvietas adresei. Lai papildinātu reģistrā trūkstošos datus 
un iegūtu papildu ziņas par biedriem, (tas varētu noderēt arī biedru iesaistīšanai 
atsevišķās biedrības aktivitātēs), tuvākajā laikā gatavojamies ar e-pasta palīdzību 
veikt aptauju. Protams, garantējot personas datu aizsardzību. aicinām biedrus arī 
savlaicīgi ziņot par savas kontaktinformācijas (sevišķi elektroniskā pasta) maiņu.

sadarbība ar LNa
Kopš 2011. gada biedrības valdes priekšsēdētāju aicināja piedalīties LNa direktoru 

sanāksmēs. tā ir iespēja gūt informāciju par LNa darbību un plāniem, kā arī paust 
biedrības viedokli gan par arhīva darbību kopumā, gan par atsevišķiem lēmumiem 
un norisēm. aicinu biedrus sūtīt savus jautājumus, priekšlikumus, iebildumus, jo tā ir 
lieliska iespēja, faktiski paliekot anonīmam, izteikt savu viedokli par administrācijas 
darbu. Par dalību sanāksmēs informēju arī valdes locekļus, lai gan šī informācija var 
dublēt direktoru sniegto.

Jāatzīst, ka esam pieticīga biedrība un nevaram atļauties algot darbinieku, kas 
nodarbojas tikai ar biedrības lietām, un darbība biedrībā tiešām ir sabiedrisks 
pienākums. Līdz ar to biedrība esam mēs visi un gan biedrības sasniegumi, gan 
panākumi ir atkarīgi no ikviena biedra aktivitātes. būsim aktīvi!

Ingūna Slaidiņa


