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Anita Mihejeva.

Darba kārtība:

1. Biedru izstāšanās.
2. Informācija par Latvijas arhīvistu biedrības projektu izpildi.
3. Biedru naudas nomaksas aktualitātes.
4. Par ekskursijas organizēšanu.
5. Citi jautājumi.

1.

Laura Kabakova informē, ka ir saņemts Vijas Bernānes iesniegums par
izstāšanos no Latvijas arhīvistu biedrības. Valdes locekļi pieņem zināšanai.

2.

Laura  Kabakova  informē,  ka  žurnāls  “Latvijas  arhīvi”  ir  izdošanas
procesā un ir sagatavoti līgumi par rakstu sagatavošanu, kuri būs jāapmaksā no Valsts
kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem 3000 EUR.

Turpinājumā vārds tiek dots Enijai Rubinai, kura informē par projekta
“Rīgas pilsētas arhīva virtuālā tūre un izstāde” norises gaitu. Līgums ar Rīgas domes
Izglītības,  kultūras  un  sporta  departamentu  tika  noslēgts  novēloti,  tāpēc  arī  nauda
netika saņemta laikā. Tā kā līdz līguma noslēgšanai tika paveikta lielākā daļa darbu,
tad piešķirtie finanšu līdzekļi tika laicīgi izmantoti (līdz 30.11.2022.). Pašlaik projekta



ietvaros tiek veidots interaktīvais stends, ko izvietos Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja telpās. 

3.

Jeļena  Feofilova  informē,  ka  katru  mēnesi  LAB  biedriem,  kuriem
biedra naudas parāds ir lielāks par 20 eiro, nosūta e-pastu ar atgādinājumu. Diemžēl
atsevišķi biedri, kuru parāds ir 60 un 50 eiro, vēl joprojām nav sākuši to atmaksāt.

Klātesošie vienojas nosūtīt atgādinājumus biedra naudas parādniekiem
ar lūgumu līdz šī gada beigām atmaksāt parādu.

4.

Laura  Kabakova  informē  par  Ingūnas  Slaidiņas  ierosinājumu  apmeklēt
Krakovu (Polijā), kur ir  uzcelts  viens no modernākajiem arhīviem reģionā.  Notiek
diskusija.  Laura  Kabakova  aicina  klātesošos  sniegt  priekšlikumus  par  ekskursijas
galamērķu  variantiem.  Valdes  locekļi  ierosina  apmeklēt  Stokholmas  (Zviedrijā)
arhīvus, jo būtu labi uzzināt Skandināvijas arhīvniecības pieredzi. 

Valdes  locekļi  vienojas  līdz  nākamā  gada  janvārim  apkopot  viedokļus  un
informāciju par ekskursijas norisi un galamērķi.

5.

Daina Celma aktualizē jautājumu par arhīvista profesijas prestižu un aicina
klātesošos padomāt, kā LAB varētu iesaistīties arhīvu popularizēšanā. Anita Mihejeva
ierosina organizēt paneļdiskusiju, kurā varētu uzaicināt piedalīties Latvijas Nacionālā
arhīva  pārstāvjus  un  LAB biedrus,  lai  apspriestu  Latvijas  arhīvu  un arhīvniecības
attīstības perspektīvas  un mērķus.  Daina Celma ierosina diskusijas  ietvaros  veidot
zibakciju ar moto: kas Latvijas sabiedrībā notiktu, ja arhīvu nebūtu. Vizuāli parādīt,
kādi būtu sabiedrībai zaudējumi.

Turpinājumā klātesošie  vienojas turpināt  Zoom platformā organizēt lekcijas
LAB biedriem. Laura Kabakova ierosina uzrunāt Ingu Šteingoldi nolasīt lekciju par
dokumentu saglabāšanas aktualitātēm.

Anita Mihejeva ierosina valdes protokolus publicēt LAB mājaslapā.

Sēdi slēdz 18.00

Priekšsēdētāja (paraksts*) L. Kabakova

Sekretāre (paraksts*) I. Zaščinska
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