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Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma 37. pantam, lai aizsargātu biedru un sabiedrības veselību kopumā, 

Latvijas arhīvistu biedrības (turpmāk – LAB) biedru sapulce (turpmāk-Sapulce) notiek 

attālināti, izmantojot tiešsaites platformu ZOOM. 2021. gada 15. oktobrī LAB biedriem tika 

izsūtīta balsojuma veidlapa, kuru tiem bija rakstveidā jāaizpilda un līdz 29.10.2021. plkst. 

12.00 jāiesūta uz biedrības e-pastu info@arhivistubiedriba.lv  vai pa pastu. 

Sapulces laikā balsošana nenotiks, bet tiks paziņoti apkopotie, attālināti līdz 29.10.2021. 

plkst. 12.00 nodotie, balsojuma rezultāti. 

 

Darba kārtība. 

1. Biedru sapulces atklāšana. 

2. Ziņojums par biedru sapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem. 

3. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par: 

• kopsapulces vadītāja apstiprināšanu; 

• balsu skaitīšanas komisijas locekļu apstiprināšanu; 

• kopsapulces protokolista apstiprināšanu; 

• kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu. 

4. Ziņojums par biedrības darbību 2021. gadā. 

5. Valdes locekļu kandidātu uzrunas un attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu 

paziņošana par valdes locekļu apstiprināšanu. 

6. Revīzijas komisijas locekļu uzrunas un attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu 

paziņošana par revīzijas komisijas apstiprināšanu. 

7. Citi jautājumi. 

 

1. 

Sapulci atklāj Inga Šteingolde un informē, ka balsošana ir notikusi leģitīmi, jo vairāk 

nekā 50% LAB biedru ir iesūtījuši balsošanas zīmes norādītajā termiņā. Pieslēgušies Zoom 

platformai ir 55 LAB biedri. 

Sapulce tiek ierakstīta, un ieraksts tiek glabāts līdz izmaiņas valdes sastāvā tiek 

ierakstītas Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

Turpinājumā Inga Šteingolde uzrunā LAB biedrus un pateicās par atsaucību un ticību 

biedrības nākotnei un pastāvēšanai. 

 

mailto:info@arhivistubiedriba.lv
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2. 

Kārlis Zvirgzdiņš ziņo, ka biedrībā uz balsošanas brīdi ir 165 biedri, balsošanas zīmes ir 

iesūtījuši 115 biedri. Pieslēgušies “Zoom” platformai – 55 biedri. 

 

3. 

Kārlis Zvirgzdiņš paziņo attālinātā rakstveida balsojuma rezultātus. 

 

• Sapulce nolemj par vadītāju apstiprināt Ingu Šteingoldi. 

Balsošanas rezultāts. Par – 113, pret – nav, atturas – 2. 

 

• Sapulce nolemj par balsu skaitītājiem ievēlēt: 

Ingūnu Slaidiņu,  

Eviju Baranovu, 

Kārli Zvirgzdiņu. 

Balsošanas rezultāts. Par – 112, pret – nav, atturas – 3. 

 

• Sapulce nolemj par protokolisti apstiprināt Ilzi Zaščinsku. 

Balsošanas rezultāts. Par – 114, pret – nav, atturas – 1. 

 

• Sapulce nolemj apstiprināt darba kārtību. 

Balsošanas rezultāts. Par – 115, pret – nav, atturas – nav. 

  

4. 

 

Inga Šteingolde ziņo par LAB notikumiem 2021. gada vasaras periodā. Viņa uzsver, ka, 

lai organizētu vēlēšanu procesu, notika trīs biedru grupas sanāksmes š.g. 7. un 27. septembrī 

un 5. oktobrī, kurās tika aktualizēta LAB vēlēšanu kārtība un apkopoti iesūtīto valdes locekļu 

kandidātu pieteikumi. 

Turpinājumā Inga Šteingolde lūdz ar klusuma brīdi pieminēt 2021. gada 7. jūnijā 

mūžībā negaidīti aizsaukto LAB biedri–dibinātāju, ilggadēju kolēģi arhīvu Centrālās 

mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas izveidotāju un direktori Intu 

Rudzīti un uzsver, ka viņas aizsākto darbu turpina LNA Dokumentu preventīvas saglabāšanas 

departaments. Vairāk kā piecdesmit savas dzīves gadus Inta veltīja kultūras mantojuma 

saglabāšanai, viņas paveiktais aptver visdažādākos darbības virzienus. 

Inga Šteingolde informē, ka iesniegumu par iestāšanos LAB ir ieniegusi SIA ‘’Biznesa 

augstskola Turība’’ lektore Jolanta Brilte, bet iesniegumu par izstāšanos ir iesniegusi Irina 

Zeigliša. 

 

 

 

5. 
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Inga Šteingolde atgādina, ka valdē tiek ievēlēts viens valdes loceklis uz 13 LAB 

biedriem, ņemot vērā, ka LAB 2021. gada 7. septembrī bija 165 biedri, tad valde saskaņā ar 

biedrības statūtiem sastāv no 13 biedriem.  

Lai nodrošinātu valdes darbības pēctecību, 1 valdes locekļa kandidātu no sava sastāva 

izvirza iepriekšējā valde. Biedrības biedri, ņemot vērā to institucionālo un reģionālo 

piederību, dalās vēlētāju kopās. 
 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātiem no Uzņēmumu (t.sk. valsts 

kapitālsabiedrības, privātie arhīvi u.c.) kopas (2 kandidāti). 

 

Ervīns Kronbergs uzsver, ka vēlētos kā valdes loceklis risināt jautājumus par 

elektronisko dokumentu termiņa samazinājumu banku sektorā. 

Anita Mihejeva vēlas veicināt racionālu, produktīvu sadarbību ar LNA un privātajiem 

uzņēmumiem,  piedalīties normatīvo aktu projektu apspriešanā un dalīties ar savu pieredzi. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātiem no Valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūciju kopas (3 kandidāti) 

 

Ilzes Zaščinskas mērķis ir turpināt aktīvu darbu normatīvo aktu pilnveidē, kā arī 

veicināt arhīvista profesijas prestiža paaugstināšanu sabiedrībā. 

Jeļena Feofilova vēlētos, lai atsāktos grupas tikšanās, jo tā ir laba tradīcija un veicina 

profesionālo zināšanu un pieredzes paaugstināšanu, kā arī atjaunotos diskusijas gan biedru 

starpā, gan ar LNA. 

Dignai Bērzei nebija iespēja pieslēgties biedru sapulcei, tāpēc viņas sagatavoto uzrunu 

nolasa Inga Šteingolde. Digna Bērze uzsver, ka darbojoties valdē centīsies piedalīties 

biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā. Viena no iniciatīvām varētu būt – rosināt senjorus 

LAB biedrus veidot atmiņu pierakstus. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātiem no Vidzemes–Latgales -Kurzemes–

Zemgales (LNA reģionālās struktūrvienības + citi reģionu pārstāvji) kopas (2 kandidāti) 

 

Anda Opoļska uzsver, ka viens no valdes uzdevumiem būtu LAB biedru saliedētība. 

Ierosina organizēt saliedētības pasākumus. 

Guntas Zīrāpes mērķis un ieceres ir uzsākt domu apmaiņu starp LAB biedriem reģionos. 

Ikvienam būtu jādod iespēja izteikt savas domas un redzējumu, biedrības turpmākās darbības 

jautājumos. Veicinās LAB biedru saliedētību. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātam no Latvijas Nacionālā arhīva 

administrācijas kopas (1 kandidāts) 

 

Ginta Orinska-Spirģe uzsver, ka vēlētos izcelt arhīvista lomu kopumā, sabiedrībai 

parādīt, ka arhīvists ir nopietna profesija, kura ir jāgodā, kā arī popularizēt LAB un sekmēt 

biedrības darbu. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātam no LNA Latvijas Valsts arhīva kopas 

(1 kandidāts) 

 

Laura Kabakova cer, ka biedrībai noderēs viņas iegūtā izglītība un uzsver, ka biedrības 

darbības kvalitāte ir atkarīga tikai no pašiem biedriem, tāpēc īpaši būtu jāuzrunā tie biedri, 

kuriem ir īpašas prasmes un talanti. Viņas mērķis ir piesaistīt jaunus biedrības biedrus. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātiem no LNA Latvijas Valsts vēstures 

arhīva un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta kopas (2 kandidāti) 
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Enija Rubina informē, ka viena no lietām, ko gribētu atjaunot, ir biedrības sabiedriskā 

dzīve. Turpināt vairāk pievērsties arhīvista profesijas un biedrības popularizēšanai.  

 

Evijas Baranovas vārdā Inga Šteingolde informē, ka kandidāte vēlētos risināt 

problēmjautājumus, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldību, kā arī popularizēt LAB. 

 

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes kandidātiem no LNA Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva, Personāla dokumentu valsts arhīva un Dokumentu 

preventīvās saglabāšanas departamenta kopas (1 kandidāts) 

 

Dainas Celmas mērķis ir piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumu un zināšanu 

pilnveides kursu organizēšanā. 

 

Valdes (2018.g.–2021.g.) izvirzītā kandidāta uzruna. 

Inga Šteingolde uzsver, ka vēlētos izveidot komandu no valdes locekļiem, lai varētu 

vairāk uzrunāt LAB biedrus personīgi, ar mērķi vairāk saliedēties un uzkrāt zināšanas. 

 
Sapulces vadītāja dod vārdu Kārlim Zvirgzdiņam balsošanas rezultātu nolasīšanai. 

 

Ervīns Kronbergs  

Balsošanas rezultāts. Par – 107, pret – nav, atturas – 8. 

 

Anita Mihējeva  

Balsošanas rezultāts. Par – 103, pret – 1, atturas – 11. 

 

Ilze Zaščinska  

Balsošanas rezultāts. Par – 107, pret – nav, atturas – 8. 

 

Jeļena Feofilova 

Balsošanas rezultāts. Par – 110, pret – nav, atturas – 5. 

 

Digna Bērze 

Balsošanas rezultāts. Par – 111, pret – 1, atturas – 3. 

 

Anda Opoļska  

Balsošanas rezultāts. Par – 106, pret – 1, atturas – 8. 

 

Gunta Zīrāpe  

Balsošanas rezultāts. Par – 105, pret – nav, atturas – 10. 

 

 

Ginta Orinska-Spirģe 

Balsošanas rezultāts. Par – 108, pret – nav, atturas – 7. 

 

Laura Kabakova 
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Balsošanas rezultāts. Par – 107, pret – nav, atturas – 8. 

 

Enija Rubina 

Balsošanas rezultāts. Par – 112, pret – nav, atturas – 3. 

 

Evija Baranova  

Balsošanas rezultāts. Par – 108, pret – nav, atturas – 7. 

 

Daina Celma 

Balsošanas rezultāts. Par – 111, pret – nav, atturas – 4. 

 

Inga Šteingolde  

Balsošanas rezultāts. Par – 111, pret – 1, atturas – 3. 

 

Kārlis Zvirgzdiņš informē, ka visi kandidāti valdē ir ievēlēti. 

 

6. 

 

Inga Šteingolde lūdz revīzijas komisijas kandidātus iepazīstināt ar sevi. 

 

Līga Dimante informē, ka ir bijusi ilgstoša LAB valdes locekle, biedrības biedrs kopš 

dibināšanas un divtūkstošo gadu sākumā – LAB revīzijas komisijas locekle. Turpinājumā 

izsaka cerību, ka ievēlētā valde spēs izkustināt biedrību no mierīgas pastāvēšanas.  

Dace Kārkliņa informē, ka ir biedrs kopš dibināšanas, piedalījās LAB dibināšanas 

sapulcē. Ir bijusi LAB valdes locekle un jau otro reizi ir izvirzīta revīzijas komisijas locekļa 

amatam. 

Ingūnas Slaidiņas vārdā Inga Šteingolde informē, ka Ingūna ir ilgus gadus bijusi gan 

LAB valdes locekle, gan LAB valdes priekšsēdētāja. 

Sapulces vadītāja dod vārdu Kārlim Zvirgzdiņam nolasīt balsojuma rezultātus. 

Ingūna Slaidiņa  

Balsošanas rezultāts. Par – 113, pret – nav, atturas – 2. 

Dace Kārkliņa  

Balsošanas rezultāts. Par – 112, pret – 1, atturas – 2. 

Līga Dimante  

Balsošanas rezultāts. Par – 112, pret – nav, atturas – 3. 

 

7.  

Inga Šteingolde aicina LAB biedrus paust savus ieteikumus un viedokli. 

Gatis Karlsons informē par jaunajiem Ministru Kabineta noteikumiem, kas reglamentē 

dokumentu un arhīvu pārvaldību, to izstrādes gaitu un rosina jauno valdi nākotnē būt 

kompetentākai lēmumu pieņemšanā. 
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Sapulci slēdz plkst.14.41. 

 

 

 

Biedru sapulces vadītāja   (paraksts*)   I.Šteingolde 

 

 

 

Protokoliste    (paraksts*)   I. Zaščinska 

 

 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


