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ARHĪVI

Gunta Minde

FOTOGRĀFIJAS LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA 
KRĀJUMOS, 1918.–1940. GADS: ORGANIZĀCIJU UN 

PERSONU FONDI, KOLEKCIJAS

Raksts turpina žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2018.  gada 1./2. numurā iesākto tēmu par 
fotogrā�jām Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumos laika periodā 
no 1918. līdz 1940. gadam, kad tika aplūkoti fotouzņēmumi lietišķajos dokumentos. Šajā rakstā 
uzmanības lokā ir arhīvā esošo politisko un sabiedrisko organizāciju fondi, personu fondi un 
kolekcijas, kuros ir apzinātas fotogrā�jas, akcentēts jautājums par arhīvā apzināto fotoattēlu 
tematiku un autorību, kā arī fotogrā�jās redzamo personu un notikumu identi�kācijas 
iespējām.
Atslēgvārdi: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, fondi, fotogrā�jas, organizācijas, personu arhīvi, 
kolekcijas, fotogrā�, žanri, identi�kācija.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas dažādu 
sabiedrisko un politisko organizāciju dokumenti, kas sistematizēti gan 
atsevišķos fondos, gan iekļauti apvienoto fondu sastāvā. Šo fondu skaits ir ļoti 
liels, tādēļ līdz šim saturiski izdevies iepazīt vien nelielu daļu. To vidū sastopami 
krājumi, kuros apzinātas arī fotogrā�jas. Pretstatā lietišķajiem dokumentiem 
fotoattēlu pievienošana dokumentiem šeit nebija obligāts nosacījums, tādēļ 
par fotogrā�ju esamību tajā vai citā fondā varam pārliecināties, tikai skatot 
lietas un apzinot to saturu dokumentu līmenī.  Gadījumos, kad fotogrā�ju 
krājums fondā ir liels, tās sistematizētas atsevišķās lietās, to norādot arī fondu 
aprakstos. 

Kā īpaši bagātus ar dažādu žanru un tematikas fotouzņēmumiem pārējo 
vidū ir jāizceļ vairāki arhīvā esoši personu fondi, kuros apzinātas interesantas 
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fotogrā�jas, kas raksturo konkrētā cilvēka personību, darba un privāto dzīvi, 
tuvinieku, draugu un paziņu loku u.c. Tomēr darbs ar šiem vizuālajiem vēstures 
lieciniekiem bieži sagādā grūtības, jo fotogrā�jas pārsvarā nav datētas, trūkst 
anotāciju vai pat lakonisku uzrakstu. Vērtīgi ir tie gadījumi, kad fotogrā�ja ir 
apvienota ar rakstīto dokumentu, jo tad raisās patiesi un interesanti stāsti par 
tā laika perioda notikumiem un cilvēkiem. 

Raksta ietvaros aplūkoti tikai nedaudzi no līdz šim apzinātajiem krājumiem, 
jo interesi raisošu fondu skaits arhīvā ir ļoti liels, līdz ar to varam pieļaut, ka 
fotogrā�ju klāsts arhīva fondos ir ievērojami bagātāks. 

Politisko un sabiedrisko organizāciju fondi

Politisko un sabiedrisko organizāciju fondi veido lielu daļu no arhīvā 
uzkrātā dokumentārā mantojuma. Līdzās rakstītajiem dokumentiem tajos ir 
apzinātas arī fotogrā�jas. Tēmas ietvaros aplūkosim dažus no šiem krājumiem, 
kuru saturu darba gaitā ir nācies apzināt dokumentu līmenī. Viena no tādām 
politiskajām organizācijām ir partija “Latviešu zemnieku savienība”. Fondā 
atrodas vairākas lietas, kurās dokumentiem  – personu iesniegumiem  – ir 
pievienotas fotogrā�jas  – Latviešu zemnieku savienības (turpmāk LZS) 
biedru vai tās potenciālo kandidātu portreti. Šķiet, ka tas nav bijis obligāts 
nosacījums, jo fotogrā�jas pievienotas tikai daļai iesniegumu. Kādā no 
minētajām lietām apkopoti LZS biedru iesniegumi un viņu raksturojumi 
savienības Centrālajai valdei sakarā ar kandidatūru izvirzīšanu 1925.  gadā 
paredzētajām 2. Saeimas vēlēšanām.1 Lietā apkopots vairāk nekā 30 kandidātu 
pašrocīgi rakstītu iesniegumu–autobiogrā�ju, kam pievienotas atsauksmes un 
daudzos gadījumos personu fotoportreti. 

Aplūkosim, piemēram, Kārļa Jēkaba Andreja dēla Liberta (1890–1942) 
lietu (1. att.).2 Viņa iesniegums nav datēts, bet satur visai izsmeļošu dzīves 
stāstu. Uzzinām, ka K.  Liberts dzimis 1890.  gada 8.  augustā Cēsu apriņķa 
Lubānas pagastā, mācījies un beidzis Rīgā Pētera reālskolu. Iesaukts Krievijas 
armijā, pēc Latvijas valsts proklamēšanas atgriezies Latvijā un brīvprātīgi 
iestājies Latvijas armijas rindās. 1919. gadā K. Liberts bija Kalpaka bataljona 
adjutants, pašaizliedzīgi cīnījās pret lieliniekiem un bermontiešiem, pie 
Liepājas sagūstīts, bet viņam laimējās izbēgt. 1919.  gadā K.  Liberts iecelts 
par bruņuvilciena “Kalpaks” komandieri. Pēc Bermonta spēku padzīšanas 
viņš Latgales frontē cīnījās pret lieliniekiem. Pēc kara 1920. gadā K. Liberts 
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demobilizējās un dzīvoja Latgalē, Purvmalas pagastā, kur nodarbojās ar 
lauksaimniecību un tirdzniecību. 1921. gadā par nopelniem kaujās apbalvots 
ar Lāčplēša Kara ordeni. Biogrā�jai pievienotā ģīmetne, kurā K.  Liberts 
redzams formastērpā, uzņemta pēc apbalvojuma piešķiršanas. Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru biogrā�skajā vārdnīcā apkopotie dati vēsta arī par viņa 
dzīves turpmākajiem gadiem. Dzīvojot Latgalē, K. Liberts darbojās aizsargu 
organizācijā – bija 19. Jaunlatgales aizsargu pulka 1. bataljona komandieris.3 
Pēc padomju okupācijas 1940. gada 17. oktobrī viņš arestēts un tiesāts – PSRS 
Iekšlietu tautas komisariāta Sevišķā apspriede 1941.  gada 24.  maijā viņam 
piesprieda astoņus gadus cietumsoda. K. Liberts miris 1942. gada 19. janvārī 
Krasnojarskas novadā Jeņisejas nometnē.

Viens no Vidzemes vēlēšanu apgabalā izvirzītajiem kandidātiem bija 
ārsts Kārlis Vanadziņš (1890–1965).4 Viņa LZS Centrālajai valdei iesūtītais 
iesniegums–biogrā�ja pretēji plašajam K. Liberta dzīves gaitas izklāstam ir ļoti 
lakonisks: dzimis 1890. gadā Trikātā, pēc profesijas – ārsts, augstāko izglītību 
ieguvis Tērbatas Universitātē. Uzzinām, ka 1915. un 1916. gadā K. Vanadziņš 
strādāja par ārstu Straupē, 1918.  gadā  – Cēsīs, bet 1921.  gadā ievēlēts par 
Cēsu pilsētas galvu. Viņa iesniegums nav pašrocīgi datēts, taču skaidrs, ka tas 

1. att. Kārļa Liberta autobiogrā�jas fragments ar fotoportretu.  
[1925. gads.] Nezināma autora foto. LVVA, 3282. f., 1. apr., 139. l., 36. lp.
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rakstīts 1925.  gadā. Firmas zīme K. Vanadziņa portreta stūrī krievu valodā 
vēsta, ka tas uzņemts fotogrāfu brāļu Matīsu fotoateljē (“Бр-ья Матись, Рига 
и Венденъ”), kuru darbnīcas bija atvērtas Cēsīs un Rīgā. Lai gan portrets, 
visticamāk, tapis pirms 1918.  gada, 1925.  gadā tas izmantots pievienošanai 
deputāta kandidāta iesniegumam (2. att.). Zināms, ka 1932. gadā K. Vanadziņš 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru.5 1939. gadā viņš iecelts par Rīgas 
1.  slimnīcas direktoru, bet Otrā pasaules kara laikā atkal strādāja par ārstu 
Cēsīs. Kara beigās K. Vanadziņš emigrēja uz Zviedriju.

Uz 2. Saeimu no LZS vietējām organizācijām dažādos vēlēšanu apgabalos 
virzīti arī inženieris Rihards Ērglis, Latvijas Bankas Diskonta komisijas 
loceklis un sabiedrisks darbinieks Ādolfs Stūre, lauksaimnieks un sabiedriskais 
darbinieks Ernests Rozentāls, dzejnieka Ausekļa6 brāļa Andreja dēls, lauk-
saimnieks un sabiedrisks darbinieks Pēteris Krogzems (3. att.), ievērojamā 
latviešu valodnieka Jāņa Endzelīna7 brālis lauksaimnieks Hermanis Enzeliņš8 
un daudzi citi biedri. Ir saglabājušies viņu iesniegumi–biogrā�jas, tomēr ne 
visos gadījumos tām pievienotas ģīmetnes. Pārskatot 1925.  gadā 2.  Saeimā 
ievēlēto deputātu sarakstus, no minētajiem Saeimā ievēlēja tikai H. Enzeliņu, 

2. att. Kārļa Vanadziņa iesniegums ar fotoportretu. 
[1925. gads.] “Бр-ья Матись, Рига и Вендень” foto. 

LVVA, 3282. f., 1. apr., 139. l., 24. lp.
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kurš nāca no Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta un strādāja 2. Saeimā no 
1925. līdz 1928. gadam. Diemžēl viņa fotogrā�jas lietā nav. Pētera Krogzema 
kandidatūru izvirzīja LZS Alojas rajona padome, kas par viņu sniegusi ļoti 
pozitīvu atsauksmi.9 1886. gadā dzimušais P. Krogzems pēc Umurgas draudzes 
skolas un Limbažu pilsētas skolas beigšanas mācījās Jelgavas Lauksaimniecības 
biedrības skolā, tad sāka veiksmīgi saimniekot savās mājās Ungurpils Sīpolos. 
Viņš raksturots kā enerģisks sabiedrisks darbinieks, kurš no 1921.  gada ir 
Alojas Lauksaimniecības biedrības priekšnieks, LZS Alojas nodaļas biedrs un 
kādu laiku arī pēdējās priekšnieks. P. Krogzema enerģiskās darbības rezultātā 
nodibināta Ungurpils Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas sabiedrība, 
kas viņa vadībā ātri attīstījās un kļuva par plašāko kooperācijas organizāciju 
apriņķī. P. Krogzems aktīvi piedalījās arī kultūras dzīves norisēs.

Citā LZS fonda lietā apkopoti esošo un topošo partijas biedru lūgumi, kuros 
izteikta vēlme iestāties partijas rindās vai kļūt par tās Akadēmiskās sekcijas 
biedru. Stājoties partijā, bija jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums un 

3. att. Pēteris Krogzems. 
Fotoportrets pievienots 
LZS Centrālās padomes 

iesniegumam. [1925. gads.] 
Nezināma autora foto. 
LVVA, 3282. f., 1. apr., 

139. l., 23. lp.

4. att. Eriks Gailītis. Fotoportrets 
pievienots LZS

Akadēmiskās sekcijas iesniegumam. 
1929. gada 22. janvāris. 
Nezināma autora foto. 

LVVA, 3282. f., 1. apr., 120. l., 9. lp.
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jāaizpilda anketa – aptaujas vai pieteikšanās lapa, kurā kandidāti sniedza ziņas 
par sevi. Tādas pašas prasības bija noteiktas, ja Akadēmiskajā sekcijā vēlējās 
iestāties jau esošie partijas biedri. Lietu caurskatot, uzzinām, ka iesnieguma 
forma bijusi dažāda – viena paredzēta studijas beigušajiem, cita – studentiem. 
Šiem dokumentiem bieži pievienoti personu fotoportreti, vienu no divām 
iesniegtajām ģīmetnēm ievietojot anketā, otru  – iesniegumā. Tomēr lietā 
daudzos gadījumos fotogrā�ju trūkst. Aplūkosim dažus iesniegumus, kurus 
rakstījuši gan studenti, gan studijas jau beigušie. 

1929.  gada 22. janvārī lūgumu uzņemt viņu par LZS Akadēmiskās 
sekcijas biedru iesniedza agronoms Eriks Gailītis (4. att.).10 Dokumentam, 
kā arī aptaujas anketai (reģistrācijas liste) pievienotas viņa ģīmetnes. 
E.  Gailītis par sevi sniedz šādas ziņas  – dzimis 1903.  gadā Ādažu pagastā, 
beidzis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti un turpina studijas 
Juridiski ekonomiskajā fakultātē, strādā par asistentu Latvijas Universitātē, 
ir universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentu biedrības un LZS 
Rīgas nodaļas biedrs. Uz dokumenta ir apliecinājums, ka E. Gailītis uzņemts 
Akadēmiskajā sekcijā 1929. gada 16. oktobrī. 

5. att. Lilija Grabže. Fotoportrets 
pievienots reģistrācijas anketai. 
[1929. gads.] “Rostok, Riga” foto. 

LVVA, 3282. f., 1. apr., 120. l., 65. lp. 

6. att. Vilhelms Grasmanis. 
Fotoportrets pievienots reģistrācijas 

anketai. [1928. gads.] Nezināma 
autora foto. LVVA, 3282. f., 1. apr., 

120. l., 81. lp. 



FOTOGRĀFIJAS LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA KRĀJUMOS, 1918.–1940. GADS 15

7. att. Kārlis Grīnbergs. 
Fotoportrets pievienots 1933. gada 

12. februāra reģistrācijas dokumentam. 
Nezināma autora foto. 

LVVA, 3282. f., 
1. apr., 120. l., 129. lp.

Sekcijā vēlējās iestāties daudzi esošie partijas biedri, piemēram, Latvijas 
Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes studente Lilija 
Grabže (5. att.), kura bija partijas Rīgas nodaļas biedre.11 Akadēmiskās 
sekcijas biedres reģistrācijas lapai ir pievienota viņas ģīmetne. Dokuments 
vēsta, ka L.  Grabže dzimusi 1902.  gadā Jelgavas apriņķa Tērvetes pagasta 
Grabžu mājās, ir studenšu korporācijas “Gundega” biedre. Viņa, tāpat kā  
E. Gailītis, Akadēmiskajā sekcijā uzņemta 1929. gada 16. oktobrī. Tajā pašā 
dienā sekcijā uzņemta arī 1904. gadā Tērvetes Grabžu mājās dzimusī Zenta 
Grabže, iespējams, Lilijas māsa.12

1929.  gada 15.  decembrī lūgumu par uzņemšanu Akadēmiskajā sekcijā  
raksta arī topošais agronoms Vilhelms Grasmanis.13 Viņš dzimis 1906. gadā 
Aizputes apriņķa Klosteres pagasta Drebuļu mājās, darbojas studentu 
korporācijā “Lettgallia” un ir LZS Liepājas nodaļas biedrs. Arī viņu 
Akadēmiskajā sekcijā uzņem 1929.  gada 16.  oktobrī un 1931.  gada janvāra 
beigās pārreģistrē, akceptējot tālāko darbību. Reģistrācijas dokumentam 
pievienota V. Grasmaņa ģīmetne ar studenta cepurīti un korporācijas krāsām 
(6. att.).

Sekcijas kandidātu vidū atrodam LZS Rīgas nodaļas biedru Finanšu 
ministrijas Nodokļu departamenta ierēdni Kārli Grīnbergu (7. att.).14 Savā 
iesniegumā, kam pievienota ģīmetne, viņš norāda, ka iestāšanās iemesls ir 
vēlēšanās aktīvāk piedalīties partijas dzīvē. No dokumentiem iegūstam plašu 
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informāciju par šo cilvēku – dzimšanas datus, izglītību, profesiju, nodarbošanos 
un atalgojumu, dzīvesvietas adresi un sabiedriski politiskām aktivitātēm. 
K. Grīnbergs dzimis 1896.  gadā Kuldīgas apriņķa Sātiņu pagasta Ozoliņu 
mājās. Studijas sāka Krievijā Samaras Universitātē, tad piecus gadus mācījās 
Latvijas Universitātē – sākotnēji dabas zinības, bet pēc tam tautsaimniecību. 
1925. gadā studijas pārtrauca un 1929. gadā iestājās Angļu valodas institūta 
Komercnodaļā. 1933. gadā, kad K. Grīnbergs raksta iesniegumu Akadēmiskajai 
sekcijai, viņš mācās 5. kursā un pavasarī plāno institūtu pabeigt. Ministrijā viņš 
pilda Rīgas pilsētas 2. iecirkņa nodokļu inspektora vecākā palīga pienākumus. 
K. Grīnbergs bija arī studentu korporācijas “Ventonia” biedrs. Akadēmiskajā 
sekcijā viņš uzņemts 1933. gada 13. marta sēdē, un 30. martā viņš paraksta 
iestāšanās solījumu. 

Fotogrā�jas apzinātas arī tādā arhīva fondā kā “Latviešu veco strēlnieku 
biedrība”, kur glabājas dokumentāras liecības  – sarakste, aptaujas anketas, 
skices, plāni un arī fotoattēli, kas liecina par Neatkarības karā kritušo karavīru 
piemiņas saglabāšanas centieniem pirmās Latvijas Republikas laikā. Lai gūtu 
pilnīgu pārskatu par Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo piemiņas saglabāšanas 
situāciju valstī, 1938. gada 14. septembrī Latvijas Republikas Kara ministrija 
vērsās pie Latviešu veco strēlnieku biedrības Centrālās valdes ar jautājumiem.15 
Tika lūgts ievākt ziņas un īpašās anketās sniegt atbildes par pieminekļiem un 
piemiņas zīmēm, piemiņas plāksnēm un brāļu kapiem, ko valsts vai pašvaldības 
iestādes, draudzes, sabiedriskas organizācijas vai privātpersonas cēlušas, 
uzstādījušas vai ierīkojušas. Vairākumā gadījumu iesniegtajām anketām 
pievienoti arī šo objektu fotoattēli. Diemžēl attēlu kvalitāte ne vienmēr ir laba, 
jo to autori, visticamāk, nebija profesionāli fotogrā�.

Viena no 1938.  gada oktobrī biedrības Centrālajai valdei iesūtītajām 
aptaujas anketām vēsta par Dobeles atbrīvošanas cīņās un Pirmajā pasaules 
karā kritušo karavīru piemiņas godināšanu. Uzzinām, ka doma par piemiņas 
vietu radusies jau 20. gs. 20. gados. Pieminekli Ls 12 000 vērtībā Dobeles pilsētas 
pašvaldība pasūtījusi tēlniekam Kārlim Baumanim (vēlāk pazīstams kā Kārlis 
Zemdega).16 Aptuveni četrus metrus augstajam piemineklim kā piemērotāko 
materiālu tēlnieks izvēlējās Somijas granītu. To bija paredzēts uzstādīt pie 
Jelgavas ceļa, netālu no Dobeles stacijas, un atklāt 1939.  gada 11. augustā. 
Anketai pievienotajā fotoattēlā redzam pieminekļa metu, kura kompozīciju 
veido divas �gūras – senlatviešu karavīrs un tautumeita, kas simbolizē tautas 
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8. att. Dobeles atbrīvošanas cīņās 
un Pirmajā pasaules karā kritušo 

kareivju pieminekļa mets. 
Meta autors tēlnieks Kārlis Baumanis 
(Zemdega). [1938. gads.] Nezināma 
autora foto. LVVA, 4254. f., 1. apr., 

179. l., 11. lp. o.p.

garīgo un �zisko spēku un pauž Dzimtenes mīlestību (8. att.). Diemžēl 
pieminekļa veidošana ieilga un to izdevās atklāt tikai 1940. gada 9. jūnijā. Līdz 
ar to tā mūžs bija pārāk īss – padomju okupācijas laikā 1950. gadā piemineklis 
tika uzspridzināts. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pēc Kārļa Zemdegas 
meta veidotais piemineklis Dobelē atjaunots un uzstādīts citā vietā.

Latviešu veco strēlnieku biedrības Valmieras nodaļa biedrībai iesūtīja 
vairākas anketas ar pievienotiem fotoattēliem.17 Viens no dokumentiem 
informē par divām Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā novietotām marmora 
piemiņas plāksnēm, kas godina Pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās 
kritušo un bezvēsts pazudušo karavīru  – Valmieras Veides un Valmieras 
Austrumu (Valmiermuižas) draudzes locekļu piemiņu. Plāksnēs iekalti 
viņu vārdi un uzvārdi, kā arī draudzes izvēlētie pateicības vārdi: “Mīlestība 
nebeidzas, tā jūs mūžam godinās” un “Nevienam nav lielāka mīlestība nekā 



18 GUNTA MINDE

šī, kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jāņa ev. 15, 13”.18 Abos 
gadījumos piemiņas zīmju pasūtīšanas un uzstādīšanas iniciatori, kā arī 
�nansētāji bija draudžu locekļi. Valmieras–Veides draudzes piemiņas plāksni 
dievnamā novietoja un atklāja 1928. gada septembrī (9. att.), bet Valmieras 
Austrumu (Valmiermuižas) – 1935. gada augustā.19 

Tajā pašā fondā glabājas ziņas par 1917. gada kaujās kritušajiem latviešu 
strēlniekiem veltīto pieminekli, kas atrodas Krāckalnā, apmēram septiņus 
kilometrus uz dienvidaustrumiem no Ķemeriem (10. att.).20 Pēc pulkveža un 
arhitekta Artūra Galindoma21 (dokumentā Galindons) projekta saviem cīņu 
biedriem to cēlis strēlnieks Kristaps Druka par saviem līdzekļiem, un tas 
izmaksājis Ls 290.22 Granīta pieminekļa augšējā daļā iekalts krusts, zemāk – 
vārdi: “Še dus mūža mierā 90 latvju strēlnieki, kas Dzimtenei ziedojuši dzīvības 
1917. gada kaujās.” Pieminekli 1934. gada 19. augustā atklāja Veco strēlnieku 
biedrības priekšnieks Jānis Goldmanis23 un iesvētīja mācītājs Miervaldis 

9. att. Pirmajā pasaules karā un 
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo 

Valmieras Veides draudzes 
locekļu piemiņas plāksne.  

[1938. gads.] Nezināma 
autora foto. LVVA, 4245. f., 

1. apr., 179. l., 32. lp.
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Ķemers.24 Piemineklis ir septiņas pēdas augsts, tā pamatne – 16 kvadrātpēdas 
liela.25 Kapavietu kopj Kristaps Druka. Kā pateicības algu par paveikto viņš no 
Armijas ekonomiskā veikala esot saņēmis Ls 260. K. Druka vēl esot iecerējis 
izdaiļot pieminekļa apkārtni, kā arī veikt dažus remontus. Anketai pievienoti 
trīs fotoattēli. 

Tajā pašā lietā ir ziņas par Ventspils Nikolaja luterāņu baznīcā 1925. gada  
15. februārī Latvju nacionālā kluba Ventspils nodaļas uzstādīto piemiņas 
plāksni Pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem draudzes 
locekļiem,26 kā arī par piemiņas vietām Jelgavā, Ķemeros, Raunā un citviet 
Latvijā. Tomēr ne visi dokumentos aprakstītie objekti ilustrēti ar fotoattēliem. 

Arhīva fonds “Rīgas Latviešu biedrība” glabā Rīgas Latviešu biedrības 
dokumentu kopumu. Daudzo dokumentāro liecību vidū atrodam arī pāris 
lietu, kurās ir sistematizētas tikai fotogrā�jas. Pārsvarā gadījumu tie ir 
portreti un grupu uzņēmumi, kas hronoloģiski attiecas uz laika periodu 

10. att. Piemineklis 1917. gada kaujās 
kritušajiem latviešu strēlniekiem 

Krāckalnā. Pieminekļa projekta autors 
arhitekts Artūrs Galindoms. 

[1938. gads.] Nezināma autora foto. 
LVVA, 4245. f., 1. apr., 179. l., 61.b lp.
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līdz 1918. gadam un laiku pēc neatkarīgās Latvijas valsts dibināšanas. Lietās 
sastopam gan fotogrā�ju oriģinālus, gan fotokopijas no dažādiem izdevumiem 
un publikācijām. Tematiski šie fotoattēli atspoguļo biedrības darbību un 
zīmīgus notikumus tās dzīvē, kā arī personas, kas devušas ieguldījumu 
biedrības veidošanā un darbībā. Fotogrāfs Jānis Rieksts vairākos attēlos 
ir �ksējis Rīgas Latviešu biedrības 60.  gadu jubilejas svinības, ko atzīmēja 
1928.  gada 28.  oktobrī. Viņa fotogrā�jās iemūžināts svētku rotā tērptais 
biedrības nams Rīgā, Merķeļa ielā,27 svinīgā akta norise biedrības zālē, goda 
mielasta dalībnieki u.c. Kādā uzņēmumā redzama zaļumiem greznotā nama 
zāles skatuve ar prezidija locekļiem, bet tās dziļumā  – biedrības karogs ar 
devīzi “Stāvi stipri, strādā droši”.28 Attēla centrā uz katedras atrodas referents, 
viņam līdzās – sēdes vadītājs vai protokolists, bet abpus skatuvei izvietojušies 
studentu korporāciju pārstāvji ar karogiem. Uz attēliem ir informācija par 
fotogrāfu  – tas ir Jānis Rieksts. Fotogrā�jās plašāk �ksētas arī biedrības  
70. jubilejas svinības 1938. gada 25. oktobrī, taču par šo uzņēmumu autoru 
ziņu nav.29 

11. att. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas atklāšanas sēde. 1932. gada 23. maijs. 
Kriša Rakes foto. LVVA, 2798. f., 1. apr., 81. l., 13. lp.
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Latviešu sabiedrisks darbinieks un zvērināts advokāts Andrejs Krastkalns 
(1868–1939), kurš laikā no 1919. līdz 1936.  gadam bija Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēdētājs, ir viens no Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu 
komitejas dibināšanas iniciatoriem. Zinātņu komiteja, kas izveidojās uz 
biedrības Zinību komisijas bāzes, darbojās līdz 1940. gadam. Mūsu rīcībā ir 
komitejas atklāšanas sēdes fotogrā�ja, kuras autors ir fotogrāfs Krišs Rake  
(11. att.).30 Jau minētajiem J. Rieksta un K. Rakes fotoattēliem otrajā pusē 
atrodama īsa anotācija par atspoguļoto notikumu, kā arī datējums – 1932. gada 
23. maijs, tomēr problēmas sagādā attēlos redzamo personu atpazīšana, jo 
notikuma dalībnieku vārdi nav minēti. Zinātņu komitejas dibināšanas sēdē 
piedalās gan Latviešu biedrības vadība un runas vīri, gan aicinātie goda viesi. 
Aplūkojot fotouzņēmumu, izdodas atpazīt vairākas personas: komitejas 
priekšnieku �lologu un folkloristu, Latvijas Universitātes (turpmāk LU) 
profesoru Pēteri Šmitu (1869–1938), gleznotāju un Rīgas mākslas muzeja 
direktoru, Latvijas Mākslas akadēmijas un LU profesoru Vilhelmu Purvīti 
(1872–1945), būvinženieri LU profesoru Mārtiņu Bīmani (1864–1846), Rīgas 
Latviešu biedrības priekšsēdētāju zvērinātu advokātu Andreju Krastkalnu, LU  
profesoru un sabiedrisku darbinieku, vēlāk arī diplomātu Arnoldu Spekki 
(1887–1972), zvērinātu advokātu, izglītības un tieslietu ministru un 
sabiedrisku darbinieku dzejnieku Ati Ķeniņu (1874–1861), rakstnieku, juristu 
un vēsturnieku LU profesoru Arvedu Švābi (1888–1959), zvērinātu advokātu, 
politiķi un Latvijas Valsts prezidentu (11.04.1930.–11.04.1936.) Albertu 
Kviesi (1881–1944), politiķi, Latvijas ārlietu ministru un diplomātu, padomju 
okupācijas laikā Latvijas pēdējās suverēnās valdības pilnvaroto pārstāvi 
ārzemēs Kārli Reinholdu Zariņu (1879–1963), latviešu valodnieku, Latvijas 
Universitātes profesoru Ernestu Blesi (1892–1964), juristu un sabiedrisku 
darbinieku Arvedu Bergu (1875–1941), latviešu būvuzņēmēju Ludvigu 
Neiburgu (1871–1948), pedagogu, vēsturnieku, LU rektoru un izglītības 
ministru Augustu Tenteli (1876–1942), kā arī luterāņu mācītāju un izglītības 
ministru Ludvigu Adamoviču (1884–1943). 

Kolekcijas

Dažas no arhīva kolekcijām, kurās glabājas Latvijas Republikas laika 
dokumenti ar fotoattēliem, jau tika aplūkotas lietišķajiem dokumentiem 
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veltītajā rakstā žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2018. gada 1./2. numurā. Šoreiz minēšu 
interesantu piemēru no arhīva karšu dokumentu kolekcijas kā apliecinājumu 
tam, ka atradumu iespējas arhīva krājumos dažkārt nav pat prognozējamas. 
Izrādās, ka arī tādā fondā kā “Karšu un plānu kolekcija”, kurā lielā skaitā 
glabājas dažādu laika periodu kartes, plāni, skices un rasējumi, iespējams atrast 
fotogrā�jas. Tomēr, šķiet, ka minētais gadījums varētu būt viens no retiem 
izņēmumiem, ko izdodas apzināt, vienīgi interesējoties par kādu konkrētu 
objektu. Fonda 11. apraksta sastāvā atrodas Stāmerienas pamatskolas skolēnu 
zīmēta pagasta karte, kas datēta ar 1939.  gadu un papildināta ar pagasta 
teritorijā esošo nozīmīgāko objektu fotoattēliem, sniedzot mums iespēju 
vizuāli ielūkoties pagasta vēsturē (12. att.). Fotogrā�jās uzņemta Stāmerienas 
pils skatā no parka puses, pamatskola, pagasta nams, pasta kantoris un aizsargu 
nams.31 Kartei pievienota anotācija par pagasta teritoriju un iedzīvotājiem, 
vēsturiskām vietām, rūpniecības objektiem, sabiedriskām organizācijām un 
biedrībām. Skolas pārziņa A. Kalniņa vadībā darbu veikuši Stāmerienas sešu 
klašu pamatskolas 6. klases audzēkņi Jānis Drīliņš, Pēteris Kalniņš un 5. klases 
audzēknis Jānis Priedītis. 

12. att. Stāmerienas pils skatā no parka puses. [1939. gads.] Nezināma autora foto. 
LVVA, 6828. f., 11. apr., 88. l.
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Personu fondi

Īpaši bagāti ar fotogrā�jām ir vairāki arhīvā esoši personu fondi. To vidū 
noteikti jāmin rakstnieka, dzejnieka, publicista un politiķa Kārļa Skalbes 
(1879–1945), Latvijas diplomātu Kārļa Reinholda Zariņa un Viļa Roberta 
Šūmaņa (1887–1948) fondi, vēsturnieka, jurista, literāta, LU profesora un 
“Latviešu Konversācijas vārdnīcas” galvenā redaktora Arveda Švābes un 
teologa izglītības ministra Ludviga Adamoviča, gleznotāja, publicista, 
pilskalnu pētnieka un Dievturu draudzes Latvijā izveidotāja Ernesta Brastiņa 
(1892–1942) dokumentu krājumi. Šajos fondos ir lietas, kurās ir apkopotas 
tikai fotogrā�jas. Fotouzņēmumos ir dokumentēta personu darba dzīve, 
sabiedriskās un personiskās dzīves notikumi. Fotouzņēmumi pēc satura un 
kvalitātes ir ļoti dažādi – sastopami augstas raudzes salonportreti, kuru autori 
ir tajā laikā sabiedrībā ļoti pazīstami fotogrā�, kā arī lielā skaitā amatieru 
uzņēmumi, kas rāda ikdienas norises vai ļoti speci�skas lietas. Piemēram, 
E.  Brastiņa fondā līdzās privātajai sarakstei, darbu par Latvijas vēsturi 
melnrakstiem, tautasdziesmu un sakāmvārdu krājumam atrodam fotogrā�jās 
�ksētu pilskalnu apzināšanas procesu, taču tie ir amatieru uzņēmumi, kas 
gadu gaitā zaudējuši kvalitāti. Nereti personu fondos ir sastopami draugu un 
paziņu dāvinājumi – fotogrā�jas, kas sniedz vizuālu liecību par citām tā laika 
personībām, kā arī vēsta par daudzveidīgiem sava laika notikumiem, kas tikai 
pastarpināti saistīti ar personību, kuras dokumentu krājumā atrodas. Strādājot 
ar šiem pagātnes lieciniekiem, lielāko problēmu sagādā jau minētais apstāklis, 
ka vairākumā gadījumu fotoattēli nav datēti un tikai ļoti retos gadījumos tiem 
pievienota anotācija par notikumu un fotogrā�jā redzamajām personām. 
Neraugoties uz to, jāatzīst, ka personu fondos apzinātie attēli uzskatāmi par 
nopietnu izziņas avotu un mūsu kultūrvēstures lieciniekiem. Tik daudzas 
fotogrā�jas šķiet nozīmīgas un ievērības cienīgas, ka ļoti grūti izvēlēties 
ilustratīvo materiālu šai raksta sadaļai. 

Piemēram, Ludviga Adamoviča fondā glabājas fotogrā�ja, kurā redzams 
Latvijas sūtnis Hermanis Albats32 pēc akreditēšanās ceremonijas Vatikānā  
(13. att.). Uzņēmums izdarīts Romā 1927. gada 27. decembrī.33 Tajā pašā fondā 
atrodam fotogrā�ju, kurā iemūžinātas dzejnieces Elzas Stērstes (1885–1976) 
jubilejas svinības, ko 1928.  gada maijā atzīmēja Virsnieku namā (14. att.).34 
Fotogrā�jas centrā redzama pati jubilāre ar ziedu klēpi, viņas dzīvesbiedrs 
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14. att. Dzejnieces Elzas Stērstes jubilejas svinības. 1928. gada maijs. Nezināma autora 
foto. LVVA, 5440. f., 1. apr., 48. l., 15. lp.

13. att. Latvijas sūtnis Hermanis Albats (piektais no kreisās) pēc akreditēšanas 
ceremonijas Vatikānā. 1927. gada 27. decembris. “G. Felici, Roma” foto. 

LVVA, 5440. f., 1. apr., 48. l., 28. lp.
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dzejnieks Edvarts Virza ar meitiņu Amarilli, kā arī citi ģimenes locekļi – māte, 
māsas un jubilejas viesi, kuru vidū atpazīstam Hermani Albatu, rakstniekus 
Annu Brigaderi, Kārli Skalbi, Pāvilu Rozīti, Antonu Austriņu un jubilāres mā-
sas Aleksandras dzīvesbiedru, tolaik LU profesoru Arnoldu Spekki. 

Sūtņa Viļa Šūmaņa fonds ir viens no nedaudzajiem, kurā atrodamas fo-
togrā�jas, kas atspoguļo viņa kā Latvijas valsts diplomātiskā pārstāvja  – ār-
kārtējā sūtņa darbību Itālijā, Somijā un Igaunijā.35 Šāda rakstura fotoattēlu, 
kuros Latvijas diplomāti redzami dažāda līmeņa o�ciālos reprezentācijas pa-
sākumos ārzemēs, ir maz. V. Šūmaņa fondā ir fotogrā�jas no 1925. gada maijā 
Florencē (Itālija) notikušās grāmatu izstādes, kur eksponēti arī Latvijas izde-
vumi (15. att.).36 Fotogrā�jās atspoguļota Latvijas Republikas ārlietu ministra 
Vilhelma Muntera vizīte Somijā 1938. gada pavasarī, V. Šūmaņa atvadīšanās 
no Helsinkiem, beidzoties pilnvaru termiņam, viņa ierašanās un akreditācija 
Igaunijā 1938. gada novembrī, vizīte pie Igaunijas Valsts prezidenta Konstan-
tīna Petsa37 tā paša gada 18. novembrī un citi notikumi.38 Ir fotogrā�jas arī no 
V. Šūmaņa atpūtas brīžiem kopā ar ģimeni un neo�ciālajiem viesiem laikā, kad 
no 1924. gada augusta līdz 1926. gada oktobrim viņš bija Latvijas ārkārtējais 

15. att. Latvijas sūtnis Vilis Šūmanis (ceturtais no kreisās) ar kundzi grāmatu izstādē 
Florencē. 1925. gada maijs. Nezināma autora foto. LVVA, 7315. f., 1. apr., 9. l., 2. lp.
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sūtnis un pilnvarotais ministrs Itālijā. Vienā no šādiem attēliem, kas datēts ar 
1925. gada 25. jūliju, ģimenes viesu pulkā Latvijas sūtniecībā Romā redzams 
operdziedonis Mariss Vētra, kurš, lai papildinātu zināšanas vokālajā mākslā, 
šajā laikā uzturējās Itālijā, un operdziedonis Kārlis Nīcis, kurš tur atradās vese-
ļošanās nolūkos (16. att.).39 Lai gan vairāki krājumā esošie fotoattēli nav datēti, 
tomēr V. Šūmaņa fonda fotogrā�jas patīkami atšķiras uz kopējā fona ar to, ka 
vairākumā gadījumu tās satur īsu anotāciju par fotogrā�jā atainoto notikumu 
un norises laiku.

Arī trijās no diplomāta Kārļa Reinholda Zariņa fonda lietām, kas atrodas 
arhīvā, sistematizētas fotogrā�jas, kas atspoguļo gan viņa diplomāta gaitas, 
gan privāto dzīvi. K. Zariņa darbība bija cieši saistīta ar neatkarīgās Latvijas 
valsts likteni kopš tās dibināšanas līdz pat 1940. gada padomju okupācijai, kā 
arī vēlāk – trimdas gados. No 1933. gada vidus K. Zariņš bija ārkārtējais sūtnis 
un pilnvarotais ministrs Lielbritānijā un vienlaikus ģenerālkonsuls Londonā, 

16. att. Vilis Šūmanis ar ģimeni un 
viesiem Latvijas sūtniecībā Romā. 

1. rindā vidū – operdziedonis 
Kārlis Nīcis, 

3. rindā otrais no kreisās – 
sūtnis Vilis Šūmanis, aiz viņa – 

operdziedonis Mariss Vētra. 
1925. gada 25. jūlijs. 

Nezināma autora foto. 
LVVA, 7315. f., 1. apr., 9. l., 6. lp.
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vēlāk arī Īrijā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā un Kanādā ar sēdekli 
Londonā. Jāatzīmē, ka 1940. gada 17. maijā viņam piešķīra ārkārtas pilnvaras 
vadīt Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbību, kā arī pār-
stāvēt Latvijas valsts intereses gadījumā, ja valdība to nespētu.40 Šo pienākumu 
viņš godam pildīja līdz pat sava mūža beigām 1963. gadā. Zināmā mērā tēva 
iesākto turpināja K. Zariņa meita Marija Anna Zariņa, kad 1990.  gadā tika 
iecelta par Latvijas pārstāvniecības vadītāju Londonā, bet 1992.  gadā  – par 
pilnvaroto lietvedi, pēc tam padomnieci Latvijas vēstniecībā Londonā. Foto-
grā�jas, kas apzinātas fondā “Kārlis Reinholds Zariņš, diplomāts”, galvenokārt 
pārstāv laika periodu pirms 1933. gada, kad K. Zariņš pildīja ārkārtējā sūtņa 
un pilnvarotā ministra pienākumus Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un Igaunijā, 
taču lietās ir arī senāka laikposma uzņēmumi. Fotogrā�jas uzņemtas Stokhol-
mā (17. att.). K. Zariņa fondā līdzās citiem fotoattēliem uzmanību piesaista 
uzņēmums, kurā atainota ciemošanās pie ievērojamās zviedru rakstnieces  

17. att. Latvijas sūtnis Kārlis 
Zariņš ar ģimeni. Stokholma 

[1930. gads.] Nezināma autora 
foto. LVVA, 5480. f., 
1. apr., 129. l., 39. lp.
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Selmas Lāgerlēvas.41 Fotogrā�ja uzņemta rakstnieces mājās Morbakā, taču nav 
datēta, kā arī uz tās trūkst anotācijas par attēlā redzamajiem cilvēkiem, atpazīt 
varam vienīgi K. Zariņu (18. att.). Nevar nepieminēt arī kādu sliktas kvalitā-
tes fotogrā�ju, kurā atpazīstam dzejnieku Raini.42 Iespējams, ka uzņēmums 
tapis Latvijas sūtniecības telpās Stokholmā. Attēlā centrā redzams Rainis, no 
klātesošajiem varam atpazīt sūtni K. Zariņu un viņa kundzi, bet pārējās per-
sonas nav zināmas. Fotogrā�ja nav datēta, tā apakšējā malā atrodams fotoatel-
jē nosaukums “Magnuson & Svensson. Stockholm”. Tomēr, zinot, ka dzejnieks 
1928. gada martā apmeklēja Norvēģiju, bet turpceļā un atgriežoties uzturējās 
Zviedrijā, šo fotogrā�ju ar samērā lielu precizitāti iespējams datēt. 

Rakstot par personu fondiem, noteikt jāmin prozaiķa, dzejnieka, publicis-
ta, politiķa un sabiedriska darbinieka Kārļa Skalbes dokumentu krājums, kurā 
apzinātais fotogrā�ju klāsts ir ļoti bagāts un daudzveidīgs – tajā ir viņa paša 
un ģimenes locekļu portreti, fotogrā�jās dokumentētas tikšanās ar K. Skalbes 

18. att. Viesošanās pie zviedru rakstnieces Selmas Lāgerlēvas Morbakā. Attēla centrā 
atzveltnes krēslā – S. Lāgerlēva, 1. rindā otrais no kreisās – sūtnis K. Zariņš. 

[1925.–1930. gads.] “Gunner, Karlstad” foto. LVVA, 5480. f., 1. apr., 131. l. 29. lp.
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talanta cienītājiem, ir saviesīgu pasākumu, piemēram, Preses balles, uzņēmu-
mi ar rakstnieka piedalīšanos u.c.43 Fondā apzinātas fotogrā�jas, kurās Saei-
mas nama telpās uzņemta 1. Saeimas Bibliotēkas komisija, kur K. Skalbe bija 
ievēlēts (19. att.), kā arī 1.  Saeimas Izglītības komisija, kuras darbu viņš kā 
priekšsēdētājs vadīja.44 Abu fotogrā�ju autors ir fotogrāfs Mārtiņš Lapiņš. Fo-
togrā�jā �ksēts, piemēram, K. Skalbes jubilejas vakars Latvijas Konservatorijā 
1930. gada 8. novembrī.45 Attēla centrā redzams rakstnieks ar meitu Ilzi, bet 
studentu grupas vidū droši atpazīstam dzejnieku Edvartu Virzu un rakstnie-
ku Antonu Austriņu (20. att.). Rakstnieka fondā glabājas izteiksmīgs E. Vir-
zas portrets – dāvinājums Kārlim Skalbem ar dzejnieka pašrocīgu veltījumu 
“K.  Skalbem  – Eidiņš”.46 Par veltījuma datējumu domas dalās, te vietā būtu 
E. Virzas rokraksta un biogrā�jas zinātāju padoms. Fotogrā�ju klāstā ir inte-
resanta fotogrā�ja, kurā �ksēts mirklis no aktier�lmas pēc K. Skalbes pasakas 
“Kaķīša dzirnavas” motīviem (21. att.).47 Uzņēmumā redzams kadrs ar ķēniņu, 

19. att. 1. Saeimas Bibliotēkas komisija. No kreisās: sekretārs Visvaldis Sanders, 
priekšsēdētājs Kārlis Eliass, Kārlis Skalbe. [1922.–1925. gads.] Mārtiņa Lapiņa foto. 

LVVA, 7117. f., 1. apr., 34. l., 53. lp.
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21. att. Kadrs no �lmas pēc K. Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīviem. 
1932. gads. Nezināma autora foto. LVVA, 7117. f., 1. apr., 39. l., 27. lp.

20. att. Kārļa Skalbes jubilejas vakars Latvijas konservatorijā. 2. rindā sestais 
no kreisās – K. Skalbe, līdzās – meita Ilze. 1930. gada 8. novembris. Nezināma 

autora foto. LVVA, 7117. f., 1. apr., 34. l., 1. lp.
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22. att. Dzejnieka Friča Bārdas pieminekļa 
veidošana Umurgas kapos. Pirmais no 

kreisās – tēlnieks Kārlis Zaļkalns. 
1933. gads. Limbažu fotogrāfa 

H. Skrastiņa foto. 
LVVA, 7117. f., 1. apr., 34. l., 35. lp. 

23. att. Dzejnieks Kārlis Skalbe ar mazdēlu Andreju Vecpiebalgā. Fotogrā�ja nav datēta. 
Nezināma autora foto. LVVA, 7117. f., 1. apr., 36. l., 21. lp. 
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24. att. Dzejniece Veronika Strēlerte. Fotoportrets 
nav datēts. “Alf. Pole, Rīga” foto. LVVA, 7118. f., 

1. apr., 8. l., 118. lp.

princesi Ilzīti un Kaķīti. Pašlaik no scenārista un �lmas režisora Viļa Segliņa 
un operatora Mārtiņa Lapiņa 1932. gadā uzņemtās �lmas Latvijas Valsts ki-
nofotofonodokumentu arhīvā glabājas vien nedaudzi kinokadri, kuros šādas 
epizodes nav. Pieminēšanas vērtas ir arī divas fotogrā�jas, kas saistītas ar dzej-
nieka Friča Bārdas vārdu. Vienā no attēliem redzam tēlnieku Kārli Zaļkalnu 
strādājam pie dzejnieka kapa pieminekļa veidošanas Umurgas kapos (22. att.), 
otrā atainots svinīgais pieminekļa atklāšanas brīdis 1933. gadā.48 Abu uzņēmu-
mu autors ir Limbažu fotogrāfs H. Skrastiņš. Rakstnieka fondā ir ļoti daudz fo-
togrā�ju ar rakstnieku ģimenes locekļu un draugu lokā, kas uzņemtas vasaras 
atpūtas laikā pie jūras, Piebalgā, tostarp arī K. Skalbem tik nozīmīgajos Vec-
piebalgas Saulrietos (23. att.). Fotoattēlu lielais vairākums, kā jau noprotams, 
nav datēti, grūtības sagādā arī uzņēmumos redzamo personu – rakstnieka dzī-
ves liecinieku – atpazīšana. 

 Plašs fotogrā�ju klāsts atrodams arī vēsturnieka un literāta Arveda Švābes 
fondā. Lietās ir daudz paša A. Švābes portretu, kas tapuši dažādos viņa dzīves 
periodos, ir arī viņa vecāku un pārējo ģimenes locekļu fotogrā�jas.49 Fondā 
ir daudzi dzīvesbiedres Helmas Švābes un viņas māsas dzejnieces Veronikas 
Strēlertes50 fotoattēli (24. att.), tajā ir draugu Arnolda Spekkes, Pāvila Rozīša un 
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26. att. Kauguru nemieru upuriem veltītas piemiņas vietas atklāšana Valmierā. 
Profesors Arveds Švābe (priekšplānā pirmais no kreisās) saka akadēmisko uzrunu. 

1934. gada pavasaris. Nezināma autora foto. LVVA, 7118. f., 1. apr., 8. l., 210.a lp.

25. att. Preses balle Virsnieku namā Rīgā. Ceturtais no kreisās – Kārlis Skalbe, 
pirmā no labās – Emīlija Benjamiņa. 1925. gads. 

Nezināma autora foto. LVVA, 7117. f., 1. apr., 36. l., 78. lp.



34 GUNTA MINDE

citu personu dāvinājumi. K. Skalbes krājumā esošie Preses balles fotoattēli vairāk 
raksturojami kā momentuzņēmumi (25. att.), bet. A. Švābes fondā atrodamas 
vairākas kompozicionāli un tehniski augstas kvalitātes fotogrā�jas, kas ilustrē 
tolaik Latvijā slaveno saviesīgo pasākumu, kas Virsnieku namā ik gadus 
pulcināja kopā kultūras aprindās un sabiedrībā pazīstamus ļaudis. Minētās 
fotogrā�jas, kas izgatavotas ateljē “Foto Klio”, ir datētas ar 1925. gadu. Vienā 
uzņēmumā iemūžināta personu grupa, kurā redzams A. Švābe, domājams, viņa 
dzīvesbiedre Līna Marija, rakstnieks Pāvils Rozītis ar dzīvesbiedri Antoniju, 
kā arī vēl divas neatpazītas personas.51 Fotogrāfa apstādinātais līksmais balles 
mirklis vēl neliecina par sāpīgajiem pārdzīvojumiem, kas drīzumā gaida 
abas ģimenes. Fondā ir saglabājies fotoattēls, kurā �ksēts Kauguru nemieru52 
upuriem veltītā pieminekļa atklāšanas pasākums Valmierā 1934. gada pavasarī 
(26. att.).53 Fotogrā�ja uzņemta brīdī, kad profesors A. Švābe uzrunā svinīgajā 
notikumā klātesošos. Tomēr, kopumā vērtējot A.  Švābes fonda lietās esošo 
vizuālo dokumentāro materiālu, jāatzīst, ka tajās dominē ar privāto dzīvi 
saistītas fotogrā�jas.

 Fotogrā�ju žanri un autori

Arhīvā apzināto fotouzņēmumu kopums ir ļoti daudzveidīgs  – portre-
ti, grupu uzņēmumi, dažādu celtņu, spēkratu un citu objektu foto�ksācija, 
valstiski, sabiedriski vai lokāli nozīmīgu notikumu dokumentējumi, ainavas, 
sadzīves skati u.c. Izvērtējot visu līdz šim apzināto fotodokumentu klāstu, to 
skaitā arī lietišķajos dokumentos sastopamos fotouzņēmumus, jāatzīst, ka do-
minējošais žanrs tomēr ir portrets.

Ļoti atšķirīga ir fotogrā�ju kompozīcija un tehniskā kvalitāte. To, protams, 
ietekmēja uzņēmumu izgatavošanas nolūks, laiks, kas pagājis kopš to izgatavo-
šanas brīža, kā arī glabāšanas apstākļi. Neapšaubāmi, ļoti nozīmīgs kritērijs ir 
fotogrā�ju autoru meistarība – tehniskās zināšanas un prasmes, kompozīcijas 
izjūta un talants sajust fotografējamo objektu. Tomēr jāatzīst, ka vēsturisko 
fotouzņēmumu kontekstā mūsdienās vislielākā vērtība piešķirama pašam fo-
togrā�jā attēlotajam faktam, notikumam vai personībai, kas ne vien sniedz 
jaunu informāciju, bet spēj mūs ietekmēt sajūtu līmenī un ļauj izbaudīt laik-
meta kolorītu. Tādēļ dažkārt liela vērtība piešķirama arī zemākas kvalitātes 
fotogrā�jām.
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Autoru vidū ir gan iecienīti sava laika fotomākslinieki, gan vietējie fotogrā-
�, kuri savas darbnīcas bija atvēruši dažādās Latvijas pilsētās un pagastos, kā 
arī amatieri, kuri fotografēšanu piekopa tikai ģimenes un draugu lokā. Norā-
des uz leģendām apvītu fotomākslinieku veikumu sniedz fotosalonu logo uz 
attēliem. Viens no viņiem ir 1918. gada 18. novembra Latvijas valsts prokla- 
mēšanas akta vienīgā fotoattēla autors Vilis Rīdzenieks (1884–1962), kura atel-
jē “Foto Klio” tapuši lieliski Latvijas kultūras darbinieku portreti. Vēl jāmin 
fotogrā� Mārtiņš Lapiņš (1873–1954), Kārlis Bauls (1893–1964), Krišs Rake 
(1897–1965) un Jānis Rieksts (1881–1970). Šo sabiedrībā pazīstamo foto- 
meistaru uzņēmumi ne vien liecina par to autoru prasmi, bet satur norādes 
arī par salona vai darbnīcas atrašanās vietu. Piemēram, M. Lapiņš Rīgā ilgstoši 
strādāja Marijas ielā 2, J. Rieksta fotosalons atradās Vaļņu ielā 15, bet K. Rake 
klientiem bija pieejams Rīgā, Ganu ielā 4-8.54 V.  Rīdzenieka, M.  Lapiņa un 
J. Rieksta fotodarbnīcās galvenokārt tapuši sabiedrībā pazīstamu latviešu kul-
tūras darbinieku, literātu, mākslinieku un citu sabiedrisko darbinieku portreti, 
bet K. Rake pārsvarā dokumentēja valstiski nozīmīgus notikumus un sabied-
riskās dzīves norises. Viņa kamerai pieder ļoti daudz fotouzņēmumu, kas at-
aino publiskus pasākumus – svinīgas sēdes, kultūras darbinieku jubilejas un 
citus aktuālus notikumus. Kopā ar fotoattēliem Rīgas Latviešu biedrības fondā 
saglabājušās dažas aploksnes, kurās bija ievietotas J. Riekstam un K. Rakem 
pasūtītās fotogrā�jas. Tās izgatavotas speciāli šim nolūkam, to kreisās puses 
augšējā stūrī izvietojot fotoateljē logo un adresi. Piemēram: “Grupu fotogrāfs 
K. Rake Rīgā, Ganu ielā nr. 4, dz. 8, tālr. 26598” un “Fotogrāfs J. Rieksts Rīgā, 
Vaļņu ielā 15, Kaļķu ielas stūrī. Tālruņi: 65-58 un 10-78”.55 

Arhīva fondos vēl apzināti preses fotogrāfu Oto Laivas (fotodarbnīca Rīgā, 
Pērses ielā 14-2) un F. Griķa darbi, fotogrāfu Edmunda Grīnberga un A. Poļa 
(fotodarbnīca Rīgā, Brīvības ielā 5), Pļaviņu fotogrāfa E. Ragula, mākslinieka 
un fotogrāfa Ādolfa Zvirbuļa darināti fotouzņēmumi u.c. Aplūkojot fotoattē-
lus, nākas konstatēt, ka vairākiem Latvijas brīvvalsts laika dokumentiem to 
iesniedzēji pievienojuši arī senāk uzņemtas ģīmetnes, kas tapušas Rīgā (foto-
ateljē “E. v. Eggert”), Jelgavā (fotoateljē “J. Kalcenau”) un brāļu Matīsu foto-
darbnīcā Rīgā vai Cēsīs.56 Protams, izpētes darbu turpinot, izdotos vēl atklāt ne 
viena vien fotogrāfa vārdu. Piemēram, izdodot Latvijas pilsoņu pases, vairākas 
pagastu valdes plānoja slēgt līgumus ar vietējiem fotogrā�em organizētai pasu 
fotogrā�ju izgatavošanai. Apzinot pašvaldību fondu dokumentus, var atklā-
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ties jauna informācija, taču tas ir laikietilpīgs process. Daudzu personu fondos 
esošo fotoattēlu autori bija viņu ģimenes locekļi vai draugi, kuri vēlējās ie-
mūžināt kādu zīmīgu notikumu vai vienkārši skaistu dzīves mirkli un ainavu. 
Tomēr daudzu fotogrāfu vārdus mēs tā arī neuzzināsim.

Fotogrā�ju datēšana un personu identi�cēšana

Viens no sarežģītākajiem jautājumiem darbā ar fotogrā�jām ir to datēša-
na un tajās redzamo personu identi�cēšana. Notikumu, personu vai objektu 
datēšana, protams, nesagādā grūtības, ja attēli saistīti ar rakstītajiem doku-
mentiem, kuros ietverta visa nepieciešamā informācija. Tomēr arī šajos ga-
dījumos var būt izņēmumi, jo dažkārt nojaušams, ka fotoattēls ir tapis senāk. 
Piemēram, mēdz būt gadījumi, ka iesniegumiem, anketām, autobiogrā�jām, 
pat lūgumiem izsniegt iekšzemes vai ārzemju pasi pievienota agrākos gados 
tapusi ģīmetne. Grūtības lielākoties rodas saskarsmē ar personu fondos uzkrā-
tām fotogrā�jām, kas tikai retos gadījumos ir datētas un satur anotācijas par 
�ksētiem notikumiem un to dalībniekiem. Te sākas visai sarežģīts pētniecības 
ceļš, kura rezultāts atkarīgs no daudziem nosacījumiem – fotogrā�jā atainotā 
notikuma vai sadzīves situācijas, personu publiskās atpazīstamības un citiem 
apstākļiem. Ne mazāk svarīgs faktors šajā izziņas procesā ir pētniekam pie-
mītošā erudīcija, vispārējās un speciālās zināšanas, kā arī prasme lietot dažā-
das identi�kācijas metodes. Nākas izmantot lielu uzziņu avotu klāstu, veikt 
portretu un citu objektu rūpīgu izpētes un salīdzināšanas darbu, līdz izdodas 
precizēt nepieciešamo personu vai faktu. Tomēr arī šajos gadījumos var ne-
izdoties kliedēt šaubas un atrast visas atbildes. Jāpiebilst, ka, laikam ejot un 
mainoties pētnieku paaudzēm, identi�kācijas jautājums diemžēl kļūst aizvien 
sarežģītāks.

Arhīva fondos apzinātās fotogrā�jas uzskatāmas par tādiem pašiem vēstu-
res lieciniekiem kā rakstītie avoti. Atšķiras vienīgi speci�skā vizuālā valoda, 
kādā tās mūs uzrunā, objektīvi vēstot par sava laika notikumiem un cilvēkiem. 
Vēsturiskā fotogrā�ja ir ne mazāk informatīvi iedarbīga, spilgta un emocionā-
li piesātināta kā citi dokumentu veidi. Lai gan fotogrā�jas procentuāli veido 
niecīgu daļu no visa Latvijas Valsts vēstures arhīvā uzkrātā dokumentārā man-
tojuma, pētniecības procesā tās uztveramas kā līdzvērtīgs vēstures avots un 
vienlaicīgi vizuāli saistošs materiāls tēmas ilustratīvai atklāsmei. 
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Rakstā pieteiktās tēmas iztirzājumā tika aplūkoti tikai nedaudzi no apzinā-
tajiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošajiem fondiem, kuros līdzās rakstīta-
jiem dokumentiem ir arī fotogrā�jas. Raksta autore ir pārliecināta, ka arhīvā 
iespējami vēl daudzi interesanti atklājumi, meklējot Latvijas vēstures vizuālās 
liecības. Pētniecībai nepieciešama vien ieinteresētība, neatlaidība, liels darbs 
un ļoti daudz laika. 
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Gunta Minde

PHOTOGRAPHS IN THE HOLDINGS OF THE 
LATVIAN STATE HISTORICAL ARCHIVES, 1918–1940: 
COLLECTIONS OF ORGANISATIONS AND PERSONS

e article is dedicated to the photographs in the holdings of the Latvian State 
Historical Archives dated from 1918 to 1940. e topicality of the research is based 
on the interest in the visual evidence in the collections, as well as the necessity to 
enrich the thematic exhibitions, publications and collections of sources of the archives 
with historical photographs. e article views the collections of public and political 
organisations, archives and collections of persons that contain photographs and 
which have been gathered in recent years. A separate article, published in Issue 3/4 
of the magazine “Latvijas Arhīvi” (Latvian Archives) in 2017, was dedicated to the 
collections that include formal documents with attached photographs.

As a result of the research it was concluded that the collections of political and 
public organisations also include photographs, however, their gathering is delayed 
by the fact that the existence of photographs in most cases has not been included 
in the descriptions of the respective collections. As it was not mandatory to attach 
photographs to written documents, they could be found only when working with 
the documents in �les. e holdings of the archives include a large list of such 
collections of organisations, therefore, gathering information on their contents is a 
time-consuming work. To illustrate the topic, the documents of the political party 
“Latvian Farmers’ Union”, Association of Former Latvian Ri�emen and Riga Latvian 
Society were used. ese documents along with the attached photographs create a 
story about the developments of the time, and people, providing visual evidence. 
Collections of persons in the holdings of the archives are a favourable exception that 
allows to gather information on photographs. e photographs in these collections 
are mainly systematised in separate �les and referred to in descriptions. Collections 
of documents of several well-known Latvian political, public and cultural persons 
are especially rich in photographs. e article views photographs in the collections 
of K.  Skalbe, A.  Švābe, K.  R.  Zariņš, V.  Šūmanis and H.  Albats that provide 
information about the persons themselves, their contemporaries, speci�c facts and 
events of the time. e article also views the matter of authors of photographs in 
the collections and identi�cation of events and persons represented in the images. 
e �les include works by prominent Latvian photographers in the 1920s and 1930s. 
For example, V. Rīdzenieks, M. Lapiņš, J. Rieksts, K. Reke, and others more or less 
known photographers who worked in Riga, towns and countryside, or worked as 
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press photographers. At the same time, information about many authors is missing. 
One can assume that the photographs in the personal collections depicting di�erent 
private events have been taken by amateur photographers. e matter of identi�cation 
of the depicted events and persons is complicated and becomes more topical in the 
course of time, especially, if a photograph is not related to a written document. To 
reveal the story behind a photograph, erudition, professional knowledge and skills of 
researcher are of importance. 

Although, in proportion, photographs make up a rather small part of the 
documentary heritage held at the archives, they should be viewed as signi�cant visual 
evidence of history. e article views a small part of the collections in the archives, 
therefore, without doubt, the holdings of documents might bring other interesting 
discoveries in the future.
Keywords: Latvian State Historical Archives, collections, photographs, organisations, 
personal archives, photographers, genres, identi�cation.
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