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Sēdi vada:
Arhīvu padomes priekšsēdētāja, Latvijas Arhīvistu I.Slaidiņa
biedrības pārstāve, Latvijas Nacionālā arhīva direktora
vietniece
Piedalās
Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu I.Bērziņa
pārvaldības departamenta direktora vietniece;
Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve, Latvijas Bankas B.Blese
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes
Dokumentu pārvaldības un bibliotēkas daļas galvenā
arhīviste;
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece, A.Čerpinska
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva
Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas
vadošā pētniece;
Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītāja L.Dimante
p.i.
Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta T.Jevdokimova
Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļas
konsultante;
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informātikas G.Krasovskis
jautājumos
Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspekcijas vadītāja

A.Rengarte

Tieslietu ministrijas pārstāve, Valsts zemes dienesta M.Tenisa
Administratīvā
departamenta
Kancelejas
vadītāja;
Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja
Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras Zonālā valsts arhīva L. Vihrova
vecākā eksperte;
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva K.Zvirgzdiņš
Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadītājs.
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Nepiedalās
Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks;

G.Karlsosns

Uzaicinātie:
Latvijas Nacionālā arhīva direktore

M.Sprūdža

Protokolē:
Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītāja L. Dimante
p.i.

Darba kārtība:
1. Pārskats par Arhīvu padomes darbu 2014.-2016.gadā;
2. Arhīvu padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas;
3. Arhīvu nozares stratēģija 2015.–2020. gadam Dokumentu un arhīvu pārvaldība.
Nacionālais dokumentārais mantojums precizētās versijas apstiprināšana;
4. Dažādi
1. Pārskats par Arhīvu padomes darbu 2014.-2016.gadā.
I.Slaidiņa izceļ būtiskākos jautājumus, pie kuriem strādājusi Arhīvu padome:
- atļauja pētniekiem fotografēt dokumentus Nacionālā arhīva lasītavās;
- Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju lietu glabāšanas termiņu noteikšana
un kritēriju izstrāde izlases kopuma veidošanai;
- Nacionālā arhīva ēku infrastruktūras sakārtošanas iespējas;
- arhīvu loma informācijas sabiedrībā.

2. Arhīvu padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas
LĒMUMS:
(1) Balsojumā vienbalsīgi par Arhīvu padomes priekšsēdētāju ievēl I.Slaidiņu. Par
Arhīvu padomes priekšsēdētāja vietnieci balsojumā ievēl A.Čerpinsku.

3. Arhīvu nozares stratēģija 2015.–2020. gadam Dokumentu un arhīvu
pārvaldība. Nacionālais dokumentārais mantojums precizētās versijas
apstiprināšana (turpmāk – stratēģija);
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M.Sprūdža raksturo darba grupas veiktos labojumus, precizējot izmaksas, izsvītrojot
vīzijas, kas šinī periodā nav realizējamas, kā arī pieminot zinātnisko institūciju
arhīvus, kas nebija sākotnējā tekstā. Akcentē būtiskākās veiktās izmaiņas:
- elektronisko dokumentu centra veidošana tiek pārcelta uz 2020. gadu;
- Skandu ielā (Rīgā) nebija iespējams realizēt revitalizācijas projektu;
- izskaidro Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk – LNA) lēmumu atteikties no telpām
Pils ielā Cēsīs;
- nav izdevies izveidot LNA sadarbību ar radošajām industrijām, toties ir noslēgti
sadarbības līgumi par studentu praksēm ar 6 augstskolām;
- līdzekļu trūkuma dēļ netiks veidota virtuālā lasītava, toties tiks uzlabota programma
„Raduraksti”, kā arī LNA lasītavās tiek plānots padarīt pieejamus arī ar autortiesībām
aizsargātos darbus.
Arhīvu padomes locekļi izsaka jautājumus un precizējumus:
- Ir samazinājusies prognoze par glabājamo vienību pieņemšanu LNA. Tā ir
objektīva, jo no likvidējamajām komercsabiedrībām tiek nodots maz dokumentu;
mainās dokumentu saturs un mazāk jāglabā pastāvīgi; LNA ir uzsācis dokumentu
atkārtotu izvērtēšanu par dokumentiem, kuru pastāvīga glabāšana bija paredzēta
1995.gada paraugsarakstā, bet normatīvajos aktos nebija šāds glabāšanas ilgums.
- 15.lp sadaļā 5.1. jāprecizē virsraksts, jo tas ir plašāks kā veicamie uzdevumi;
- Par PSRS perioda dokumentu glabāšanas vietu apzināšanu šajā plānošanas periodā
var plānot tikai darba uzsākšanu, jo tas ir pārāk liels darbu apjoms
LĒMUMS:
(2) Apstiprināt Arhīvu nozares stratēģijā veiktos precizējumus.
4. Dažādi
I.Slaidiņa informē, ka ir iespējams izvirzīt kandidātus Nacionālajai Kultūras
balvai. Aicina uz diskusiju par Valdas Pētersones nopelniem augstu standartu
saglabāšanā Nacionālā arhīva zinātnisko publikāciju un žurnāla „Latvijas Arhīvi”
sagatavošanā un izdošanā, par LNA zinātnisko lasījumu un citu nozīmīgu
pasākumu organizēšanā.
LĒMUMS:
(3) Arhīvu padomei kopā ar Latvijas Arhīvistu biedrību nominēt Valdu Pētersoni
Nacionālajai Kultūras balvai. Lūgt LNA kolēģiem sagatavot nepieciešamos
dokumentus Valdas Pētersones izvirzīšanai.

-

Diskusija par ierosinājumiem jautājumiem, ko turpmāk izskatīt Arhīvu padomē:
Sadarbībā ar Muzeju padomi izskatīt jautājumu par muzeju zinātniskajiem
arhīviem, par šo arhīvu sakārtošanas un uzziņu sistēmas pamatprincipiem
(L.Dimante);
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-

-

-

Sadarbībā ar zinātniskajiem institūtiem izdiskutēt par Latvijas nozīmīgajiem
procesiem un notikumiem, sākot ar 1990-tajiem gadiem, kuru dokumentēšanai
nepieciešams pievērst lielāku uzmanību (I.Bērziņa, A.Čerpinska);
Runāt par e-dokumentiem, to saglabāšanu un pieņemšanu valsts glabāšanā.
Pievērst uzmanību centralizētajiem reģistriem un datu bāzēm, kurās ir apkopoti
daudzu institūciju dati (G.Krasovskis);
Sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāt precīzu pašvaldību dokumentu paraugsarakstu
(L.Vihrova);
Diskusija par dokumentiem ar atzīmi „Dienesta vajadzībām”(T.Jevdokimova);
Diskusija saistībā ar Saeimā uz 3. Lasījumu sagatavotajiem grozījumiem likumā
„Par grāmatvedību”(L.Dimante);
Izskatīt, kā notiek starptautiskās sadarbības dokumentu (Latvijas - Igaunijas,
Krievijas, Lietuvas u.c. projektu dokumentu saglabāšana (M.Tenisa);
Risināt ar Datu regulas ieviešanu saistītos neskaidros jautājumus, sazinoties ar
Datu valsts inspekciju (30 gadu izmantošanas aizliegums, datu anonimizācija u.c.)
LĒMUMS:
(4) Atbalstīt sadarbību ar Muzeju padomi par muzeju zinātniskajiem arhīviem;
(5) Pašvaldību dokumentu paraugsarakstu vispirms izskatīt LNA Zonālajos
arhīvos, tad caur Latvijas Pašvaldību savienību precizēt to ar pašvaldībām;
(6) Arhīvu padomē turpmāk neorganizēt diskusijas par dokumentiem ar atzīmi
„Dienesta vajadzībām”, jo tiek gatavoti grozījumi attiecīgajos Ministru
kabineta noteikumos;
(7) Aicināt LNA sagatavot skaidrojumu, kā institūcijām organizēt pāreju uz darba
algas un sociālā nodokļa maksājuma dokumentiem, kas radīti pēc 1999.gada,
no 75 gadu glabāšanas uz 10 gadu glabāšanu, kā veikt lietu atlasi un izdarīt
atzīmes uzziņu sistēmās.

Arhīvu padomes priekšsēdētāja

I.Slaidiņa

Protokolē

L. Dimante
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