
204 FOTO ARHĪVS

foto arhīvs

rīgas atmiņa – rīgas pilsētas 
vēsturiskais arhīvs

2014. gada 31. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva 95 gadu jubilejas pasākumu 
programmas ietvaros Latvijas Valsts vēstures arhīva telpās atklāja Latvijas Valsts 
vēstures arhīva un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kopīgi veidotu 
izstādi “Rīgas atmiņa – Rīgas pilsētas vēsturiskais arhīvs”.

Izstāde iepazīstina ar pilsētas arhīva priekšvēsturi no 13. gs. sākuma līdz 19. gs. 
otrajai pusei, atspoguļo arhīva izveidi 1881. gadā un darbību līdz pat likvidācijai  
1964. gadā. Ekspozīcija sniedz ieskatu arhīvā savulaik uzkrātā dokumentu kom-
pleksa daudzveidībā, izceļot gan tā līdzšinējo lietojumu zinātniskajā pētniecībā, gan 
arī nenovērtējamo potenciālu rīdzinieku vēsturiskās atmiņas bagātināšanā nākotnē. 

Kādreizējā Rīgas pilsētas arhīva dokumentu komplekss veido senāko un vērtīgāko 
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentārā mantojuma daļu. Tomēr mums tas ir svarīgs 
ne tikai kā vērtīgu vēstures avotu komplekss, bet arī kā nozīmīgs elements arhīvu 
darba tradīcijā. Lai bagātinātu priekšstatus un zināšanas par vēsturisko arhīvu 
ainavu, šajā publikācijā līdz ar īsu ieskatu Rīgas pilsētas arhīva darbībā piedāvāsim 
dažas vizuālas liecības par ēkām un cilvēkie, kas ar to bijuši saistīti.

Rīgas pilsētas dokumentu uzkrāšana aizsākās 13. gs. līdz ar pilsētas rātes 
izveidi, un līdz 19. gs. vidum rātes un tai pakļauto institūciju darbības rezultātā bija 
izveidojies apjomīgs arhīva materiālu komplekss, kas Rīgu raksturoja gan kā vienu 
no senākajām pilsētām pie Baltijas jūras, gan kā nozīmīgu jauno laiku tirdzniecības 
un administratīvo centru, kas ieausts kā Rietumeiropas, tā Austrumeiropas sociālo un 
ekonomisko sakaru tīklos. Kad 1878. gadā Baltijas guberņu pilsētās aizsākās plašas 
pārvaldes reformas, kuru ietvaros rātes vietu ieņēma pilsētas dome un valde, vēstures 
pētnieku vidū aktuāls kļuva jautājums par bagātīgā rātes arhīva saglabāšanu. 

1881. gada decembrī Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrība rosināja pilsētas 
valdi izveidot pilsētas arhivāra amatu, tajā ieceļot jomas lietpratēju. 1882. gada  
2. februārī pilsētas dome atbalstīja priekšlikumu, un martā pilsētas valde šajā amatā 
iecēla pieredzējušo vēsturnieku Hermani Hildebrandu (Hildebrand; 1843–1890). 
Jaunā pilsētas arhivāra pienākums bija uzturēt un kārtot arhīvu, darīt to pieejamu 
zinātniskiem pētījumiem un gatavot vērtīgāko arhivāliju publikācijas. Pirmajos 
arhīva darbības gados galvenā uzmanība bija pievērsta divu pazīstamo rātes arhīva 
kolekciju – Iekšējā un Ārējā arhīva – materiālu kārtošanai un dokumentu reģistru 
izgatavošanai. 
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1890. gadā pēc H. Hildebranda nāves par pilsētas arhivāru kļuva vēsturnieks un 
skolotājs Filips Švarcs (Schwartz; 1851–1907). Šajā pašā gadā pilsētas arhīvs ieguva 
plašas, īpaši arhīvam paredzētas telpas jaunuzceltajā Doma muzejā. Pilsētas arhivārs 
varēja ķerties pie sarežģītā uzdevuma apkopot 1889. gadā likvidētās rātes un tai 
pakļauto institūciju dokumentus, kas bija nonākuši dažādu pilsētas un valsts iestāžu 
īpašumā, kur nereti bija pakļauti nevērīgai attieksmei. Neraugoties uz dažādām 
grūtībām, tika pārņemta ievērojama daļa bijušo rātes iestāžu arhīvu.

1907. gadā arhivāra amatā stājās Tērbatas pilsētas arhīva kādreizējais pārzinis 
Arnolds Feiereizens (Feuereisen; 1868–1943), kurš Rīgas pilsētas arhīvu vadīja nākamos 
29 gadus. Turpinājās arhivāliju vākšanas un kārtošanas darbi, un arhīvs aizvien 
vairāk iesaistījās zinātniskajā dzīvē. A. Feiereizens piedalījās Baltijas vēsturnieku un 
Viskrievijas arheoloģijas kongresos, aktīvi sadarbojās ar Krievijas un Rietumeiropas 
arhīviem un bibliotēkām. 

Pirmais pasaules karš ienesa būtiskas pārmaiņas arhīva darbībā. 1915. gadā 
uz Sanktpēterburgu evakuēja arhīva seno krievu dokumentu kolekciju, kas Rīgā 
atgriezās vien 1929. gadā. Pēc vācu karaspēka ienākšanas 1917. gada septembrī 
arhīvs ieguva nosaukumu Rīgas pilsētas vēsturiskais arhīvs (Historisches Archiv der 
Stadt Riga). Gan vācu okupācijas laikā 1918. gadā, gan īsajā lielinieku valdīšanas laikā  
1919. gada sākumā arhīvā lielā vairumā nonāca likvidēto pilsētas iestāžu dokumenti, 
un tā darbiniekiem uzticēja pārraudzīt arī Rīgas pilī palikušos Vidzemes guberņas 
iestāžu dokumentus, kas vēlāk – 1919. gada rudenī – kļuva par jaundibinātā Latvijas 
Valsts vēsturiskā arhīva kodolu.

Pēc Pirmā pasaules kara, Rīgai esot Latvijas valsts galvaspilsētai, paplašinājās 
pilsētas arhīva funkcijas. Tā pienākums bija ne tikai glabāt pilsētas senākos 
dokumentus, bet arī vākt likvidēto Krievijas impērijas laika iestāžu arhīva materiālus 
un pārņemt eksistējošo Rīgas pilsētas iestāžu dokumentus. Lielais arhivāliju 
pieplūdums izsmēla arhīva telpu resursus, un piemērotu telpu trūkums bija aktuāla 
problēma visā arhīva pastāvēšanas laikā.

1934. gada valsts apvērsuma nestās nacionālisma vēsmas skāra arī arhīvu. Vācu 
izcelsmes arhīva pārzini Arnoldu Feiereizenu nomainīja latviešu vēsturnieks Vilis 
Biļķins (1887–1974). Darbinieku rindas papildināja jaunie latviešu vēsturnieki Marija 
Kundziņa (1897–1977), Uldis Ģērmanis (1915–1997), Rūdolfs Šīrants (1910–1985). 
Pieauga pilsētas valdes atbalsts arhīva darbam. Līdzekļus piešķīra gan dokumentu 
publikāciju izdošanai, gan modernas fotokopēšanas un restaurācijas laboratorijas 
iekārtošanai. 

Pēc padomju okupācijas arhīvu pārņēma valsts, pakļāva Iekšlietu tautas 
komisariāta Arhīvu daļai un pārdēvēja par Rīgas pilsētas valsts arhīvu. Dziļākus 
arhīva sovetizācijas pasākumus aizkavēja okupācijas varu maiņa. 

No 1941. gada 20. jūlija līdz 1. novembrim vācu okupācijas iestādes arhīvu 
slēdza. Pēc darbības atjaunošanas arhīva darbību lielā mērā noteica kara apstākļi. 
Lai vērtīgākos dokumentus pasargātu no bojāejas karadarbības rezultātā, tos jau  
1942. gadā izvietoja dažādu banku seifos. 1944. gadā, aizbildinoties ar apdraudējumu 
frontes tuvuma dēļ, okupācijas iestādes organizēja arhīvu evakuācijas pasākumus, 
kuru rezultātā lielākā daļa Rīgas pilsētas arhīva senāko dokumentu, kopumā  
600 kastes, nonāca Čehijas teritorijā. Dokumentus atguva 1945. un 1946. gadā, turklāt 
atšķirībā, piemēram, no Valsts arhīva dokumentiem, salīdzinoši pilnā apjomā un 
neskartā stāvoklī.

Pēc kara beigām turpinājās arhīva sovetizācijas pasākumi, kas visspilgtāk 
izpaudās pilnīgā personālsastāva nomaiņā. Šajā laikā arhīvā ieviesa padomju parauga 
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uzskaites un uzziņu sistēmu, bet darbs kopumā pārorientējās uz jaunākā perioda 
dokumentiem.

Kopš 20. gs. 50. gadu vidus tika plānota tālāka Latvijas PSR arhīvu centralizācija. 
Tā noslēdzās 1964. gadā, kad Rīgas pilsētas valsts arhīvs beidza pastāvēt un tā 
dokumentus sadalīja starp jaunizveidoto Centrālo Valsts Oktobra revolūcijas un 
sociālistiskās celtniecības arhīvu un Centrālo Valsts vēstures arhīvu. 

Neraugoties uz šiem pārveidojumiem, daļa pilsētas arhīva senāko dokumentu 
joprojām izvietota un pieejama arhīva autentiskajās telpās Palasta ielā 4, Latvijas 
Valsts vēstures arhīva glabātavas filiālē Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās.

Enija Rubina, Kārlis Zvirgzdiņš

Hermanis Hildebrands, arhīva 
vadītājs 1882.–1890. gadā.

 Latviešu konversācijas vārdnīca, 
6. sēj. Rīga, 1931. 11881. sleja

Filips Švarcs, arhīva vadītājs 
1890.–1907. gadā.

Illustrierte Beilage der Rigaschen 
Rundschau. 1907. Nr. 1. S. 97 

Arnolds Feiereizens, arhīva 
vadītājs 1907.–1935. gadā.

LVVA, 3234. f., 33. apr., 
74634. l., 3. lp.

Vilis Biļķins, arhīva vadītājs 
1935.–1944. gadā.

LVVA, 3234. f., 33. apr., 
67658. l., 1. lp.
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Boriss Pekers, arhīva 
vadītājs 1944.–1946. gadā.

Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Arhīva 

nodaļa, Personas lietu fonds, 
11352. l.

Augusts Veckalns, arhīva 
vadītājs 1949.–1950. gadā.

Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Arhīva 

nodaļa, Personas lietu fonds, 
1910. l.

Pēteris Tuļs, arhīva vadītājs 
1950.–1954. gadā.
Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra Arhīva 
nodaļa, Personas lietu fonds, 

38731. l.

Irina Masļeņikova, arhīva 
vadītāja 1954.–1962. gadā.
Personāla dokumentu valsts 
arhīvs, 1163. f., 2. apr., 20. l., 

22. lp.

Rūdolfs Šīrants, arhīva 
vadītāja vietas izpildītājs 

1946. un 1949. gadā.
Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra Arhīva 
nodaļa, Personas lietu fonds, 

1503. l.

Vera Bīrone, arhīva vadītāja 
1946.–1949. gadā. Iekšlietu 

ministrijas Informācijas 
centra Arhīva nodaļa, 

Personas lietu fonds, 184. l.
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Rita Vītola, arhīva vadītāja 1962.–1964. gadā. LVA, 
CVORA vēstures albums (1972–1988), 135. lp.

Ēka Palasta ielā 2. Ap 1930. gadu.
Nezināma autora foto. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Letonikas un Baltijas centra krājums.

1886. gadā pilsētas arhīvs ieguva telpas kādreizējā Rīgas superintendenta nama partera stāvā, 
kur atradās līdz pārvietošanai uz jaunuzbūvēto Doma muzeju 1890. gadā
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Ēkas Palasta ielā 2 partera stāva plāns. 1884. gads.
LVVA, 2761. f., 3. apr., 786. l., 4. lp.
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Doma muzeja un pilsētas arhīva Palasta ielā 4 fasādes projekts. 1888. gads.
LVVA, 2761. f., 3. apr., 785. l., 7. lp.
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Skats uz Doma baznīcu un arhīva glabātavu no Doma dārza. Ap 1920. gadu. 
Nezināma autora foto. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, 120. f., 193P. l.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Palasta ielā 4 joprojām atrodas 
1890. gadā izveidotā arhīva glabātava autentiskā veidolā

Projekts arhīva ierīkošanai Jāņa sētā 5. 1904. gads. LVVA, 2761. f., 2. apr., 19. l., 6. lp.  
Lai gan projekts par arhīva glabātavas izvietošanu kādreizējās policijas un cietuma telpās 

sagatavots jau 1904. gadā, arhīvs telpas ieguva tikai īsti pirms Pirmā pasaules kara un 
izmantoja līdz 1924. gadam
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Pilsētas arhīva ēka Šķūņu ielā 11. 20. gs. 30.–40. gadi.
Nezināma autora foto. Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, 1. f., 11329P. l.

Bijušajā Nodokļu pārvaldes ēkā pilsētas arhīvs atradās no 1918. gada un ilgu laiku 
to dalīja ar pilsētas Sanitāro nodaļu (Veselības valde), frizētavu, dāmu veļas veikalu, 

taustiņinstrumentu veikalu un citiem uzņēmumiem
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Ēkas Mazajā Jaunielā 5 fasādes zīmējums. 1933. gads.
LVVA, 2761. f., 3. apr., 857. l., 20. lp.

Ēkā, kurā atradās dažādas pilsētas iestādes, arhīvs divas telpas pirmajā stāvā 
aizņēma no 1933. līdz 1940. gadam

Arhīva telpu izvietojuma plāns Mazajā Jaunielā 5. 1933. gads.
LVVA, 2761. f., 3. apr., 857. l., 20. lp.


