TöVYNöS SĄJUNGOS LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ VEIKLOS
DOKUMENTŲ ARCHYVAVIMO PATIRTIS

T÷vyn÷s Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai – jungtin÷ partija, kuri vienija kelias ankščiau
buvusias savarankiškas

partijas: Lietuvos demokratų partiją, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių

sąjungą, Lietuvių tautininkų sąjungą, Lietuvos krikščionių demokratų partiją ir T÷vyn÷s Sąjungą Lietuvos
Konservatorius. Šiame pranešime apžvelgiu min÷tų kelių partijų, dabar susijungusių į vieną – T÷vyn÷s
sąjungą – Lietuvos krikščionių demokratų partiją, archyvus. Aptarsiu problemas, su kuriomis susidūr÷ ir
vis dar susiduria ši jungtin÷ partija, kaupdama savo archyvą.
Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo priešaušryje atsikūrusios politin÷s partijos prad÷jo eiti
demokratijos pradžiamokslį ir veikti demokratin÷mis sąlygomis. Pirmaisiais politinių partijų veiklos
metais veiklos dokumentų saugojimas ir archyvavimas buvo toli gražu ne pati svarbiausia jų veiklos dalis.
To rezultatas dabar yra tai, kad iš pirmųjų partijų veiklos gyvavimo metų dokumentų n÷ra daug. Tai ypač
taikytina Lietuvos krikščionių demokratų partijai. Jie tiesiog nesukaupti partijų archyvuose. Prie to
prisid÷jo ir technin÷s partijų galimyb÷s. Tais laikais partijos sekretoriatas dar nesinaudojo kompiuteriais, o
dažnai ir kopijavimo aparatų netur÷jo. To laikmečio dokumentai, pos÷džių protokolai yra rašyti ranka,
kartais net į mokyklinį sąsiuvinį. Galimybių pasidauginti istorinę vertę turinčių dokumentų kopijų ar
išsaugoti dokumentų elektronines versijas taip, kaip kad dabar darome, nebuvo. Tuo metu paprasčiausiai
nebuvo veiklos dokumentų saugojimo tvarkos ir patirties. Visi gyveno ta diena ir mažai kreip÷ d÷mesio, ar
ateities kartos tur÷s galimybių pažinti partijos veiklą. Pasitaik÷ atvejų, kai dokumentai likdavo pas partijos
pirmininką, jo asmeniniame archyve, o ne partijos archyve. Juk pirmininkas buvo atsakingas už partiją, jis
ir „priglausdavo“ dokumentus. Tokiais atvejais dokumentų išsaugojimas ateities kartoms jau priklaus÷ ne
nuo partijos, o nuo asmens sąmoningumo ir suvokimo. Tai irgi sudaro keblumų perduodant politinių
partijų veiklos dokumentus į valstyb÷s archyvą, siekiant, kad jie būtų prieinami visuomenei. Turiu
konkretų pavyzdį – Lietuvos Krikščionių demokratų partijos atkuriamosios konferencijos, vykusios 1989
m., protokolo originalas – šiuo metu vis dar yra pas pirmąjį LKDP pirmininką. Ir nors su juo partija
palaiko ryšius ir bendradarbiauja, šis protokolas vis dar n÷ra perduotas Lietuvos valstyb÷s naujajame
archyve esančiam LKDP fondui, vis delsiama tai padaryti. Prarastieji dokumentai – tai partijos veiklos
techniniai dokumentai: įvairių partijos organų pos÷džių protokolai ir t.t. Šiek tiek geresn÷ situacija yra su
įvairiais partijų organų pareiškimais, rezoliucijomis, nutarimais, nors jų originalai dažnai taipogi neišliko.
Tačiau šiuos dokumentus partijos vadovyb÷ skelbdavo viešai, visi jie buvo publikuojami LKDP
leidžiamame „Apžvalgos“ laikraštyje. Taigi, šiek tiek kitokia forma, bet jie išliko periodin÷je spaudoje ir
yra prieinami visuomenei.
Su v÷lesnių metų LKDP archyviniais dokumentais situacija yra geresn÷, nes partijos sekretoriatas
pl÷t÷si, modern÷jo, dokumentų išsaugojimui buvo skiriama daugiau d÷mesio. V÷lesniais metais LKDP
valdyba netgi buvo pri÷musi nutarimą, kad visi partijos padaliniai ir skyriai Lietuvos regionuose visus
priimtus pareiškimus, pranešimus, priimtų narių registracijos formas, pos÷džių protokolų kopijas privalo

atsiųsti į LKDP sekretoriatą, kuriame jie yra archyvuojami. Tuo metu apie LKDP veiklą buvo sukaupta ir
išlikę daugiausiai informacijos, tod÷l drąsiai galima teigti, kad tai LKDP archyvo „aukso amžius“.
Taigi, LKDP archyvas 2009 m. buvo perduotas Lietuvos valstyb÷s naujajam archyvui. LKDP fonde
saugomi 1989 – 2008 m. veiklos dokumentai. Iš viso fondą sudaro 268 bylos. 1992 m. yra LKDP
istorijoje šiame archyve visiškai neatspind÷ti, n÷ra nei vieno išlikusio šio laikotarpio dokumento arba jų
buvimo vieta nežinoma. Mažai dokumentų išlikę iš 1990, 1991 m. – tik valdybos pos÷džių protokolai ir
nutarimai. Nuo 1993 m. partijos veiklos dokumentų daug÷ja. Be jau min÷tų pos÷džių protokolų, kurie yra
vienas iš svarbiausių partijos veiklą nusakančių šaltinių, fonde saugomi partijos institucijų susirašin÷jimo
su valstyb÷s institucijomis, užsienio šalių partijomis dokumentai, taip pat esminiai partijos veiklos
dokumentai – statutas ir programa. 1994 m. prie jau min÷tų dokumentų prisideda partijos organizuotų
teminių konferencijų, seminarų medžiaga, o nuo 1996 m. partijos sekcijų ( pvz. jaunimo) įvairių darbo
grupių veiklos medžiaga. Nuo 1998 m. archyve saugomi LKDP skyrių veiklos dokumentai. Yra ir
,,pikantiškų“ dokumentų. Vienu iš tokių įvardyčiau buvusio LKD pirmininko Kazio Bobelio teisminio
bylin÷jimosi su partija d÷l Konferencijos, kuri nebeperrinko jo partijos pirmininku,

teis÷tumo

dokumentai.
Lietuvių tautininkų sąjunga atsikūr÷ 1989 m. ir savarankiškai veik÷ iki 2008 m., kuomet prisijung÷
prie T÷vyn÷s Sąjungos ir tapo jungtin÷s partijos dalimi. Šios partijos fondas Lietuvos valstyb÷s naujajame
archyve apima veiklą vykdytą 1989 – 1996 m. Fonde gausu dokumentų apie partijos aukščiausių organų
veiklą, saugomi pos÷džių protokolai, pareiškimai, rezoliucijos ir kt. dokumentai. Ypač daug informacijos
apie partijos skyrių veiklą rajonuose. Saugomi dokumentai iš bemaž visų skyrių veiklos tuo laikotarpiu.
Likęs archyvas taipogi saugomas sekretoriato patalpose ir laukia savo eil÷s, kuomet bus perduotas
Valstybiniam archyvui ir taps prieinamas visuomenei.
T÷vyn÷s Sąjungos Lietuvos konservatorių dokumentų archyvas bene pats vertingiausias tiek
kiekyb÷s, tiek kokyb÷s atžvilgiu. Archyve saugomi dokumentai nuo pat partijos įsikūrimo pradžios.
Galima susipažinti netgi su partijos steig÷jų, pirmųjų narių naryst÷s kortel÷mis. Archyve taip pat išsaugoti
visi

pirmojo ir v÷lesnių suvažiavimų organizavimo dokumentai. Per visą veiklos laikotarpį gausu

medžiagos iš visų centrinių partijos struktūrų veiklos, dalyvavimo rinkimuose. Vienintelio dalyko, kurio
n÷ra T÷vyn÷s Sąjungos – Lietuvos konservatorių archyve – tai medžiagos iš skyrių, kuri n÷ra kaupiama
centriniame partijos archyve. Partijos skyriams rajonuose palikta teis÷ savo nuožiūra kaupti (arba
nekaupti) savo skyriaus archyvą, partijos sekretoriatas į tai nesikiša.
Kitos savarankiškai veikusios partijos, kurios dabar sudaro jungtinę partiją TS LKD, kaip beje ir
pati TS LKD savo veiklos dokumentų Valstyb÷s archyvui n÷ra perdavusios ir vis dar saugo savo
patalpose. Galbūt prie tokios situacijos prisideda ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
nuostatos, kurios politin÷ms partijoms suteikia pakankamai daug laisv÷s archyvuojant savo veiklos
dokumentus. Įstatymas įpareigoja politinių partijų vadovus saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje
aplinkoje, išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir
juridinių asmenų teis÷s bei užtikrinti, kad turimi elektroniniai ir kiti dokumentai, prie kurių prieinama tik specialios

įrangos priemon÷mis, išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką. Įstatymas neįpareigoja

politinių partijų pateikti savo veiklos archyvo valstybiniam archyvui, įpareigojama tik saugoti partijos
archyvą, o kur ir kaip tai daryti, paliekama apsispręsti politin÷ms partijoms. Gal būt ši liberali įstatymo
nuostata įtakoja tai, kad partijos neskuba perduoti savo archyvų valstybiniams archyvams ir suteikti
galimybes istorikams tyrin÷ti įvairius partijų veiklos aspektus. Neatmestina galimyb÷, kad partijos
prisibijo viešinti savo archyvinius dokumentus, nerimaudamos, kad į žiniasklaidą iškils buvusių įvykių
detalių ir tod÷l nusprendžiama geriau archyvus saugoti partijos viduje.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas reikalauja politin÷ms partijoms užtikrinti,
kad turimi elektroniniai dokumentai, prie kurių prieinama tik specialios įrangos priemon÷mis, išliktų
autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką. Pagal min÷tą įstatymą, elektroninis dokumentas
tai informacinių technologijų priemon÷mis sudarytas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu
elektroniniu parašu. Elektroninis parašas dar n÷ra plačiai naudojamas visuomen÷je ir T÷vyn÷s sąjunga
n÷ra išimtis. Susipažinus su šia įstatymo nuostata kyla neaiškumų d÷l tam tikrų dokumentų archyvavimo.
Šiuo metu ypač populiaru dokumentus skenuoti ir gav÷jui siųsti el. paštu. Tai patogiausias ir greičiausias
dokumentų sklaidos būdas, kurį praktikuoja ir partijos sekretoriatas. Taigi šie dokumentai n÷ra patvirtinti
elektroniniu parašu. Tačiau gal vis tiek tikslinga išsaugoti juos elektroniniame formate, nes spausdintų
skenuotų dokumentų kokyb÷ būna prastesn÷ nei įprastų dokumentų. Yra ir daugiau neaiškumų d÷l to,
kokius duomenis elektroniniame formate patartina saugoti. Partijos sekretoriatas daro visų aukščiausių
partijos valdymo organų pos÷džių garso įrašus skaitmeniniame formate. Tai yra bene geriausias šaltinis
ateities kartoms, nes į šių pos÷džių protokolus įrašoma tik svarbiausia informacija, sprendimai, nutarimai,
balsavimų rezultatai, pagrindinių pranešimų tez÷s. Garso įrašas – tai autentiškas ir išsamus veiklos šaltinis,
liudijantis ne tik priimtus sprendimus, bet ir jų pri÷mimo peripetijas, nuomones. Tačiau, ar tokie
elektroniniai šaltiniai yra tinkami archyvuoti valstyb÷s archyve, įstatyme atsakymo nerasime. Ir
svarbiausia, kaip užtikrinti, kad šie šaltiniai technologiškai būtų prieinami ir ateities kartoms, kai
technologijos taip greitai keičiasi ir kinta. Turiu pavyzdį iš LKDP veiklos archyvavimo istorijos. Iki 2003
m. LKDP sekretoriatas įrašin÷jo aukščiausių LKDP valdymo organų pos÷džius į garso kasetes, kurios šiuo
metu jau yra naudojamos minimaliai. Šie garso įrašai tiesiog dūla sekretoriato stalčiuose ir n÷ra naudojami
nei partijoje, taip pat n÷ra perduoti ir į valstyb÷s archyvą. V÷liau garso įrašai buvo daromi skaitmeniniu
formatu ir jie vis dar yra saugomi kompiuterin÷se laikmenose, tačiau kas pasakys, kaip ilgai šis formatas
bus naudojamas, ar po keliolikos metų, juos saugant, nereiks ir jų konvertuoti į kokį nors būsimą formatą.
Ir svarbiausia – ar jie bus reikalingi ir naudingi istoriniams tyrin÷jimams.
Politinių partijų archyvai demokratin÷se valstyb÷se užima svarbią vietą. Tai neįkainuojamas
šaltinis ateities kartoms, suteikiantis galimybę tyrin÷ti bene svarbiausių demokratinių institucijų politinių
partijų veiklą, programinius dokumentus ir nuostatas, kurias, rinkimų s÷km÷s atveju, politin÷ partija
įgyvendintų valstyb÷je, ir tai paliestų visus piliečius. Tod÷l labai svarbu, kad politinių partijų sekretoriai
atidžiai vertintų ir kauptų dokumentus, padarytų juos prieinamus visuomenei.
Kęstutis Salickas

