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

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

 

 
Darba kārtība: 

1. Biedru izstāšanās un izslēgšana; 
2. Par kandidātu izvirzīšanu Latvijas arhīvistu biedrības Revīzijas 

komisijas locekļa amatā; 
3. Par Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces izsludināšanu, tās darba 

kārtības noteikšanu; 
4. Citi jautājumi. 

 
1. 

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

Turpinājumā Laura Kabakova informē, ka biedru naudas parādniekiem 
ir nosūtījusi atgādinājumu par parādu atmaksu. Parādi tiek dzēsti, tāpēc valdei 
šobrīd nav jālemj par biedru izslēgšanu. 



2 
 

2. 

Laura Kabakova informē, ka no LAB Revīzijas komisijasizstājās Līga 
Dimante, tāpēc valdei būtu jāizvirza jauns Revīzijas komisijas loceklis. 

Anita Mihejeva informē, ka LAB statūtos nav noteikts Revīzijas 
komisijas locekļu skaits.  

 

3. 

Laura Kabakova informē, ka LABBiedru sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce) 
notiks 28. martā no plkst. 12.00 līdz 14.00 mākslas centrā ZUZEUM (Lāčplēša ielā 
101, Rīgā). Pēc Sapulces būs iespēja biedriem apmeklēt mākslas centra izstādi. 
Ekskursija ar gidu 30 cilvēku grupai maksās 25 eiro. Atkarībā no pieteikušos biedru 
skaita, būtu jārezervē gids divām vai trijām grupām. 

Turpinājumā Laura Kabakova aktualizē jautājumu par kafijas pauzi un uzsver, 
ka mākslas centra ZUZEUM kafejnīcas cenas ir augstas, tāpēc ierosina kafijas pauzes 
vietā LAB apmaksāt gida pakalpojumus. 

Sēdes vadītāja lūdz LAB valdes locekļus izteikties par kafijas pauzes 
nepieciešamību. Notiek diskusija. Jeļena Feofilova ierosinaZUZEUM kafejnīcā 
pasūtīt tikai kafiju,bet kliņģeri iegādāties citur. Valdes locekļi vienojas, ka būtu 
jānoskaidro kafijas izmaksas un iespēja to pasūtīt ZUZEUM kafejnīcā, bet kliņģeri 
iegādāties pie cita tirgotāja. 

Laura Kabakova informē, ka telpu noma maksās 250 eiro stundā, tačunomas 
cenā nav iekļauts muzeja apmeklējums. Telpu nomniekam, apmeklējot muzeju, 
mākslas centrs ZUZEUM piedāvā 50 % atlaidi biļetēm. Līdz ar to telpu noma 
izmaksās 500 eiro,5 eiro no biedra par muzeja apmeklējumu un atkarībā no cilvēku 
grupu skaita, maksa par gida pakalpojumiem. Visas izmaksas segs LAB. 

Turpinājumā Laura Kabakova aktualizē jautājumu par Sapulces neoficiālās 
daļas scenāriju. Jeļena Feofilova ierosina samazināt telpu īres laiku un novirzīt šos 
līdzekļus ekskursijai. Enija Rubina precizē – stundu varētu paredzēt Sapulces norisei 
un nākamo stundu – ekskursijai. Tādējādi LAB telpas varētu īrēt tikai vienu stundu. 

Laura Kabakova informē, ka Gatis Karlsons visus LAB biedrus aicina (pēc 
Sapulces) plkst.16.30 uz lekciju par elektronisko dokumentu saglabāšanu, kas notiks 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 

Notiek diskusija par Sapulces norises iespējamību Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātē. Klātesošie secina, ka tomēr, lai nodrošinātu pietiekamu 
biedru skaitu Sapulcē, labākā vietas izvēle ir mākslas centrs ZUZEUM. 

Ginta Orinska- Spirģe apņemas izveidot pieteikuma anketu LAB Sapulcei. 

 

4. 

Laura Kabakova informē, ka valde LAB vārdā ir iesniegusi priekšlikumus 
jaunajiem Dokumentu un arhīvu pārvaldes noteikumiem. Starp LAB biedriem notika 
noteikumu publiska apspriešana. Saņemtie priekšlikumi tika apkopoti un iesniegti 
Latvijas Nacionālajā arhīvā par šo noteikumu sagatavošanu atbildīgajai personai Vijai 
Ozolai. 
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Turpinājumā sēdes vadītāja aicina Dainu Celmu informēt par plānoto LAB biedru 
ekskursiju uz Stokholmu. Daina Celma uzsver, katika izskatīti vairāki ekskursijas 
galamērķi: gan Polija, gan Zviedrija . Ņemot vērā pašreiz Ukrainā notiekošo karu, 
viņa ierosina ekskursijādoties uz Stokholmu. LAB līdz šim ir bijusi pozitīva sadarbība 
ar ceļojumu biroju “Mundus Travel”, kas piedāvā uz Zviedriju doties ar prāmi no 
Ventspils ostas. Ventspilī varētu apmeklēt Ventspils arhīvu un tad tālāk ar prāmi 
doties uz Ninashamnu Zviedrijā. Šī vieta nav tālu no Stokholmas. Gatis Karlsons 
uzņēmās noorganizēt ekskursiju uz Zviedrijas Militāro arhīvu. Daina Celma uzsver, 
ka arī Ingūnai Slaidiņai un Līgai Dimantei ir kontakti Zviedrijas Nacionālajā arhīvā, 
kurus varētu izmantot ekskursiju organizēšanai.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.35 

 
 

Priekšsēdētāja    (paraksts*)  L.Kabakova 
 

 

 

Sekretāre    (paraksts*)  I. Zaščinska 

 

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


