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arhīvistu biedrībā

biedrības aktivitātes arhīvu nozares 
attīstībā un stiprināšanā, 1997.–2008. gads 

Latvijas arhīvistu biedrība (turpmāk Lab) nodibināta 1997. gada 16. maijā.  
1997. gadā aktualizējās jautājumi par Latvijas arhīvu iestāžu tālāku attīstību, par 
arhīva darba un arhīvistu prestiža paaugstināšanu, par arhīvistu profesionālā līmeņa 
celšanu un profesionālu kadru sagatavošanu. tika uzsākts darbs pie arhīvu sistēmas 
attīstības koncepcijas izstrādes, plānoti grozījumi likumā “par arhīviem”.

augošā sabiedriskā aktivitāte, vēlme ietekmēt un piedalīties reformu procesos 
arhīvu sistēmā, kā arī uzskatu dažādība par arhīvu sistēmas nākotnes modeli radīja 
nepieciešamību veidot sabiedrisku organizāciju kopīgas darbības veikšanai.

1997. gada 8. maijā siguldas zonālajā valsts arhīvā (turpmāk zva) sapulcējās 
vidzemes reģiona – alūksnes, Cēsu, siguldas, valmieras – zonālo valsts arhīvu un 
rīgas un Jūrmalas pilsētu personālsastāva dokumentu arhīva pārstāvji, lai pieņemtu 
aicinājumu visiem sistēmas un valsts pārvaldes iestāžu arhīvistiem par sabiedriskas 
organizācijas dibināšanu un vienotos par dibināšanas sapulces organizēšanu. 
aicinājuma projektā izvirzīto pamatjautājumu autors bija valdis štāls, valsts arhīvu 
ģenerāldirektors. 

atsaucoties siguldas zva sanāksmē pieņemtajam aicinājumam, tika izveidota 
Lab dibināšanas darba grupa, par tās vadītāju izvirzīja valdu pētersoni, Latvijas 
valsts vēstures arhīva direktora vietnieci, par darba grupas locekļiem – Maiju 
āboltiņu, nonnu Jermakovu, birutu Marksu, daci ozoliņu un Felicitu raslavu.

Lab dibināšanas kopsapulce notika 1997. gada 16. maijā Latvijas valsts vēstures 
arhīvā rīgā, slokas ielā 16. uz dibināšanas kopsapulci bija saņemti 115 iesniegumi, 
kuros apliecināta vēlēšanās dibināt Latvijas arhīvistu biedrību un kļūt par tās biedru, 
kā arī valmieras, rēzeknes un tukuma zva darbinieku sanāksmju protokoli ar atbalstu 
arhīvistu biedrības dibināšanai. dibināšanas kopsapulcē nākamos sabiedriskās 
organizācijas biedrus uzrunāja Felicita raslava, siguldas zva direktore.

Lab dibināšanas kopsapulce pieņēma lēmumus par Lab nodibināšanu, par 
statūtu apstiprināšanu, par iestāšanās un biedru naudas apmēra noteikšanu, kā arī 
ievēlēja valdi 11 cilvēku sastāvā un revīzijas komisiju triju cilvēku sastāvā.

pirmajā Lab valdes sēdē par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Felicitu raslavu, par 
priekšsēdētājas vietnieku – Gunāru Mediņu, par valdes sekretāri – birutu Marksu, 
par kasieri – Maiju āboltiņu.
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Lab un tās statūti reģistrēti Latvijas uzņēmumu reģistrā 1997. gada 25. jūnijā. 
statūtos noteikts sabiedriskās organizācijas nosaukums – Latvijas arhīvistu biedrība, 
tās adrese – slokas ielā 16, Lv–1007 un Lab darbības mērķi: apvienot kopējai 
darbībai arhīvzinātnes un arhīvniecības speciālistus un interesentus, veicināt Latvijas 
nacionālā arhīva fonda veidošanu, saglabāšanu un izmantošanu, pievērst sabiedrības 
uzmanību dokumentiem kā vēstures liecībai, celt arhīvistu profesionālo līmeni 
un profesijas prestižu sabiedrībā, popularizēt arhīvistiku kā zinātni, nodrošināt 
arhīvistu profesionālo aizsardzību. Minētos mērķuzdevumus reģistrācijas apliecībā 
noformulēja pirmajā valdes sēdē.

pamatojoties uz biedrību un nodibinājumu likuma prasībām, 2005. gada  
26. oktobra biedru kopsapulce pieņēma lēmumu par sabiedriskas organizācijas 
”Latvijas arhīvistu biedrība” pārveidošanu par biedrību, kā arī par grozījumiem 
statūtos. biedrības statūtu grozījumu projektu izstrādāja valdes loceklis Gatis 
karlsons un Lab biedre valija timofejeva. Latvijas arhīvistu biedrības statūtus 
parakstīt un pārreģistrēt pilnvaroja biedrus nonnu Jermakovu, Gati karlsonu, daci 
ozoliņu un valiju timofejevu.

Latvijas arhīvistu biedrības statūti reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 
2006. gada 13. februārī, reģ. nr. 40008029235.

Laikā no 1997. gada līdz 2009. gada 31. martam notika desmit Lab biedru 
kopsapulces, kopš 2006. gada – biedru sapulces. sapulču darba kārtības pamat-
jautājums bija valdes priekšsēdētājas Felicitas raslavas pārskata ziņojums par 
iepriekšējo atskaites periodu un nākamā perioda darba prioritātes. pārskata 
ziņojumos valdes priekšsēdētāja analizēja no Lab valdes un biedru grupām saņemto 
informāciju un pauda gan savu, gan arhīvistu kopējo redzējumu par Lab un valsts 
arhīvu sistēmas darbu. ziņojumu pamatnostādnes tika iepriekš saskaņotas valdes 
sēdēs. valdes sēdes caurmērā notika trīs – četras reizes gadā, izņemot 2007. gadu.

2002. gadā Lab atzīmēja pastāvēšanas piekto gadadienu, sasaucot pārskata 
kopsapulci rīgas domes reprezentatīvajā sēžu zālē un pēc tam aicinot uz kafijas pauzi 
valsts arhīvu ģenerāldirekcijas zālē. pasākumu kuplināja sarīkotā pārvietojamā izstāde 
par biedru grupu darbu piecu gadu laikā. Lab jubilejā sveica Latvijas restauratoru 
biedrība, vakaru vadīja mākslinieki Jānis skanis un andris daņiļenko.

par Lab darbību piecos gados tika izdots speciāls žurnāla ”Latvijas arhīvi” 
pielikums ”Latvijas arhīvistu biedrība, 1992–2002”, izdevumu sastādīja valdes 
sekretāre biruta Marksa, tā izdošanu atbalstīja žurnāla redkolēģija un redaktore 
valda pētersone.

ar nozīmīgu pasākumu Lab atzīmēja arī savu 10. gadadienu 2007. gada  
23. septembrī Limbažu rajona vidrižu pagasta bīriņu pilī, organizējot starptautisku 
semināru “aktualitātes Latvijas un baltijas valstu arhīvu darbā”, kuplā skaitā uzaicinot 
arhīvu sistēmas iestāžu darbiniekus un rīkojot svētku vakariņas pilī.

Lai informētu par Lab valdes biedru grupu darbu, par svarīgākiem notikumiem 
un pasākumiem arhīvu sistēmā laikā no 1997. līdz 2006. gadam, valde izdeva 
“informatīvo biļetenu”. pavisam iznāca 63 numuri, kuru sagatavošanu organizēja un 
veica biruta Marksa un iveta veispale, darbā piedalījās Maija āboltiņa, inese Lase un 
Māra sprūdža. 

Laikā no 1997. līdz 2004. gadam žurnālā ”Latvijas arhīvi” tika regulāri publicēšanai  
iesniegta Lab darbības hronika. 2000. gadā informācija par Lab parādījās Latvijas 
arhīvu mājaslapā.
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Latvijas arhīvistu 
biedrības  
kopsapulces 
prezidijs. 
kopsapulci 
vada valdes 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
Gunārs Mediņš. 
1999. gada 
17. jūnijs
Biedrības arhīvs

Latvijas arhīvistu 
biedrības 
“e-blices” 
uznāciens arhīvistu 
sporta spēlēs 
Jāņmuižā. 
2003. gada 
19. jūlijs 
Biedrības arhīvs

Latvijas arhīvistu 
biedrības “e-blice” 
iegūst 1. vietu 
arhīvistu sporta 
spēlēs Jāņmuižā 
un saņem balvā 
mūzikas centru. 
2003. gada 19. jūlijs 
Biedrības arhīvs
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sadarbībā ar Latvijas republikas ārlietu ministrijas arhīvu, tā vadītāju Lab 
biedri sarmīti šāvēju, Lab biedri silviju križeviču, Latvijas valsts vēstures arhīva 
zinātniekiem Ēriku Jēkabsonu, valteru ščerbinski u.c., direktora vietnieci valdu 
pētersoni Lab valde priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Mediņa līdzdarbībā organizēja 
vairāku Latvijas vēsturei nozīmīgu grāmatu izdošanu, to starpā “dokumenti par 
Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem 
sakariem, 1918–1998” (nordik, 1999), biogrāfiska vārdnīca “Latvijas ārlietu dienesta 
darbinieki, 1918–1991” (zinātne, 2003), biogrāfiska vārdnīca “Latvijas advokatūra, 
1919–1945” (Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007), v. zelče “nezināmā. Latvijas 
sievietes 19. gadsimta otrajā pusē” (Latvijas arhīvistu biedrība, 2002)  u.c.

Lab valde darbību organizēja vairākos virzienos.
LAB pauda arhīvistu profesionālo viedokli par valdības tiesībaktu projektiem, 

kas skāra informācijas veidošanas, uzkrāšanas, saglabāšanas un izmantošanas 
kārtību, par arhīvu sistēmas attīstības perspektīvām un arhīvistu interešu 
aizstāvību. 

Lab savas darbības sākumā 1997. gadā aktīvi iesaistījās tieslietu ministrijas 
izstrādātajā arhīvu sistēmas attīstības koncepcijas projekta izvērtēšanā. priekšlikumu 
un iebildumu izstrādē piedalījās visas zonālo valsts arhīvu biedru grupas.

Lab iestājās par koncepcijas darba grupas sastāva mainīšanu, jo darba grupā 
no arhīva iestādēm kā vienīgā pārstāve bija iekļauta Latvijas valsts arhīva direktore 
daina kļaviņa. viņas priekšlikumi – galvenokārt par arhīvu sistēmas struktūras 
modeli pārējiem arhīviem nebija pieņemami. kopumā valsts arhīvi iestājās par 
patstāvības saglabāšanu, un savu uzskatu kvintesenci Lab biedri pauda 2000. gada 
biedru kopsapulcē pieņemtajā lēmumā: “Lai nodrošinātu Latvijas nacionālā arhīva 
fonda saglabāšanu, panākt Latvijas valsts arhīvu vienotas sistēmas, esošo arhīvu 
īpašumu, finanšu bāzes un juridiskā statusa saglabāšanu.”

2000. gada 27. aprīlī Lab valdes sēdē apstiprināja arhīvistu ētikas kodeksu. 
pēc arhīvu sistēmas pāriešanas kultūras ministrijas pārraudzībā no 2001. gada 

Lab valde vērsās kultūras ministrijā, iesakot kandidatūras jaunā arhīvu likuma 
izstrādes darba grupai, analizēja, apkopoja arhīvistu viedokli par Latvijas arhīvu 
sistēmas attīstību un tās struktūras modeli. par pamatu bija ņemts 2000. gadā Lab 
biedru kopsapulcē pieņemtais lēmums.

no 2004. gada īpaši tika aktualizēts jautājums par arhīvu darbinieku algām. atzīts, 
ka 49% no 697 strādājošiem vidējais algas līmenis ir 80–83 lati. ar Lab “informatīvā 
biļetena” palīdzību arhīvisti bija informēti par atalgojumu stāvokli (nr. 13 (52), 2004), 
kā arī par citām aktualitātēm arhīvu sistēmā.

Lab valde vairākkārt nosūtīja vēstules kultūras ministrijai. pievēršot sabiedrības 
uzmanību arhīvu lomai valstī un arhīvistu neapmierinošajam atalgojumam, valdes 
priekšsēdētāja Felicita raslava 2005. gada 22. jūnijā piedalījās un uzstājās tolaik 
populārajā Latvijas televīzijas raidījumā “kas notiek Latvijā”, kā arī 2005. gada  
25. augustā kultūras ministrijas organizētajā 1. kultūras darbinieku forumā. pārstāvot 
arhīvistu intereses, debatēs atvēlētajās minūtēs Felicita raslava iezīmēja Latvijas 
arhīvu problēmas un nepieciešamību palielināt darbinieku atalgojumu.

par minētajiem jautājumiem 2006. gada 2. martā Lab valdes priekšsēdētāja 
Felicita raslava un valdes loceklis Gatis karlsons tikās ar kultūras ministri helēnu 
demakovu.
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Lab aktivitātes un valsts arhīvu ģenerāldirekcijas veiktais darbs deva pozitīvus 
rezultātus − arhīvistu atalgojumu palielināja, bet ekonomiskās krīzes apstākļos tas 
tika atkal samazināts par 25 – 30 procentiem.

Lab biedru sapulcē 2006. gada martā apsprieda un iesniedza kultūras ministrijai 
iebildumus par kultūras ministrijas darbības stratēģijas projektu, vēršot ministrijas 
uzmanību, ka stratēģijā nav iekļauti pasākumi par elektronisko dokumentu 
pieņemšanu valsts glabāšanā, kā arī par arhīvu glabātavu, to skaitā Latvijas valsts 
vēstures arhīva ēkas renovāciju.

Lab valdes ārējās aktivitātes izpaudās arī attieksmes paušanā par likumu 
projektiem un citiem valstī notiekošiem procesiem. 1998. gadā saeimai tika iesniegts 
priekšlikums par precizējumiem informācijas atklātības likuma projektā, pievēršot 
uzmanību nepieciešamībai nodrošināt informācijas saglabāšanu un iznīcināšanas 
kārtības ievērošanu.

1999. gada 17. jūnija kopsapulcē tika pieņemts biedru kopsapulces vienbalsīgs 
lēmums rezolūcijā “par Latvijas vēsturi kā patstāvīgu mācību prieksmetu skolās”. 
Lēmums bija nosūtīts Latvijas republikas izglītības un zinātnes ministrijai. šī 
jautājuma atkārtotu aktualizēšanu 2006. gadā pozitīvi novērtēja izglītības un zinātnes 
ministre i. druviete, kā arī izteica atzinību par Latvijas valsts arhīvu ieguldījumu 
vēstures mācīšanas procesā. 

nozīmīgu darbu Lab veica, izstrādājot profesijas standartus “arhīvists” un 
“dokumentu sistēmu vadītājs”. 2008. gadā Lab sniedza pozitīvu atzinumu Latvijas 
universitātei par profesionālo maģistru studiju programmu “dokumentu un arhīvu 
pārvaldība”, kā arī aktīvi iesaistījās rēzeknes augstskolas profesionālās maģistra 
studiju programmas arhīvniecībā akreditācijā.

Lab valdes priekšsēdētāja Felicita raslava un biedrības locekļi līdz pat 2008. gadam 
aktīvi piedalījās jaunā arhīvu likuma projekta izstrādāšanā. darba process ieilga 
arhīvistu uzskatu dažādības dēļ, kā arī saskaņojot likuma prasības ar citu spēkā esošo 
likumu normām un tolaik aktuālajām nostādnēm valstī, ko izraisīja ekonomiskā krīze.

Iespēju robežās LAB valde veicināja arhīvistu starptautisko sadarbību un 
sakarus ar ārvalstu arhīviem.

starptautiskie sakari izveidojās tūlīt pēc Lab nodibināšanās.  
1997. gada maija beigās valdes priekšsēdētāja Felicita raslava un sekretāre  
biruta Marksa jau piedalījās igaunijas 4. arhīvistu dienās dienvidigaunijā. 1999. gadā 
valdes loceklis ainārs bambals sveica igaunijas arhīvistu biedrību 60. gadadienas 
svinībās. delegāciju apmaiņa turpinājās arī turpmākajos gados.

1997. gada decembrī varšavā sākās draudzība ar polijas arhīvistu biedrību, 
kas turpinājās daudzu gadu garumā. Lab biedri tika aicināti un piedalījās polijas 
arhīvistu biedrības organizētajos kongresos ščecinā (2002. g.), olštinā (2007. g.), 
konferencē varšavā (2006. g.).

1998. gadā no 17. līdz 20. novembrim Lab biedri piedalījās Latvijas arhīvistu 
delegācijas sastāvā somijā, helsinkos, izstādes “Latvijas neatkarības iegūšana, 
ārpolitika un attiecības ar somiju, 1918–1940” atklāšanā un zinātniskajā konferencē, 
sveica somijas arhīvistu biedrību, apmeklēja Latvijas republikas vēstniecību somijā. 
sadarbība ar somijas arhīvistu biedrību turpinājās arī vēlākajos gados. somu 
delegācija 2002. gadā no 5. līdz 6. septembrim viesojās Latvijā pieredzes apmaiņas 
vizītes seminārā. abu pušu pārstāvjus pieņēma somijas vēstniecībā Latvijā. vizīte 
noslēdzās ar ekskursiju turaidas pilī un siguldas zva apmeklējumu.
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Latvijas arhīvistu biedrības piecu gadu darbības pārskata kopsapulces dalībnieki rīgas 
domes zālē. 2002. gada 20. septembris. Biedrības arhīvs

Latvijas arhīvistu regulāro izstāžu 
organizētājas biruta Marksa un iveta 
veispale valsts arhīvu ģenerāldirekcijas zālē. 
2004. gada 13. oktobris. Biedrības arhīvs 

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces 
“kafijas pauze” valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijas telpās. 
2004. gada 14. oktobris. Biedrības arhīvs
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1999. gadā pēc Lab biedres rīgas domes sekretariāta arhīva vadītājas Marijas 
vilkaušas ierosinājuma ar rīgas domes priekšsēdētāja andra bērziņa un prāgas 
pilsētas mēra Jana kasla atbalstu tika izveidota izstāde “rīga–prāga. divu neatkarīgu 
valstu galvaspilsētas 20. gs. 20.–30. gados”. izstādes veidošanā piedalījās Lab biedre 
Gunta Minde un valda pētersone no Latvijas valsts vēstures arhīva un Marija vilkauša. 
izstādes atklāšanā bija klāt Latvijas republikas valsts prezidents Guntis ulmanis.

2000. gadā Lab biedri kuplā skaitā bija iekļauti Latvijas arhīvistu 38 cilvēku 
delegācijas sastāvā un kopīgi ar valsts arhīvu ģenerāldirekciju organizētajā braucienā 
devās uz 14. starptautisko arhīvistu kongresu spānijā, seviljā.

Lab valdes loceklis Gatis karlsons 2004. gadā 15. starptautiskajā arhīvistu 
kongresā vīnē pārstāvēja Lab un Centrālās eiropas arhīvu seminārā, kas notika 
vienlaikus ar kongresu, uzstājās ar ziņojumu par biedrības darbu.

2005. gadā Lab pārstāve digna bērze piedalījās vācijas arhīvistu 75. dienās 
štutgartē. vācijas arhīvistu apvienības organizētajā kongresā izskatīja tēmu “vācijas 
arhīvi un nacionālsociālisms”.

2008. gada 9. jūnijā Latvijas arhīvistu biedrība kļuva par starptautiskās arhīvu 
padomes biedru.

Liela nozīme arhīvistu aktivitātes celšanā un arhīva darba popularizēšanā 
bija kopīgu pasākumu organizēšanai ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju un valsts 
arhīviem.

biedrības sastāvā laikā no 1997. līdz 2008. gadam biedru lielāko skaitu veidoja 
Latvijas arhīvu sistēmas iestādēs strādājošie un uz citām institūcijām strādāt aizgājušie 
biedri.

Lab aktīvi piedalījās Latvijas arhīvu sporta spēļu jeb sporta svētku organizēšanā. 
netieša nozīme Lab izveidē noteikti bija pirmajām sporta spēlēm alūksnē  
1996. gadā, kas vienuviet pulcināja visu valsts arhīvu sportot un satikties gribošos. 
tas nenoliedzami radīja gan Latvijas arhīvu sistēmas iestāžu darbinieku kopības 
sajūtu, gan stiprināja arhīvistu pašapziņu. valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ierosināto 
pirmo sporta spēļu organizēšanā lielu darbu ieguldīja alūksnes zva direktore 
solvita Jermacāne ar sava arhīva kolektīvu, un no valsts arhīvu ģenerāldirekcijas šo 
pasākumu koordinēja arhīvu inspekcijas daļas toreizējā vadītāja sandra ulpe. katru 
nākamo pasākumu organizēja uzvarētāja komanda.  

sporta spēlēs Lab vienmēr izvirzīja savu komandu valdes locekles Līgas dimantes 
vadībā. komandas sastāvā ietilpa no valsts arhīviem uz citām institūcijām aizgājušie 
biedri un viņu ģimenes locekļi. Lab komanda divas reizes izcīnīja pirmo vietu 8. sporta 
spēlēs Jāņmuižā (2003. g.) un 10. sporta svētkos Liepājas apkaimē bernātos (2005. 
g.). uzvara Jāņmuižā uzlika pienākumu Lab valdei rīkot nākamos sporta svētkus  
2004. gadā pie rāznas ezera, ko veica sadarbībā ar valsts arhīvu ģenerāldirekciju, kā 
arī ar Cēsu un rēzeknes zva.

nozīmīgi sadarbības pasākumi bija Latvijas arhīvistu delegāciju braucieni 
un piedalīšanās 14. un 15. starptautiskajā arhīvistu kongresā spānijā, seviljā,  
2000. gadā un austrijā, vīnē, 2004. gadā, kā arī eiropas arhīvistu 7. konferencē 
“arhīvists. nākotnes profesija eiropā” polijā, varšavā, 2006. gadā.

pēc starptautisko arhīvistu kongresu apmeklējumiem Lab biedri atskaitījās par 
redzēto gan biedru grupās savos arhīvos, gan pirms vai pēc Lab kopsapulcēm, dalījās 
pārdomās Lab izdevumā “informatīvais biļetens” un žurnālā “Latvijas arhīvi”, 
rīkoja saņemto materiālu izstādes.
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Lab valde sadarbojās ar valsts arhīvu ģenerāldirekciju un arhīviem Latvijas 
arhīvu sistēmas 80. (1999. g.) un 85. gadadienas (2004. g.), likuma “par arhīviem”  
10. (2000. g.) un 15. gadadienas, zonālo valsts arhīvu 40. gadadienas (2004. g.) svinību 
organizēšanā. atbalstot Lab biedru ierosinājumus, Lab valde sekmēja biedru 
piedalīšanos visu minēto pasākumu organizēšanā, popularizēšanā un materiālu 
apkopošanā.

organizējot Latvijas arhīvu sistēmas 80. gadadienas svinības 1999. gada 
novembrī, Lab valde ierosināja izdot speciālu izdevumu par Latvijas valsts arhīviem, 
ko izveidoja Lab biedres dignas bērzes vadībā. valdes locekļi darbojās pasākuma 
rīcības komitejā, apmeklēja valsts arhīvu rīkotos pasākumus, uzstājās Latvijas radio 
un Latvijas televīzijā, organizēja zva darbinieku tikšanos ar Latvijas valsts vēstures 
arhīvu tā 80. gadadienā, sarīkoja mācību pasākumu – zva savstarpējās pieredzes 
apmaiņas izstādi dokumentu popularizēšanā, ar ko savu darbību uzsāka zonālo 
valsts arhīvu sadarbības sekcija valdes locekles dainas sūngailes vadībā.

Lab biedre nonna Jermakova bija atbildīga par svētku scenāriju izveidošanu 
80. gadadienas svinībām Latvijas nacionālajā teātrī 1999. gadā, sistēmas  
85. gadadienas svētkiem rīgas Latviešu biedrībā 2004. gadā un likuma “par arhīviem” 
10. gadadienas pasākumam vāgnera zālē 2000. gadā, bet par minēto pasākumu 
materiālu apkopošanu un sakārtošanu atbildēja Lab valdes sekretāre biruta Marksa 
un Lab biedre iveta veispale.

atzīmējot Lab un arhīvu sistēmai nozīmīgos datumus, tika izveidotas foto, 
arhīvu izdoto grāmatu un citu materiālu izstādes. to kārtošanā aktīvi piedalījās Lab 
biedres dace bušante, biruta Marksa un iveta veispale. Maijas āboltiņas uz zva  
40. gadadienu sagatavoto pētījumu “zonālie valsts arhīvi: ieskats vēsturē” 2004. gadā 
Lab valdes pārstāvji kopā ar albumu un speciāli pasākumam veltīto “informatīvo 
biļetenu” svinību reizē dāvināja katram zonālajam valsts arhīvam.

LAB valde centās realizēt Statūtos izvirzīto mērķi celt arhīvistu profesionālo 
līmeni, profesijas prestižu sabiedrībā, popularizēt arhīvistiku kā zinātni.

sākot ar 1998. gadu, valde organizēja pasākumus profesionālās pieredzes 
pilnveidošanai. pirmais seminārs notika 1998. gada 1. aprīlī rīgas domē pēc 
rīgas domes sekretariāta arhīva vadītājas Lab valdes locekles Marijas vilkaušas 

Latvijas arhīvistu biedrības 
valdes priekšsēdētāja Felicita 
raslava un valdes loceklis 
Gatis karlsons pieņemšanā pie 
kultūras ministres 
helēnas demakovas.
2006. gada 2. marts
Biedrības arhīvs
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ierosinājuma. semināra tēma bija “pieredze dokumentu uzskaitē, saglabāšanā, 
lietu aprakstu un vēsturiskās izziņas sagatavošanā”. Materiāli ar valsts arhīvu 
ģenerāldirektora komentāru par semināra tēmu tika izsniegti visiem valsts arhīviem. 
nākamā sanāksme jau notika 1998. gada 9. decembrī toreizējā rīgas un Jūrmalas 
pilsētu personālsastāva dokumentu arhīvā par uzraudzības darba jautājumiem, 
kurā ar savu pieredzi dalījās rīgas pārstāve arta rengarte un rēzeknes zva daļas 
vadītāja Ņina Ļitvinova. Ņina Ļitvinova iepazīstināja ar metodiskajiem materiāliem, 
kas grafiskā viegli uztveramā veidā parādīja institūciju lietu nomenklatūras un lietu 
aprakstu sastādīšanas pamatnosacījumus.

Gadu no gada semināru tēmu loks paplašinājās. 1999. gada 18. martā un  
16. aprīlī semināri notika Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas 
laboratorijā, pieaicinot arī institūciju arhīvu vadītājus. zonālo valsts arhīvu sadarbības 
sekcija 2000. gada 11. maijā kopā ar Lab valdi organizēja plašu semināru par 
elektronisko dokumentu ienākšanu Latvijā un ārzemju komandējumu pieredzi.

2000. gadā darbību sāka Lietvedības un informācijas vadības sekcija valsts 
kancelejas arhīva nodaļas vadītājas Lab valdes locekles Līgas dimantes vadībā. 
sekcija deva savus atzinumus par elektronisko dokumentu likuma un Ministru 
kabineta attiecīgo noteikumu projektiem.

Latvijas arhīvistu biedrības valde un revīzijas komisija. 1. rindā no kreisās: revīzijas komisijas 
priekšsēdētāja nonna Jermakova, valdes locekles anita Meldre un dace ozoliņa, valdes 

priekšsēdētāja Felicita raslava, valdes sekretāre biruta Marksa, valdes locekles daina sūngaile 
un velga pavziniuka; 2. rindā no kreisās: valdes locekļi edgars ruņģis, valdis štāls un pēteris 

klišs,  priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Mediņš, priekšsēdētāja vietnieks ainārs bambals, 
valdes locekļi Gatis karlsons un Gunta zīrāpe. 2006. gada 30. marts. Biedrības arhīvs
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aktivizējās arī zonālo valsts arhīvu biedru grupu darbība, īpaši veidojot izstādes 
par sava rajona un pilsētu vēsturi. 2000. gadā visi zonālie valsts arhīvi organizēja 
izstādes un pasākumus, kas bija veltīti 1941.–1949. gada masu deportāciju piemiņai. 

sakarā ar informācijas tehnoloģiju ienākšanu iestāžu lietvedībā un arhīvu darbā 
bija nepieciešama arhīvistu profesionālā tālākizglītošana. 2000. gada 7. februārī 
Lab biedre valmieras zva direktore valda krizone alūksnes, Cēsu, valmieras un 
siguldas zva arhīvu biedru grupas vārdā ierosināja dibināt vidzemes zonālo valsts 
arhīvu apmācības centru. 

vidzemes apmācību centrs savu darbību uzsāka Lab biedru kopsapulcē  
2000. gada 2. jūnijā ar izstādes organizēšanu par uzraudzības darbu un arhīva 
darba popularizēšanu reģionos. šajā kopsapulcē Lab valde ierosināja valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijai izveidot speciālu struktūrvienību – mācību centru. priekšlikums 
tika realizēts 2001. gadā.

vidzemes centrs, vēlāk vidzemes zonālo valsts arhīvu sadarbības sekcija regulāri 
organizēja pasākumus arhīvistiem un institūciju arhīvu darbiniekiem: 2002. gada 
21. maijā par godu Lab piecu gadu jubilejai sveica labākos institūciju arhīva darba 
veicējus, 2003. gada 22. un 23. maijā rīkoja starptautisku pasākumu uzraudzības 
darba jautājumos, kurā piedalījās arī igaunijas arhīvisti no pērnavas un vilandes, 
bet 2006. gadā – vidzemes zonālo arhīvu pieredzes apmaiņas semināru. pēdējo 
pasākumu sekcija organizēja kopā ar valsts arhīvu ģenerāldirekciju 2008. gadā 
valmieras rajona koņu dzirnavās par tēmām – arhīvu sistēmas prioritātes un zonālo 
valsts arhīvu sadarbība ar arhīvu inspekciju dokumentu saglabāšanas nodrošināšanā 
administratīvi teritoriālās reformas laikā.

dokumentu ļoti aktīvu popularizēšanas darbu veica valmieras zva Lim- 
bažu dokumentu nodaļas biedri vijas Ķikutes vadībā. ventspils zva biedri, 
dainas sūngailes un dināras ārnestas rosināti, strādāja arhīva pedagoģijas jomā 
un, sadarbojoties ar zonas skolām, piedalījās ventspils pilsētas 710 gadu svētku 
programmā, veidojot izstādi par pilsētu (2000. g.), publicējās vietējā presē.

 Lab valdes dokumenti pirmoreiz ir aprakstīti un uzskaitīti pastāvīgi glabājamo 
lietu aprakstā nr. 1 no 1997. līdz 2008. gadam. tie nodoti un glabājas Latvijas nacionālā 
arhīva Latvijas valsts arhīvā.

Lab valdes lietu aprakstā iekļauti biedrības dibināšanas dokumenti un tikai 
tie dokumenti, kas veidojās valdē Lab funkciju veikšanā, – biedru kopsapulču, no  
2006. gada biedru sapulču protokoli, darbības pārskati un citi materiāli pie tiem, 
valdes sēžu protokoli un dokumenti pie tiem un visa veida sarakstes dokumenti 
hronoloģiski pa gadiem, kā arī plāni, ielūgumi, fotogrāfijas u.c. 

atsevišķā lietā apkopoti Lab valdes izdotie “informatīvie biļeteni” laikā no  
1997. līdz 2006. gadam, Lab hronika no 1997. līdz 2004. gadam un tipogrāfiski 
iespiests izdevums “Latvijas arhīvistu biedrība, 1997– 2002”.

atsevišķā lietā apkopoti arī dokumenti – plāni, ielūgumi, runas, fotogrāfijas 
u.c. – par Lab kopīgi veidotajiem pasākumiem ar valsts arhīvu ģenerāldirekciju un 
citām arhīvu sistēmas iestādēm, kā arī par Lab sekciju darbu. papildu informāciju 
par šajā lietā iekļautajiem dokumentiem var iegūt, iepazīstoties ar attiecīgā gada 
darbības pārskatiem, valdes sēžu protokoliem un sarakstes dokumentiem.

Lietās iekļautie dokumenti par biedru grupu darbu neparāda šo grupu veikumu 
pilnībā, jo lietās ir apkopoti tikai tie dokumenti un dokumentu kopijas, kas bija 



230 biedrības aktivitātes arhīvu nozares attīstībā un stiprināšanā

iesūtītas valdē par attiecīgiem pasākumiem. biedru grupu sarakstes dokumenti 
iekļauti Lab valdes sarakstes lietās.

dokumenti par Latvijas arhīvu iestāžu organizētajām desmit sporta spēlēm jeb 
svētkiem no 1996. līdz 2005. gadam iekļauti vienā lietā. pirmo sporta spēļu laikā, kas 
notika 1996. gadā alūksnē, Lab vēl nebija dibināta, bet, tā kā dokumenti attiecas uz 
līdzīgu pasākumu un līdz šim glabājās Lab dokumentos, tie ievietoti Lab valdes 
arhīva lietā.

dokumentu apkopojumi par Latvijas arhīvu 80. gadadienas norisi (trīs sējumi), 
likuma “par arhīviem” 10. gadadienas atzīmēšanu (viena lieta) un Latvijas arhīvistu 
delegācijas braucienu uz 14. starptautisko arhīvistu kongresu spānijā (viena lieta) 
uzskaitīti valsts arhīvu ģenerāldirekcijas lietu aprakstā nr. 1 un glabājas tās arhīvu 
fondā.

 Biruta  Marksa

latvijas arhīvistu biedrība 
2012. gada pirmajā pusgadā

Latvijas arhīvistu biedrībai – arhīvu nozares atbalsta organizācijai, kas palīdz 
arhīvistiem īstenot profesionālo misiju, – 2012. gads ir biedrības jaunas valdes 
vēlēšanu gads. vēlēšanas nosaka biedrības statūti, kas paredz valdes pārvēlēšanu 
reizi trijos gados. Līdzšinējā valde priekšsēdētājas ingūnas slaidiņas vadībā savu 
darbību sāka 2009. gada jūnijā, un tajā darbojās dināra ārnesta, ainārs bambals, Līga 
dimante, Gunta drēziņa, pēteris klišs, reinis Grīgs, Gatis karlsons, biruta Marksa, 
vija ozola, valda pētersone, Ligita veismane un Gunta zīrāpe. Lai vērtētu valdes 
darbu, diskutētu par arhīvu nozares aktuālajām problēmām un iezīmētu biedrības 
turpmākās darbības virzienus, 2012. gada 29. martā biedri pulcējās Latvijas kara 
muzeja konferenču zālē uz gadskārtējo kopsapulci. kopsapulcē ar referātu par valdes 
darbu 2011. gadā uzstājās valdes priekšsēdētāja ingūna slaidiņa. referātu viņa iesāka 
ar biedrības skaitliskā sastāva analīzi, atzīmējot, ka biedrībā pašlaik darbojas 187 biedri. 
i. slaidiņa atzīmēja, ka biedru skaits biedrībā lēnām, bet turpina pieaugt. Lielākais 
biedru pieaugums bija 2010. gadā, kad notika valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 
un arhīvu likuma izstrādes process, un Latvijas arhīvistu biedrību kā savu interešu 
aizstāvi arhīvu reformu gaidās izvēlējās galvenokārt valsts arhīvu pārstāvji. tagad, 
kad galvenie reorganizācijas procesa lēmumi ir pieņemti (lai gan Latvijas nacionālā 
arhīva izveide nav pabeigta), vērojama cita tendence: nacionālā arhīva pārstāvji sāk 
pamazām “atplūst” – izstāties no biedrības. valde ir saņēmusi arī iesniegumu par 
izstāšanos no ilggadējās biedrības valdes priekšsēdētājas Felicitas raslavas.

referāta turpinājumā i. slaidiņa norādīja, ka ceļu uz biedrību atrod galvenokārt 
dokumentu pārvaldības un arhīvu speciālisti, kas strādā valsts un pašvaldību iestādēs. 
arhīvu un dokumentu pārvadības likumdošanas jomā valstī ir notikušas milzīgas 
pārmaiņas, jaunus izaicinājumus šīm jomām rada jauno tehnoloģiju attīstība un 
sabiedrības attīstība vispār. dokumentu un arhīvu pārvaldība valstī pašlaik ir viena 
no nesakārtotākajām nozarēm, un saprotams, ka nozares speciālisti tieši Latvijas 
arhīvistu biedrību redz kā vietu, kur gūt kaut nelielu skaidrību par nozarē notiekošo, 
iespēju ietekmēt procesus un satikt līdzīgi domājošos. 
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valdes priekšsēdētāja i. slaidiņa pauda viedokli, ka Latvijas arhīvistu biedrība 
no valsts arhīvu sistēmu pārstāvošas biedrības pamazām kļūst par nozares pārstāvi. 
biedrībai un valdei tas uzliek pienākumus nodrošināt biedrības darbības un tās 
rezultātu atbilstību šai lomai, rast līdzsvaru visu grupu interešu pārstāvēšanā.

pievēršoties biedrības darbībai, i. slaidiņa uzsvēra, ka par vienu no savas darbības 
galvenajiem virzieniem 2011. gadam biedrība izvirzīja dalību arhīvu likumu 
pavadošo Ministru kabineta noteikumu izstrādē. 2011. gadā tika pieņemti trīs Mk 
noteikumi: “kārtība, kādā no Latvijas republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā 
dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu, kā arī izgatavo šā dokumenta 
nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu”, “noteikumi par dokumenta izslēgšanu 
no nacionālā dokumentārā mantojuma” un “privātu arhīvu akreditācijas kārtība”. 
savukārt 2012. gada pirmajā pusē Ministru kabinets apstiprināja noteikumus 
“kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā”. 

valsts sekretāru sanāksmei ir iesniegta vēl četri normatīvo aktu projekti, to skaitā 
arhīvu nozarei vissvarīgākie – “dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 
un “dokumentu uzkrāšanas, nodošanas, pieņemšanas, uzskaites, aprakstīšanas 
un pieejamības kārtība nacionālajā arhīvā”. šo projektu komentēšanā 2011. gada 
maijā aktīvi iesaistījās biedrības biedri un faktiski apturēja to tūlītējas virzīšanu 
un pieņemšanu. izvērtējot biedrības lomu, i. slaidiņa uzsvēra, ka sajūta nav 
viennozīmīga, jo dokumentu un arhīvu pārvaldības jomas speciālisti joprojām ir 
spiesti strādāt normatīvā nodrošinājuma vakuuma apstākļos. Lai situāciju glābtu, 
arhīvu padome ir izveidojusi darba grupu, kam pirmajā pusgadā ir jāizstrādā minētie 
noteikumu projekti līdz to pieņemšanas pakāpei. arhīvu padomē, ko izveidoja 
2011. gada vasarā, biedri darboties deleģēja biedrības valdes priekšsēdētāju Latvijas 
nacionālā arhīva direktora vietnieci ingūnu slaidiņu un valsts kases biroja vadītāja 
vietnieci Jeļenu Feofilovu. 

kā vienu no biedrības darbība prioritātēm 2011. gadā i. slaidiņa atzīmēja biedru 
dalības veicināšanu dažādu projektu konkursos ar mērķi popularizēt arhīvus un 
arhīvu dokumentus, gūstot papildu līdzekļus biedrības un Latvijas nacionālā arhīva 
aktivitātēm.

vispopulārākā ir biedrības dalība Latvijas valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk 
vkkF) organizētajos projektu konkursos. 2011. gadā biedrība guva atbalstu četriem 
sadarbībā ar nacionālo arhīvu realizētiem projektiem. vkkF atbalstu jau tradicionāli 
guva žurnāla ”Latvijas arhīvi”, kā arī žurnāla tematiskā numura “kurzemes un 
zemgales hercogiste” izdošanas projekts. Fonds atbalstīja arī Lna Latvijas valsts 
vēstures arhīva izstādes “no hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam” veidošanu 
sadarbībā ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta speciālistiem, ko atvēra 
2011. gada 16. decembrī Latvijas valsts vēstures arhīvā. projekta ietvaros tā apceļos 
nozīmīgākās kurzemes hercogistes pilsētas Jelgavu, bausku, kandavu, kuldīgu, 
Jaunjelgavu u.c. izstādes veidošanu un tās ceļojumu pa Latvijas pilsētām atbalstīja 
arī a/s “Latvijas Gāze”.

Ceturtais biedrības projekts, kas guva vkkF atbalstu, ir datubāze “Latvijas 
teritorijas 13.–17. gs. vaska zīmogi Latvijas valsts vēstures arhīvā”. projekta virzītājs ir 
Lna dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments, un tā ietvaros ir paredzēts 
izveidot elektronisko datubāzi, kurā apkopos informāciju par arhīva fondos esošajiem 
13.–17. gadsimta zīmogiem.
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apskatot biedrības starptautisko darbību, i. slaidiņa atzīmēja, ka biedrība ir 
globālās profesionālās organizācijas “starptautiskā arhīvu padome” (iCa) biedrs, 
kur darbojas nevalstisko institūciju sekcijā, lai kopā ar citu valstu profesionāļiem 
veicinātu nozares attīstību. biedrību tajā pārstāv valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Gatis karlsons. 2011. gada 21.–24. septembrī biedrības biedre digna bērze piedalījās 
vācijas arhīvistu 81. kongresā “viss, kas ir tiesības: arhīviski jautājumi – juridiskas 
atbildes”, kas notika brēmenē. vācijas arhīvisti regulāri aicina piedalīties gadskārtējos 
pasākumos, bet valde lēma, ka biedrība neapmaksās dalības izdevumus – tikai dos 
iespēju kādam biedram pieteikties un piedalīties. 

pārskata ziņojumā i. slaidiņa dalījās arī iespaidos par braucienu uz Lietuvas 
arhīviem 2011. gada septembrī. viņa to vērtēja gan kā biedrības biedru savstarpējās 
iepazīšanās pasākumu, kas, ņemot vērā mūsu rindu straujo pieaugumu un arvien 
dažādāku organizāciju pārstāvju iesaistīšanos, ir svarīgi, gan kā iespēju redzēt, kā 
strādā un ko sasnieguši kaimiņu valsts arhīvi. viņa atzīmēja, ka tas ir īpaši interesanti, 
jo Latvijas un Lietuvas arhīviem ir līdzīga pagātnes pieredze, viens izejas punkts, 
bet dažāda pieeja arhīvu problēmu risinājumam, un līdz ar to arī nu jau jūtamas 
atšķirības nozares sasniegumos un attīstībā. viņa atzina, ka diemžēl  Latvijas arhīvi 
sāk atpalikt arī no Lietuvas arhīviem.

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulcē ar ziņojumu uzstājas valdes priekšsēdētāja 
ingūna slaidiņa. 2012. gada 29. marts. I. Beišāna foto
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plānojot Lietuvas brauciena maršrutu, organizatori izvēlējās apskatīt pēc iespējas 
dažādākus arhīvus. šauļu reģionālajā arhīvā dalībnieki iepazinās ar Lietuvas 
reģionālā arhīva kompetencēm, darbību un normatīvo pamatojumu, vērojot arī ar 
to, kā arhīvs ir renovēts un kā iekārtojums atbilst eiropas līmenim. privātā arhīva 
“arhīvu sistēmas” apmeklējums viļņas pievārtē deva iespēju iepazīt arhīvu kā biznesa 
objektu. savukārt Lietuvas Centrālajā valsts arhīvā bija iespējams redzēt, kā darbojas 
Lietuvas lielākais valsts arhīvs, bet Lietuvas speciālo dokumentu arhīvā uzzināt 
par Lietuvas likumdošanas īpatnībām attiecībā uz bijušo represīvo iestāžu – valsts 
drošības komitejas, komunistiskās partijas u.c. – dokumentiem. dziļi satricinošus 
mirkļus brauciena dalībnieki piedzīvoja arī Lietuvas Genocīda muzejā.

Latvijas arhīvistu biedrībai joprojām nav izdevies realizēt uzstādītos mērķus 
biedru profesionālā līmeņa un kvalifikācijas celšanas jomā. 2012. gadā ir spēkā iecere 
par apmācību ciklu dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos, kas palīdzēs apgūt 
jaunajos tiesību aktos noteiktās dokumentu un arhīvu pārvaldības normas. valde ir 
sākusi izstrādāt metodiskos materiālus (rokasgrāmatu), kas būs izmantojami šo darbu 
veikšanā. noris sarunas ar daugavpils universitātes asociēto profesoru aleksandru 
ivanovu par arhīvzinātnes teorijas lekciju organizēšanu. sadarbībā ar Latvijas 
universitātes sociālo zinātņu fakultāti ir uzsākta aptauja par dokumentu un arhīvu 
pārvaldības speciālistu mācību vajadzībām. aptaujas rezultāti ļaus labāk plānot 
pasākumus arhīvistu kvalifikācijas celšanas jomā.

Latvijas arhīvistu biedrība arī 2012. gadā ir saņēmusi Latvijas valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu nozares profesionālā žurnāla ”Latvijas arhīvi” izdošanai, faktiski 
biedrības rokās atkal ir žurnāla pastāvēšanas jautājums. “Latvijas arhīvi” ir kultūras 
un zinātnes žurnāls. tas ir vienīgais izdevums Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus 
par arhīvu un arhīvzinātnes problemātiku. tā mērķis ir Latvijas arhīvu – mūsdienu 
informācijas vides būtiskas sastāvdaļas – identitātes veidošana, arhīvu kultūras, tās 
izpratnes un tradīcijas formēšana un uzturēšana, arhīvistiskas un informācijas zinātnes 
attīstības veicināšana un arhīvu materiālu lietojuma publiskošana un popularizācija. 
Žurnāls piedāvā zinātniskus pētījumus par Latvijas vēstures un kultūrvēstures 
tēmām, arhīvu krājumos esošo materiālu publikācijas, kā arī informāciju par arhīvu 
darbu, grāmatu recenzijas un apskatus, ziņojumus par arhīvu darba aktualitātēm 
un valsts arhīvu hroniku. pēdējos gados ir izveidota arī žurnāla rubrika “arhīvistu 
biedrībā”. visi biedri ir aicināti aktīvi iesaistīties tās veidošanā. 

2012. gads ir sācies ar valdes aktivitātēm biedrības normatīvās bāzes sakārto-
šanā – ir izstrādāts Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanu nolikums, kuru 
biedri pieņēma biedrības kopsapulcē 8. jūnijā un uz kuru balstoties turpmāk tiks 
vēlēta biedrības izpildinstitūcija. biedru kopsapulce 8. jūnijā ievēlēja jaunu Latvijas 
arhīvistu biedrības valdi šādā sastāvā: ingūna slaidiņa – valdes priekšsēdētāja, artūrs  
Matulis – valdes priekšsēdētāja vietnieks, valda pētersone – valdes priekšsēdētāja 
vietniece, Līga dimante – valdes sekretāre, locekļi – ainārs bambals, Gunta drēziņa, 
Linda Jansone, Gatis karlsons, anda opoļska, elvīra ozola, ivo sutins, inga šteingolde 
un kārlis zvirgzdiņš, bet  28. jūnijā biedru sapulce ievēlēja jaunu Latvijas arhīvistu 
biedrības revīzijas komisiju šādā sastāvā: baiba blese – komisijas priekšsēdētāja, dace 
ozoliņa, iveta trifonova. 

Valda Pētersone


