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2010. gada 27. martā
2010. gada 27. martā Latvijas valsts vēstures arhīvā notika Latvijas arhīvistu 

biedrības kopsapulce. 
Kopsapulces darba kārtībā bija šādi jautājumi: 
1. biedru uzņemšana, izslēgšana. 
2. biedrības 2009. gada darbības pārskats.
3. revīzijas komisijas ziņojums.
4. Jautājums par biedru naudas samazināšanu.
5. iepazīstināšana ar biedrības mājaslapu.
6. Nacionālā arhīva struktūras plāna (valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 

priekšlikuma sagatavošanas darba grupas izstrādātā un, ja nepieciešams, alternatīvu 
variantu) prezentācija un apspriešana.

Kopsapulcē piedalījās 109 biedrības biedri. to vadīja biedrības valdes loceklis 
ainārs bambals.

Par biedru uzņemšanu un izslēgšanu ziņoja biedrības valdes priekšsēdētāja 
vietniece Gunta drēziņa. 2010. gada 27. martā valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu 
uzņemt biedrībā 63 personas, kuras izteikušas vēlēšanos tajā darboties. valde 
vienbalsīgi pieņēma lēmumu arī par 23 biedru izslēgšanu no biedrības, deviņi no 
viņiem bija iesnieguši iesniegumus par izstāšanos, bet 14 biedri atskaitīti sakarā ar 
ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu un nepiedalīšanos biedrības darbā. sapulce 
apstiprināja valdes lēmumu par biedru uzņemšanu un biedru izslēgšanu no biedrības. 
rezultātā Latvijas arhīvistu biedrībā ir 157 biedri.

biedrības valdes priekšsēdētāja ingūna slaidiņa sniedza pārskatu par biedrības 
darbību atskaites periodā, biedrības vairāku pamatnostādņu maiņu, izvērtējot 
padarīto un iezīmējot nākotnes ieceres. biedrības darbību atskaites periodā sapulce 
novērtēja kā labu. 

revīzijas komisijas ziņojumu nolasīja komisijas locekle Nonna Jermakova. 
Komisija pozitīvi novērtēja valdes darbību finanšu jomā.

sapulce vienbalsīgi apstiprināja biedrības 2009. gada pārskatu un revīzijas 
komisijas ziņojumu.

sapulce izskatīja jautājumu par biedra naudas samazināšanu un pieņēma valdes 
virzīto priekšlikumu, sākot ar 2010.gadu, noteikt Latvijas arhīvistu biedrības biedru 
naudu maksājumu Ls 1,50 ceturksnī (Ls 6 gadā) un iestāšanās maksu – Ls 1,00.
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Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce – valdes priekšsēdētāja i. slaidiņa 
un valdes loceklis a. bambals.

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce.

valdes locekļi reinis Grīgs un dināra ārnesta iepazīstināja ar 2009. gadā izveidoto 
biedrības mājaslapu http://www.arhivistubiedriba.lv/. 

vislielāko klātesošo interesi izraisīja dažādu jaunveidojamā Nacionālā arhīva 
struktūras plānu prezentācija un apspriešana. Pirmais ziņojums bija veltīts valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijas darba grupas valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas 

I. Beišāna foto

I. Beišāna foto
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priekšlikuma izstrādei, par to stāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks un 
minētās darba grupas loceklis Gatis Karlsons.

ingūna slaidiņa izklāstīja biedrības pamatnostādnes Nacionālā arhīva izveidē, 
kas formulētas, apkopojot biedrības biedru priekšlikumus. daina Kļaviņa prezentēja 
savu Nacionālā arhīva struktūras shēmu un sniedza īsu tās pamatojumu. debatēs par 
Nacionālā arhīva struktūru piedalījās valdis Štāls, Gita Gorbunova, Gunārs Mediņš 
un inta rudzīte.

vija bernāne nolasīja Latvijas valsts vēstures arhīva, Latvijas valsts arhīva un 
Latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva biedru grupu sagatavoto sapulces 
lēmuma projektu par Nacionālā arhīva izveidi. Par šādu sapulces lēmuma 
formulējumu balsoja 80 biedri, pret – 1, atturējās – 23.

sapulces oficiālajai daļai sekoja dokumentu krājuma “smoļenskas–rīgas 
aktis: 13. gs.–14. gs. pirmā puse: Kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti par 
smoļenskas un rīgas attiecībām” atvēršana un cienasts.

Ingūna Slaidiņa

latvijas arhīvistu biedrības 2009. gada pārskata 
ziņojums

rīgā 2010. gada 27. martā
Cienījamie kolēģi!

Prieks sveikt Latvijas valsts vēstures arhīvā – lielākajā vēsturisko dokumentu 
krātuvē ne tikai mūsu valstī, bet arī eiropā.

Šajā namā 1997. gada vasarā tika dibināta Latvijas arhīvistu biedrība. toreiz 
mēs uz pacēluma viļņa sanācām un apvienojāmies, lai biedrotos, profesionāli 
pilnveidotos, aizstāvētu savas sociālās un profesionālās intereses un celtu profesijas 
prestižu sabiedrībā. savā attīstībā biedrība ir izgājusi simbolisku apli, un atkal mēs 
revolucionārā noskaņojumā esam atgriezušies, lai paustu savu viedokli, aizstāvētu 
savas interese un teiktu “nē” pastāvošajai iekārtai. Pateicos visiem esošajiem biedriem 
par uzticību un jaunajiem – par uzticības kredītu, ko jūs iestājoties esat devuši 
biedrībai. un apliecinu, ka biedrības valde centīsies attaisnot uzticību un biedrība 
darbosies kā vienojošs spēks šajos arhīviem tik izšķirīgajos laikos. 

2009. gada 25. martā biedrības kopsapulce ievēlēja jaunu valdi. iepriekšējās valdes 
bija izteiktas arhīvu direktoru un administrācijas valdes, līdz ar to biedrība darbojās, 
un tas ir godīgi jāatzīst, kā valsts arhīvu ģenerāldirekcijas kabatas organizācija, ērti 
izmantojams sabiedrisks spēks, aiz kā aizslēpties, lobējot augstākās varas gaiteņos 
administrācijai vajadzīgus lēmumus, vai tieši otrādi – nobremzējot administrācijai 
nepatīkamos. Nenoliedzami, arī biedrībai no tā tika savs labums – bija ērti darboties, 
izmantojot sistēmas administratīvos resursus, rīkojot sanāksmes darba laikā, saņemot 
apmaksātus komandējumus, bet līdz ar to arī skaidrus norādījumus, kā jādarbojas, 
kādi jautājumi jāapspriež, kādi lēmumi jāvirza un kā jābalso. Mūs izmantoja kā ieroci 
arī sistēmas iekšējās cīņās un intrigās. Mēs, ierindas biedri, savu darbību biedrībā 
uztvērām un droši vien daļa vēl tagad uztver kā darba pienākumu, kam īsti neredz 
jēgu, bet kas rutinēti jāveic, vismaz reizi gadā ierodoties uz kopsapulci un nobalsojot, 
par ko nu kurā reizē jābalso. arī es pati, skaitoties biedrs no 1997. gada, darīju tieši 
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Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce – Latvijas valsts arhīva direktore d. Kļaviņa. 

tāpat. Lai gan īsti pareizi tas nelikās, un ik pa brīdim urdīja doma, ka kaut kas 
jāmaina, jārīko apvērsums, lai biedrība kļūtu par aktīvu, mūsdienīgu, dinamisku un 
tiešām nevalstisku organizāciju. bet apvērsums notika mierīgā ceļā – nomainoties 
valdei un tai definējot sevi kā no valsts arhīvu administrācijas neatkarīgu, objektīvu 
un kritisku spēku. Par savu galveno uzdevumu šajā arhīviem sarežģītajā un smagajā 
laikā biedrības valde izvirza biedrības biedru profesionālo un sociālo tiesību un 
likumīgo interešu aizstāvēšanu, pie kam ne tikai pret ārējiem spēkiem –valdību, 
Kultūras ministriju, valsts kanceleju, bet arī pret valsts arhīvu sistēmas vadību. 

atskaites periods bija jaunās valdes pašdefinēšanās periods, kura laikā tika 
veidotas jaunu attiecības ar sistēmas vadību, meklētas jaunas darbības formas, 
sakārtotas biedrības organizatoriskās lietas. bet vienlaikus arī tika darīti reāli un 
nozīmīgi darbi – valdes priekšsēdētāja darbojās arhīvu likuma darba grupā, biedrība 
sagatavoja pamatotu un pamatīgu slēdzienu “Par “Funkciju audita Latvijas valsts 
arhīvu ģenerāldirekcijā un funkcionāli saistītās iestādēs ziņojuma” projektu”, 
biedrība piedalījās vairāku Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijā, centās formulēt 
savu redzējumu par Na modeli, noslēdza līgumu par biedrības biedru veselības 
apdrošināšanu u.c. es kā biedrības priekšsēdētāja centos būt klāt visās arhīviem 
svarīgās runāšanās gan valsts arhīvu ģenerāldirekcijā, gan Kultūras ministrijā, gan 
saeimā, un informēt par to valdes locekļus un caur viņiem, es ceru, arī jūs.

Likums
Centrālais notikums arhīvu un biedrības dzīvē atskaites periodā bija arhīvu 

likuma pieņemšanas process. Jaunais arhīvu likums bija tiešām nepieciešams, 

I. Beišāna foto
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tas regulēs vairākas līdz šim likumdošanā vispār neregulētas sfēras: definēs 
privātpersonu (privāto tiesību subjektu) pienākumus arhīvu saglabāšanā, noteiks 
institūciju pienākumus un tiesības dokumentu pārvaldības un arhīvu jomā; noteiks 
pieejamības ierobežojumus dokumentiem, kuri satur sensitīvus personas datus, 
reglamentēs papīra dokumentu pārvēršanu elektroniskā formātā utt. 

Neanalizēšu likumu, biedrība plāno organizēt biedriem semināru par to, bet 
paanalizēšu tā sagatavošanas procesu. Jau nākamajā dienā pēc savas ievēlēšanas valdes 
priekšsēdētājas amatā pieteicu savu darbību arhīvu likuma darba grupā, kuru veidoja 
valsts arhīvu, Kultūras ministrijas un saeimas Juridiskā biroja pārstāvji. arhīvu likuma 
darba grupa bija kā mazs arhīvu sistēmas modelis – ar vāju veiktspēju, savstarpējiem 
ķīviņiem un ambīcijām. tikai pēc vairāku mēnešu darba iemācījāmies sadarboties, 
bet tad jau bija par vēlu. Jo kad darba grupa beidzot vienojās par visveiksmīgāko 
iespējamo likuma redakciju, sākās politiskās spēles jau citos līmeņos, parādījās pilnīgi 
jauni pārejas noteikumi, netika izlabotas būtiskas kļūdas atsevišķos likuma pantos un 
rezultātā pieņemtais likums būtu jāgroza vēl pirms tā stāšanās spēkā. 

Ja vērtēju godīgi savu darbību šajā procesā, jāatzīst – man no darbības Likuma 
darba grupā bija lielāks labums nekā darba grupai no manis, jo rezultātā esmu guvusi 
daudz plašāku skatījumu par visām arhīvu nozares jomām, niansēs iepazinusi un 
izpratusi likumdošanas procesu – un rezultātā arī biedrība ir ieguvusi kompetentāku 
un varošāku vadītāju.

Funkciju audits
Nākamais biedrības veikums, kas noteikti jāmin pārskata ziņojumā, ir iebildumu 

sagatavošana “Par “Funkciju audita Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijā un 
funkcionāli saistītās iestādēs ziņojuma” projektu”. 

2009. gada sākumā viens no topa tematiem valsts pārvaldē bija valsts kancelejas 
iniciētais valsts pārvaldes iestāžu funkciju audits un funkciju audita komisiju darbība 
arī valsts arhīvu sistēmā. Kad atskatāmies gadu tālā pagātnē, šķiet neticami, cik mēs 
bijām naivi, cik lielas cerības likām uz audita rezultātiem, gaidījām tos kā augstāko 
patiesību, kas parādīs mūsu vājās vietas un atrisinās problēmas. bet kā jau mūsu valstī 
mēdz būt – tā izrādījās labi iepakota, bet būtībā tukša darbības imitācija pēc slikti 
izstrādātas metodikas un ar nožēlojamu rezultātu. biedrības valde apkopoja biedru 
grupu iebildumus un sagatavoja vēstuli valsts kancelejai par komisijas ziņojuma 
projektu. un jādomā, ka mūsu vēstule tapa par vienu no naglām audita komisijas 
ziņojuma zārkā, jo tās gala slēdziens tā arī dienasgaismu nav ieraudzījis.     

Nacionālā arhīva modeļa izstrāde 
viens no galvenajiem uzdevumiem, ko iepriekšējā gada kopsapulce bija izvirzījusi 

valdei, bija Nacionālā arhīva struktūras modeļa izstrāde. Mēs pielikām visas 
pūles un godprātīgi darbojāmies, lai to izdarītu. 2009. gada aprīlī un maijā vācām 
un apkopojām biedrības biedru priekšlikumus un vīzijas, jūnijā valdes sēdē tos 
analizējām un nonācām pie secinājuma, ka 1) jāgaida funkciju audita slēdziens par 
arhīvu funkcijām un optimālo struktūru, 2) jālūdz valsts arhīvu ģenerāldirekcija sniegt 
izejas informāciju struktūras ekonomiskajam pamatojumam. Jo (un es to uzsveru 
vēl un vēlreiz) ekonomisko ieguvumu aprēķinam ir jābūt vienam no Nacionālā 
arhīva struktūras izveides pamatkritērijiem. atbilde no vaĢ bija formāla un prasīto 
informāciju mēs neieguvām. arī funkciju audita komisijas rezultātus nesagaidījām.
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Jautājums par Nacionālā arhīva struktūru uzvirmoja arī 2009. gada rudenī, 
kad to skatīja saeimas komisijā likuma sagatavošanas gaitā, un šogad pēc likuma 
pieņemšanas. tā kā joprojām, arī pēc atkārtotiem lūgumiem prasītos datus par 
arhīvu sistēmas iestāžu, un jo sevišķi par valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, izmaksām 
neesam ieguvuši, tad arī valde nebija spējīga izstrādāt konkrētu Nacionālā arhīva 
struktūrshēmu. esam iezīmējuši tikai konceptuālās nostādnes par Nacionālā arhīva 
modeli, ko arī prezentēšu šodien attiecīgajā sapulces darba kārtības punktā.

dalība projektos
Latvijas arhīvistu biedrība 2009. gadā veica aktīvu darbību valsts arhīvos glabātā 

kultūras mantojuma popularizācijā. īpašu aktivitāti sadarbībā ar biedrību iezīmēja 
Latvijas valsts vēstures arhīvs, kas ar biedrības atbalstu pabeidza iepriekš iesāktus 
nozīmīgus zinātniskus projektus. 

Projektu “Grāmatas “smoļenskas–rīgas aktis. 13.gs.–14.gs. pirmā puse: Kompleksa 
Moscowitica–Ruthenica dokumenti par smoļenskas un rīgas attiecībām” izdošana” 
Latvijas valsts vēstures arhīvs īstenoja sadarbībā ar daugavpils universitātes Latgales 
pētniecības institūtu. Grāmatas manuskriptu tās autori aleksandrs ivanovs un 
anatolijs Kuzņecovs sagatavoja laika periodā no 2005. līdz 2009. gadam. ar biedrības 
atbalstu izdevās iegūt valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus grāmatas izdošanai un 
2009. gada nogalē to publicēja žurnāla “Latvijas arhīvi” sērijā “vēstures avoti”. 

vērtējot biedrības nozīmi Latvijas arhīvu zinātnes un kultūras izpētes darba 
rezultātu ieviešanā lokālajā un starptautiskajā apritē, 2009. gadā īpaši jāatzīmē tās loma 
žurnāla “Latvijas arhīvi” veidošanā. tas ir kultūras un zinātnes žurnāls, vienīgais 
izdevums Latvijā, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvu – kultūras sabiedrības 
atmiņas institūciju – un arhīvzinātnes problemātiku. Žurnāls arī piedāvā zinātniskus 

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce – Latvijas valsts vēstures arhīva direktors 
N. rižovs, Latvijas arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja i. slaidiņa un Latvjas valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva direktors G. Mediņš.

I. Beišāna foto
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pētījumus par Latvijas vēstures un kultūrvēstures tēmām, arhīvu krājumos esošo 
materiālu publikācijas, informāciju par arhīvu darbu, grāmatu recenzijas un apskatus, 
ziņojumus par arhīvu darba aktualitātēm un valsts arhīvu darbības hroniku. 

2009. gads žurnālam, ko izdod Latvijas valsts vēstures arhīvs, finanšu ziņā bija 
ļoti grūts. tikai ar biedrības un vKF atbalstu redakcijai izdevās sagatavot trīs žurnāla 
numurus: 1/2. numuru, 3. numuru un 4. numuru. 2009. gada 4. numurs sagatavots 
elektroniskā formātā un lasāms žurnāla “Latvijas arhīvi” mājaslapā. 

2009. gada rudenī saņēmām valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projektam 
“datubāze Latvijas augstskolu studenti, 1862–1945”. Projekta mērķis ir izveidot 
Latvijas augstskolās no 1862. līdz 1945. gadam studējušo jauniešu (studentu) 
datubāzi no Latvijas valsts vēstures arhīva glabāšanā esošajiem augstskolu fondiem 
(dokumentiem), kā arī citiem avotiem. tā piedāvās mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas 
informācijas izmantošanas iespējas un veicinās arhīva materiālu pieejamību.

Projektu īsteno Latvijas valsts vēstures arhīva darbinieki, arī biedrības biedri. 31. 
martā noslēgsies tā pirmā. daļa, kas paredzēja Latvijas universitātes studentu lietu 
apstrādi, bet ir gūts fonda atbalsts arī turpinājumam – rīgas Politehniskā institūta 
studentu datubāzes veidošanai.

valde uzskata, ka 2009. gadā biedrībai ir izdevies sasniegt plānoto Latvijas 
arhīvu – mūsdienu informācijas vides būtiskas sastāvdaļas – identitātes veidošanā, 
arhīvu kultūras, tās izpratnes un tradīcijas formēšanā un uzturēšanā, arhīvistiskas 
un informācijas zinātnes attīstības veicināšanā un arhīvu materiālu lietojuma 
publiskošanā un popularizācijā.

biedru veselības apdrošināšana
saskaņā ar biedrības statūtiem viens no biedrības uzdevumiem ir aizstāvēt biedrī-

bas biedru sociālās tiesības. tāpēc, saņemot Centrālās dokumentu mikrofotokopēšanas 
un restaurācijas laboratorijas biedru grupas lūgumu izskatīt biedrības iespējas 
noslēgt līgumu ar apdrošināšanas akciju sabiedrību “erGO” par biedru veselības 
apdrošināšanu, biedrības valde deva savu piekrišanu un uzdeva valdes priekšsēdētājai 
noslēgt šo līgumu un nodrošināt tā administrēšanu. tā kā pat “treknajos gados” 
valsts arhīvu sistēma nenodrošināja saviem darbiniekiem veselības apdrošināšanas 
pakalpojumu, tad biedrība uzskatīja par goda lietu piedāvāt to biedriem un arī citiem 
sistēmas darbiniekiem. vienošanās ar apdrošinātajiem ir tāda, ka viņi katru mēnesi 
iemaksā noteiktu summu biedrības kontā un biedrība maksā to tālāk apdrošinātājam 
saskaņā ar rēķinu. biedrības gada bilancē tas tiek atspoguļots kā mērķziedojums 
veselības apdrošināšanai. atzīstos, ka tagad saprotu, kāpēc apdrošinātāji nevēlas 
slēgt līgumus ar atsevišķām fiziskām personām, – līguma administrēšana ir gana 
darbietilpīga, uzliek papildu slodzi, kontrolējot iemaksas, uzturot apdrošināto saikni 
ar apdrošināšanas kompāniju un risinot viņu problēmas, gatavojot gada pārskatu 
un revīzijas komisijai to pārbaudot un izprotot tā, ka nākamajā gadā mēs diez vai 
turpināsim šo praksi.

starptautiskā sadarbība
arhīvistu biedrība ir b kategorijas biedrs globālajā profesionālajā organizācijā  

starptautiskā arhīvu padome (iCa), kur darbojas Nevalstisko institūciju sekcijā. 
arhīvistu biedrības pārstāvji piedalījās starptautiskās arhīvu padomes prezidenta 

īana vilsona vizītes organizēšanā Latvijā 2009. gada 31. augustā un 1. septembrī. 
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ī. vilsons rīgā viesojās, lai iepazītos ar baltijas valstu atmiņas institūciju darbu un 
tiktos ar baltijas atmiņas institūciju un nevalstisko organizāciju, tai skaitā Latvijas 
arhīvistu biedrības, vadītājiem.

2009. gada 31. augustā Lr ārlietu ministrijā notika īana vilsona tikšanās ar baltijas 
valstu atmiņas institūciju pārstāvjiem un seminārs, kurā ar ziņojumu par Latvijas 
arhīvistu biedrības sadarbības pieredzi ar atmiņas institūcijām uzstājās Lab valdes 
priekšsēdētāja vietnieks G. Karlsons.

2009. gada 13. novembri Lab valdes priekšsēdētāja vietnieks G. Karlsons piedalījās 
igaunijas arhīvistu biedrības 70 gadu jubilejas konferencē ar referātu par arhīvista 
profesijas statusu Latvijā. G. Karlsons Lab vārdā apsveica igaunijas arhīvistu 
biedrību tās jubilejā un pasniedza dāvanu – tikko iznākušo grāmatu “smoļenskas–
rīgas aktis. 13. gs.–14. gs. pirmā puse. Kompleksa Moscowitica–Ruthenica dokumenti 
par smoļenskas un rīgas attiecībām”.

2009. gada 16.–22. novembrī G. Karlsons piedalījās starptautiskās arhīvu padomes 
Profesionālo organizāciju sekcijas sēdē, kurā ziņoja par Latvijas arhīvistu biedrības 
darbu jaunā arhīvu likuma pieņemšanā.

Mājaslapa
Jau minēju, līdz ar jaunās valdes atnākšanu biedrība meklē arī jaunas izpausmes 

formas. viens no konkrētiem sasniegumiem ir biedrības mājaslapas izveide, kurā var 
atrast informāciju par biedrību un tās aktualitātēm. Par to sīkāk mūs informēs dināra 
ārnesta un reinis Grīgs. Mājaslapas adrese: www.arhivistubiedriba.lv

Organizatoriskā sakārtošanās
atskaites periodā valde ieguldījusi ievērojamu resursu tīri organizatorisku lietu 

sakārtošanā. Kā jau īstiem kurpniekiem bez kurpēm biedrībai līdz šim nav bijusi 
izstrādāta lietu nomenklatūra, to izdarījām un no 2010. gada lietvedības lietas 
kārtosim saskaņā ar jauno nomenklatūru. uzsākta arī biedrības arhīva veidošana.

MS Access programmatūrā izveidota biedrības biedru datubāze, tā ka viegli 
jebkurā laikā varēsim gūt datus par biedru statistiku, kontaktinformāciju utt.

Jau gatavojot kopsapulci, izmēģinājām jaunu biedru apziņošanas metodiku – ar e-
pasta palīdzību, to praktizēsim turpmāk. elektronisko saziņu izmantojam arī valdes 
savstarpējos kontaktos, jo, ņemot vērā ekonomisko situāciju, vairs nevaram sabraukt 
kopā tik bieži, cik būtu nepieciešams un gribētos. 

sakārtojām arī biedrības grāmatvedību. 

Nākotnes ieceres
tuvākas ieceres saistās ar biedrības aktīvu dalību valsts arhīvu reorganizācijas 

procesā. Pēc biedrības rakstiski izteiktās vēlmes piedalīties šajā procesā biedrības 
deleģēts pārstāvis ir iekļauts Kultūras ministrijas izveidotajā arhīvu reorganizācijas 
komisijā. darbībai komisijā valde ir deleģējusi valdes priekšsēdētāju ingūnu 
slaidiņu.

biedrība plāno piedalīties arī arhīvu likumu pavadošo normatīvo aktu – Ministru 
kabineta noteikumu projektu apspriešanā un izvērtēšanā.

īpašu uzsvaru nākotnē liksim uz biedrības izglītojošo darbību – semināru, lekciju, 
kursu organizēšanu biedriem un citiem interesentiem dokumentu pārvaldības un 
arhīvu jomā pēc Ministru kabineta noteikumu izstrādes.
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turpināsim piedalīties valsts kultūrkapitāla fonda u.c. projektos. turpinās vKF 
atbalstītais projekts “datubāze Latvijas studenti, 1862–1945”; vKF ir atbalstījis arī 
žurnāla “Latvijas arhīvi”, kura viens no izdevējiem tagad ir biedrība, izdošanu vismaz 
digitālā formātā. aicinām arī biedrus izmantot šo biedrības resursu un reputāciju un 
nākt ar iecerēm un konkrētiem piedāvājumiem projektu jomā.

tā kā saskaņā ar arhīvu likumu no 2015. gada notiks arhīvistu sertifikācijas 
process, kas visticamāk tiks deleģēts NvO, biedrība ir uzsākusi gatavošanos startam 
šajā sfērā. ir izveidota un uzsākusi darbību valdes darba grupa.

iecerēts ir vērtīgs pieredzes apmaiņas brauciens uz tuvāko kaimiņu – Lietuvas vai 
igaunijas – privāto arhīvu.

Nākotnes mērķis – biedrības darbības sfēras paplašināšana, pēc iespējas vairāk 
iesaistot privāto arhīvu darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus dokumentu 
pārvaldības un arhīvu jomā, un biedrības izglītojošās darbības izvēršana.

un vēlējums mums visiem – lai nākamā gada pārskata ziņojumā mēs runātu ne 
tikai par valdes un valdes locekļu darbiem un sniegumiem, bet par atsevišķu biedrības 
šūniņu un arī biedru aktīvu iesaistīšanos biedrības dzīvē.

Ingūna Slaidiņa

Latvijas arhīvistu biedrības 2010. gada 27. marta 
kopsapulces lēmums

iepazinusies ar priekšlikumiem par arhīvu sistēmas reorganizāciju saskaņā ar 
jauno Arhīvu likumu, Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce nolēma:

1. Piekrist personālvadības, finanšu, juridiskā, saimnieciskā nodrošinājuma un 
informācijas tehnoloģiju atbalsta funkciju centralizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce.
I. Beišāna foto
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2. atbalstīt dokumentu pārvaldības un iestāžu arhīvu uzraudzības funkcijas 
metodiskā darba centralizāciju.

3. atbalstīt Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības – departamenta statusa 
piešķiršanu Latvijas valsts vēstures arhīvam, Latvijas valsts arhīvam un Latvijas 
valsts kinofotofonodokumentu arhīvam, saglabājot tiem arhīvu darba pamatfunkcijas 
(izņemot centralizētās funkcijas).

4. atbalstīt teritoriālo arhīvu izveidi.
5. veidot nelielu un efektīvu Latvijas Nacionālā arhīva pārvaldes struktūru ar 

ekonomiski pamatotu darbinieku skaitu noteikto funkciju veikšanai, neradot tajā 
jaunas struktūrvienības bez to funkcionēšanas kārtības izvērtējuma.

6. Pieprasīt valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas priekšlikuma izstrādes 
darba grupai sagatavot un iesniegt Latvijas arhīvistu biedrības valdei Latvijas 
Nacionālā arhīva struktūras projektu ekonomiskā pamatojuma aprēķinus un to 
analīzi salīdzinājumā ar pašreiz pastāvošās arhīvu sistēmas darbības finansējumu, 
paredzamo ekonomisko labumu un risku izvērtējumu.

7. Pieprasīt valsts arhīvu ģenerāldirekcijai iesniegt Latvijas arhīvistu biedrības 
valdei precizēto valsts pamatbudžeta resursu un izdevumu plānu sadalījumā pa 
2010. gada mēnešiem, kā arī informāciju par finansiālās darbības rezultātiem šā 
gada janvāra un februāra mēnešos par katru arhīva sistēmas iestādi (ieskaitot vaĢ) 
atsevišķi.

8. Pieprasīt vaĢ arhīvu sistēmas reorganizācijas priekšlikuma izstrādes darba 
grupas pieņemto struktūras projektu parakstīt visiem šīs darba grupas locekļiem 
pirms tā iesniegšanas Kultūras ministrijas komisijā.

9. Latvijas arhīvistu biedrības šīsdienas kopsapulces lēmumu par valsts arhīvu 
sistēmas reorganizāciju 2010. gada 29. martā iesniegt vaĢ valsts arhīvu sistēmas 
reorganizācijas priekšlikuma izstrādes darba grupas priekšsēdētājam v. Štālam un 
līdz 2010. gada 1. aprīlim – Kultūras ministrijas arhīvu sistēmas reorganizācijas 
priekšlikuma izstrādes komisijas priekšsēdētājam u. Lielpēteram.

Lēmums pieņemts balsojot: “par” – 80 balsis, “pret” – 1 balss, “atturas” – 23 
balsis.


