
LATVIJAS ARHĪVISTU BIEDRĪBAS VALDE 
Reģ. Nr. 40008029235, Slokas iela 16, Rīga, LV-1007 

 
Latvijas arhīvistu biedrības 

Valdes sēdes 
 

PROTOKOLS 
(ZOOM platformā) 

 
2023.gada 9. janvārī 

Nr. 1 
 
Sēdi atklāj plkst.15.15 
 
Sēdi vada: Laura Kabakova 

 
 
 

Sēdi protokolē: Ilze Zaščinska  
   
Sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ervīns Kronbergs, 

Jeļena Feofilova, 
Digna Bērze, 
Daina Celma, 
Enija Rubina, 
Anita Mihejeva, 
Inga Šteingolde, 
Anda Opoļska, 
Gunta Zīrāpe, 
Ginta Orinska-Spirģe. 
 

 

 
Darba kārtība: 

1. Biedru izstāšanās; 
2. Par kandidātu izvirzīšanu darbam Arhīvu padomē; 
3. Par Latvijas arhīvistu biedrības e-adresi; 
4. Par projektu; 
5. Citi jautājumi. 

 
1. 

Laura Kabakova informē, ka ir saņemts DainasSūngailes iesniegums 
par izstāšanos no Latvijas arhīvistu biedrības (turpmāk tekstā – LAB). Valdes 
locekļi pieņem zināšanai. 

2. 

Laura Kabakova informē, ka Arhīvu padomei ir beigušās pilnvaras un, 
atbilstoši Arhīvu likumam, LAB valdei ir jāizvirza jauns kandidāts Arhīvu 
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padomē. Latvijas Nacionālo arhīvu šajā padomē pārstāvēs Ingūna Slaidiņa. 
Klātesošie vienojās virzīt Lauru Kabakovu kā institūciju pārstāvi no LAB.  

 

3. 

Laura Kabakova informē, ka no 2023. gada visām juridiskām personām ir jābūt 
e-adresei. Portālā www.latvija.lv LAB e-adrese ir sagatavota.  

4. 

Laura Kabakova dod vārdu Gintai Orinskai-Spirģei. Ginta Orinska-Spirģe 
informē, ka būtu jāuzsāk darbs pie “Sudraba paaudzes” atmiņu apkopošanas. Viņa 
rosina pieteikt Kultūrkapitāla fondam projektu, kura ietvaros tiktusavākti un izdoti 
arhīvu darbinieku dzīvesstāsti. Projektu izstrādātu LAB kopā ar pieaicinātiem 
pētniekiem. Turpinājumā Ginta Orinska-Spirģeuzsver, ka gan viņai, gan kolēģiem ir 
pieredze korporatīvo atmiņu vākšanā. Ir savāktas Porcelāna fabrikas darbinieku 
atmiņas. Līdz ar to ir izstrādāta metodika šādu atmiņu vākšanai. Ginta Orinska-
Spirģerosina klātesošajiem izteikt savas domas par šādiem projekta sagatavošanas 
posmiem: 

 projekta pamatojuma izstrāde; 
 intervējamo personu saraksta izveide; 
 vienošanās par atmiņu pierakstīšanasformu (audiovizuālā, 

transkripcijas); 
 vienošanās par darba apjomu (cik intervijas gada laikā varētu 

sagatavot). 

 Turpinājumā Ginta Orinska-Spirģe ierosina atmiņu vākšanas procesā iesaistīt 
Dignu Bērzi un Andu Opoļsku. 

Enija Rubina interesējas, vai ir jāsastāda arī jautājumi, ko uzdot 
intervējamajām personām?  Ginta Orinska-Spirģeinformē, ka metodika un 
jautājumitiks izstrādāti kopāar pētniekiemun LAB pārstāvjiem. Pamatojums ir 
jāizstrādā līdz 2023. gada 21.janvārim. 

Laura Kabakova informē, ka ir biedrības, kuru mājaslapās jau ir ievietoti video 
ar biedru atmiņu stāstiem. 

Enija Rubina ierosina atmiņu stāstus apkopot rakstiskā formā. Anda Opoļska 
uzsver, ka daudzi nav gatavi runāt, jo, lai atklātībā nonāktu šīs atmiņas, ir pagājis 
pārāk īss laiks. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas arhīva darbiniekiem ir bijusi arī 
negatīva pieredze. Ginta Orinska-Spirģe informē, ka šādā gadījumā ir iespēja 
noformēt vienošanos, kura paredzētu, ka LAB fiksē atmiņas, bet persona uzliek 
aizliegumu tās publiskot. Projekta mērķis ir savākt atmiņas, kamēr persona ir dzīva un 
veidotarhīvniecības vēsturi. 

Anita Mihejeva interesējas par intervējamo loku. Vai tiks fiksētas uzņēmumu, 
iestāžu un komercsabiedrību arhīvistu atmiņas,vai arī intervēti tiks tikai Latvijas 
Nacionālā arhīva darbinieki. Ginta Orinska-Spirģe domā, ka būtu jāpaplašina personu 
loks,iekļaujot arī komercsabiedrību darbiniekus. 
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Digna Bērze uzsver, ka daudzi institūciju arhīva darbinieki ir strādājuši LNA, 
kā, piemēram, Sarmīte Šāvēja (Ārlietu ministrija), Sandra Ulpe (Latvijas Gāze), Ligita 
Rauba u.c. Interviju gaitā būtu jāliek uzsvars uz profesionāli vērtīgu, interesantu un 
noderīgu informāciju.  

Daina Celma ierosina intervijās pieturēties pie jautājumu skalas un aktualizē 
jautājumu par interviju tematiku. Ginta Orinska-Spirģe informē, ka, lai gan šī projekta 
pamatā ir korporatīvas ievirzes datu vākšana, tomēr šajās intervijās būs iekļauti 
jautājumigan par personu biogrāfiju (notikumiem, kas veido cilvēku kā personību), 
ganpar arhīviem Latvijas vēsturiskajos pārmaiņu laikos, ganpar tokā persona ir 
kļuvusi par arhīvistu un kāda ir bijusi viņa profesionālā dzīve.  

Enija Rubina aktualizē jautājumu par intervējamo personu sarakstiem. Ginta 
Orinska-Spirģe informē, ka intervējamo personu sarakstu būtu jāizveido pirms 
projekta iesniegšanas, jo tad šāds saraksts ļautu saprast darbu apjomu un aprēķināt 
izdevumutāmi. Saraksts būs par pamatu budžeta pieprasījumam. 

Inga Šteingolde informē par Latvijas Restauratoru biedrības pieredzi biedru 
atmiņu vākšanā, uzsverot, ka galvenais uzsvars projektā bija uz nozares attīstību, 
intervējamā personību un viņa ieguldījumu nozarē. 

Klātesošie vienojas Google kontā kopīgi sākt veidot intervējamo sarakstu. 

Anita Mihejeva interesējas, kāds būs galaprodukts. Ginta Orinska-Spirģe 
informē, ka pirmais sasniegtais rezultāts būs intervijas, otrais – apkopotas laikabiedru 
atmiņas, trešais – videosižeti un publikācijas. 

Klātesošie diskutē par atmiņu publicēšanu izdevumā “Latvijas Arhīvi”. 

Ginta Orinska-Spirģe apņemas uzsākt darbu pie projekta izveides.  

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

 
 

Priekšsēdētāja    (paraksts*)  L.Kabakova 
 

 

 

Sekretāre    (paraksts*)  I. Zaščinska 

 

 
* Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 
zīmogu 


