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latvijas valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvam – 50

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam 
2013. gads ir jubilejas gads. Jau kopš 1963. gada arhīvs krāj un saglabā mūsu valsts 
audiovizuālo atmiņu. Piecdesmit gados arhīvā ir uzkrāts unikāls mūsu valsts dzīves 
dokumentējums kino dokumentos, fotogrāfijās un skaņu ierakstos. 

Arhīvs nodrošina pieejamību un izmantošanu 94 tūkstošiem audiovizuālo 
dokumentu, 1,5 miljoniem foto dokumentu, 50 tūkstošiem skaņas dokumentu, 
2,5 tūkstošiem filmu plakātu. Arhīvā savu mājvietu kopš 2006. gada ir raduši arī 
elektroniskie dokumenti, kuru saglabāšanai tika izveidota speciāla glabātava, saukta 
par “melno glabātavu”. Šobrīd elektronisko dokumentu glabātavā atrodas vairāk 
nekā 6 tūkstoši dažādu informācijas nesēju ar elektroniskajiem dokumentiem.

Senākie arhīvā pieejamie dokumenti ir no 19. gs. beigām un 20. gs. sākuma  
gadiem – vecākais arhīva kinodokuments ir 1910. gadā veidotā kinohronika par 
Krievijas imperatora Nikolaja II vizīti Rīgā, senākie fotouzņēmumi arhīvā sniedz 
iespēju skatīt Rīgu, kāda tā bijusi 1863. gadā, bet 19. gs. beigās (1891.–1900. g.) tapušie 
piano rullīši – mehāniskie ieraksti uz papīra lentes, kas ierakstīti Lielbritānijā un ASV, 
ir senākie skaņas ieraksti arhīvā. Pati vecākā informācijas sistēma, kas glabājas arhīvā, 
ir no jaunākiem laikiem – 1993. gada “Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas 
sistēma”. 

Arhīva fondus katru gadu papildina jaunas skatāmas un klausāmas vēstures 
liecības.

Jubilejas reizē foto reprodukcijās stāstām un rādām par sevi – par arhīva 
darbiniekiem, arhīva mājvietām, glabātavu labirintiem, dažādiem dokumentu 
veidiem un ierīcēm, bez kurām arhīva dokumenti nevar nokļūt līdz savam lietotājam.

Arhīvā vienmēr ikvienam tiks piedāvāta brīnišķīga iespēja ceļot laikā un uz brīdi 
pārcelties senākā vai ne tik senā pagātnē, lai redzētu un dzirdētu, kā ir bijis un kas ir 
noticis iepriekš.

Dace Bušante 



181foto arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kolektīvs. 
Rīga 2013. gada novembris. A. Siliņa foto
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Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums nr. 679. “Par pasākumiem, kas veicami, lai 
uzlabotu arhīvu darbu Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā”. Ar šo lēmumu 

1964. gadā tika izveidots Latvijas PSR Centrālais Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs. 
1963. gada 20. novembris. LNA LVA, 270. f., 3. apr., 1551 l., 1.–4. lp. Oriģināls

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēka Rīgā, Šmerļa ielā 5, kurā arhīvs atrodas 
kopš 1995. gada. 1998. gada maijs. G. Grigaļa foto. LNA LVKFFDA, 1. f., 567CO. l.
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Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva kino dokumentu glabātava. Rīga 

2013. gada oktobris. M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva foto dokumentu glabātava. Rīga 

2013. gada oktobris. M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva skaņas dokumentu glabātava. Rīga 

2013. gada oktobris. M. Vanagas foto



184 foto arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodoku-
mentu arhīva elektronisko doku-
mentu glabātava, saukta par “melno 
glabātavu”.  Atklāta 2006. gadā kā 
pirmā elektronisko dokumentu 
glabātava Latvijā. Rīga 2013. gada ok-

tobris. M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva video studija – 16 mm kino filmu 
demonstrēšanas projektors. Rīga 2013. gada oktobris. M. Vanagas foto
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Kultūras neatmaksājamās pa- 
līdzības projekta ietvaros  
2005. gadā Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu ar-
hīvs saņem Japānas valdības 
dāvināto aparatūras kom-
pleksu kino dokumentu 
digitalizācijai − TELECINE. 
Elektronisko dokumentu no-

daļas galvenais arhīvists 
R. Henčels. Rīga 2013. gada 

oktobris. M. Grīviņas foto

Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīva 
audio studija. Elektronis-
ko dokumentu nodaļas 

datubāzes analītiķis 
M. Mišura. Rīga 

2013. gada oktobris. 
M. Vanagas foto

35 mm kino filmas 
montāžas galds. 
Rīga 2013. gada 

oktobris. 
M. Vanagas foto
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35 mm filmu kārbas. Rīga 2013. gada 
oktobris. M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrāto kino dokumentu nesējvide − 16 mm, 
35 mm filmu lentes, BetacamSP, miniDV kasetes. Rīga 2013. gada oktobris. M. Vanagas foto
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Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrāto foto dokumentu 
nesējvide – negatīvi, melnbaltie un krāsainie pozitīvi un stikla pamatnes 

pozitīvi. Rīga 2013. gada oktobris.  M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva foto dokuments − mazas meitenītes 
portrets. 1895. gada 15. maijs. Nezināma autora foto 

Fotogrāfijas reverss ar foto darbnīcas grafisko reklāmu. LNA LVKFFDA, 1. f., A−18. l.
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Latvijas Valsts kinofoto-
fonodokumentu arhīvā 

uzkrāto dokumentu 
nesējvide – kino dokumen-

tiem 8 mm, 16 mm filmu 
lentes, skaņas dokumen-
tiem magnētiskās lentes. 
Rīga 2013. gada oktobris. 

M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrāto dokumentu nesējvide – skaņuplate un 
“Bellacord Electro” skaņuplates 2. oriģināls. Rīga 2013. gada oktobris. M. Vanagas foto

Latvijas Valsts kinofotofono-
dokumentu arhīvā uzkrāto 

skaņas un elektronisko 
dokumentu nesējvide – piano 

rullītis, magnētoptiskais 
disks, ārējais cietais disks un 

kompaktdisks. Rīga 2013. gada 
oktobris. M. Vanagas foto
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