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foto arhīvs
latvijas tautas frontes dibināšanas kongress 

latvijas valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
kinodokumentu fondos

No Latvijas Tautas frontes dibināšanas ir pagājuši 25 gadi. Trešā atmoda un visa 
Latvijas Tautas frontes vēsture pierāda tās spēju vienot tautu nepieredzēti plašai un 
nevardarbīgai cīņai par Latvijas neatkarību.

1988. gada 8. un 9. oktobrī Rīgā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 
Politiskās izglītības namā notika Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress. Tā 
darba gaita tika translēta pa televīziju un radio. Pie Politiskās izglītības nama bija 
uzstādīti skaļruņi un tika izlikti visi svarīgākie dokumenti. Latvijas iedzīvotāji 
šajās dienās vērīgi sekoja kongresa norisei, pat ikdienas gaitās nešķiroties no 
pārnēsājamiem radiouztvērējiem. Ieinteresētības un dzīvas emocionalitātes gaisotne 
valdīja arī sēžu zālē: plaši tika izmantoti brīvie mikrofoni, ikvienam delegātam bija 
dota iespēja izteikt savas domas, priekšlikumus vai labojumus.

Kongress pieņēma Latvijas Tautas frontes Statūtus un Programmu, kurā teikts, 
ka Latvijas Tautas fronte iestājas par “Latvijas radikālu pārbūvi uz demokrātiskā 
sociālisma un humānisma principiem, republikas suverenitāti, konsolidē visu Latvijas 
iedzīvotāju centienus demokratizēt sabiedrību, iestājas par nacionālo attiecību 
konstruktīvu veidošanu uz ļeņiniskajiem tautu pašnoteikšanās un līdztiesības 
principiem padomju valstu savienībā” un ka Latvijas Tautas frontes darbība 
pamatojas uz principiem, kas ietverti Padomju Savienības Komunistiskās partijas 
19. Vissavienības konferences rezolūcijā un Latvijas PSR Rakstnieku savienības  
1988. gada jūnija paplašinātā plēnuma Rezolūcijā. Kongresa laikā ievēlēja Latvijas 
Tautas frontes Domi 100 cilvēku sastāvā, par tās priekšsēdētāju kļuva Dainis Īvāns.

Latvijas Tautas frontes dibināšanas dokumenti glabājas Latvijas Tautas frontes 
muzeja Latvijas Tautas frontes fondā. Dokumentāras liecības par Trešo atmodu 
un Latvijas Tautas frontes vēsturi ir arhivētas arī Latvijas Nacionālā arhīva 
(turpmāk LNA) Latvijas Valsts arhīvā, zonālajos valsts arhīvos un Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvā. Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress ir fiksēts 
vairākos LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kino dokumentos.

Rīgas kinostudijas veidotā kinožurnāla “Padomju Latvija” 30. numurā (režisors 
Pauls Pakalns), kurā atspoguļoti 1988. gada Atmodas laika notikumi Latvijā, viens no 
iekļautajiem sižetiem ir veltīts tieši Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresam. 
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Tajā redzamas cilvēku masas, kas pulcējas pie Politiskās izglītības nama kongresa 
norises laikā. Melnbaltajā kustīgajā bildē skatītājs var redzēt, kā kongresu ar 
ievadvārdiem atklāj bijušais latviešu sarkanais strēlnieks Latvijas PSR Tautas skatuves 
mākslinieks Ēvalds Valters. Savu uzrunu viņš sāk šādi: “Mana mīļā, drosmīgā arāju 
tauta! Drosmīgā, sīkstā, izturīgā – ja tu tāda nebūtu, tad nekad daina nevēstītu mums 
tādus vārdus: “Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām, man pašam kungam būt, 
man pašam arājam.” Kaut šie vārdi būtu dziļi sirdī ierakstīti arī mūsu Tautas frontei!”

Fonā ir dzirdama Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētāja Jāņa Petera 
uzstāšanās.

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā glabājas arī Tautas kinostudijas 
“Prizma” veidotā filmā “Būsim vienoti!” (autors Imants Jansons), kurā Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas kongress tiek atspoguļots vēl plašāk. Šajā kinodokumentā var 
ieraudzīt gan kongresa dalībnieku ierašanos uz nozīmīgo pasākumu, gan kongresa 
referentus – rakstnieci Marinu Kosteņecku, žurnālistu Daini Īvānu, operatoru un 
režisoru Juri Podnieku u. c. viņu uzstāšanās laikā.

Aktieris Leonīds Grabovskis pie Politiskās 
izglītības nama Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas kongresa norises laikā. 
Kinožurnāls “Padomju Latvija”, 
nr. 30, 1988. gads, režisors Pauls Pakalns, 
operatori Kalvis Zalcmanis, Ralfs 
Krūmiņš, Andris Silenieks, Gunārs 
Bandēns, Oļegs Kotovičs, Igors Boikovs 
(arhīva nr. 4060)

Pie Politiskās izglītības nama kongresa 
norises laikā. Kinožurnāls “Padomju 
Latvija”, nr. 30, 1988. gads, režisors Pauls 
Pakalns, operatori Kalvis Zalcmanis, 
Ralfs Krūmiņš, Andris Silenieks, Gunārs 
Bandēns, Oļegs Kotovičs, Igors Boikovs 
(arhīva nr. 4060)
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Latvijas Tautas frontes dibināšanas 
kongresā uzstājas aktieris Ēvalds Valters. 
Kinožurnāls “Padomju Latvija”, 
nr. 30, 1988. gads, režisors Pauls Pakalns, 
operatori Kalvis Zalcmanis, Ralfs 
Krūmiņš, Andris Silenieks, Gunārs 
Bandēns, Oļegs Kotovičs, Igors Boikovs 
(arhīva nr. 4060)

Skats uz kongresa dalībniekiem Politiskās 
izglītības nama zālē. Kinožurnāls 
“Padomju Latvija”, nr. 30, 1988. gads, 
režisors Pauls Pakalns, operatori Kalvis 
Zalcmanis, Ralfs Krūmiņš, Andris 
Silenieks, Gunārs Bandēns, Oļegs 
Kotovičs, Igors Boikovs (arhīva nr. 4060)

Skats uz kongresa dalībniekiem Politiskās 
izglītības nama zālē. Kinožurnāls 
“Padomju Latvija”, nr. 30, 1988. gads, 
režisors Pauls Pakalns, operatori Kalvis 
Zalcmanis, Ralfs Krūmiņš, Andris 
Silenieks, Gunārs Bandēns, Oļegs 
Kotovičs, Igors Boikovs (arhīva nr. 4060)

Kongresa dalībnieki. No kreisās: 2. – Jānis 
Peters, 3. – Dainis Īvāns,  
4. – Jānis Rukšāns. Kinožurnāls “Padomju 
Latvija”, nr. 30, 1988. gads, režisors Pauls 
Pakalns, operatori Kalvis Zalcmanis, 
Ralfs Krūmiņš, Andris Silenieks, Gunārs 
Bandēns, Oļegs Kotovičs, Igors Boikovs 
(arhīva nr. 4060)
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Kongresā uzstājas dzejnieks publicists 
un sabiedriskais darbinieks Jānis Peters. 
Dokumentālā filma “Būsim vienoti!”, 
1988. gads, tautas kinostudija “Prizma”, 
režisors un operators Imants Jansons 
(arhīva nr. LNKS-14)

Kongresā uzstājas režisors un operators 
Juris Podnieks. Dokumentālā filma “Būsim 
vienoti!”, 1988. gads, tautas kinostudija 
“Prizma”, režisors un operators Imants 
Jansons (arhīva nr. LNKS-14)

Kongresā dalībnieki aktieris Ēvalds 
Valters un politiķe rakstniece un 
diplomāte Sandra Kalniete. Dokumentālā 
filma “Būsim vienoti!”, 1988. gads, 
tautas kinostudija “Prizma”, režisors un 
operators Imants Jansons  
(arhīva nr. LNKS-14)

Kongresā uzstājas rakstniece un publiciste 
Marina Kosteņecka. Dokumentālā filma 
“Būsim vienoti!”, 1988. gads, tautas 
kinostudija “Prizma”, režisors un 
operators Imants Jansons 
(arhīva nr. LNKS-14)
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Kongresā uzstājas žurnālists Dainis Īvāns. 
Dokumentālā filma “Būsim vienoti!”,  
1988. gads, tautas kinostudija “Prizma”, 
režisors un operators Imants Jansons 
(arhīva nr. LNKS-14)

Kongresa dalībnieki. Tribīnē 1. no kreisās –  
jurists Juris Bojārs. Dokumentālā filma 
“Būsim vienoti!”, 1988. gads, tautas 
kinostudija “Prizma”, režisors un operators 
Imants Jansons (arhīva nr. LNKS-14)
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