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fotogrāfijas Latvijas vaLsts vēstures 
arhīva krājumos, 1918.–1940. gads: 

Lietišķie dokumenti 

Rosinājums pievērsties šai tēmai radās 2016. gada novembrī, kad kopīgā seminārā “Fotogrāfija – mirklis 
vai mūžība?” Latvijas arhīvu un muzeju pārstāvji dalījās ar informāciju par savos krājumos esošām 
fotogrāfijām un to kolekcijām. Aizvien pieaugošā pētnieku interese un nepieciešamība apzināt 
fotogrāfijas publikāciju un avotu izdevumu ilustrēšanai, kā arī tematisku izstāžu vizuālai papildināšanai 
pēdējos gados ir tēmu aktualizējusi. Rakstā aplūkoti nozīmīgākie Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva fondi, kuros atrodas fotogrāfijas, kas pārsvarā gadījumu uzlūkojamas kā 
obligātas dokumentu sastāvdaļas. Akcentēti lietišķie dokumenti, kas tapuši laika periodā no 1918. līdz  
1940. gadam, kad fotogrāfija jau bija visai pašsaprotama dzīves sastāvdaļa. 
Atslēgvārdi: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, fondi, lietišķie dokumenti, fotogrāfijas, pases, personu 
lietas, apliecības, iesniegumi, pārskati, atļaujas.

Vēsturiskā fotogrāfija mūsdienās ir nozīmīgs informācijas nesējs un izziņas 
avots, jo glabā neaizstājamu vizuālo liecību par personām, objektiem un 
pagātnes notikumiem. Fotouzņēmums apliecina laikmeta fotomākslas tradīcijas 
un tehniskās iespējas, kā arī to autoru prasmes un talantu. Savienojumā ar 
rakstītajiem dokumentiem mēs iegūstam ne vien vairāk vai mazāk bagātu stāstu 
par kādu personu, notikumu, priekšmetu un situāciju, bet arī niansētu vizuālo 
priekšstatu par attēloto objektu.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā nav īpaša fonda 
vai kolekcijas, kurā būtu uzkrātas tikai fotogrāfijas. Arhīvā tās ir sastopamas 
dažādu fondu sastāvā esošās lietās kā rakstīto dokumentu sastāvdaļas vai 
vizuāli pielikumi. Vienīgi personu fondos esošie fotouzņēmumi, kas uzkrāti 



8 gunta minde

personas dzīves laikā, ir sistematizēti atsevišķās lietās. Tomēr jāatzīst, ka kopumā 
fotogrāfijas veido ļoti niecīgu daļu no arhīvā uzkrātā dokumentu masīva. Līdz 
1963. gadam arhīvā to bija vairāk, taču tad daļu fotomateriāla nodeva no jauna 
izveidotajam Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam. Arī 1985. gadā 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs jaunajai struktūrvienībai nodeva nefondētus 
fotouzņēmumus – pavisam 6120 vienību par laika posmu no 1909. līdz  
1940. gadam. Diemžēl sīkāku informāciju par minētajiem fotodokumentiem 
nav izdevies atrast.  

Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošo fotogrāfiju žanru un tematiskā dažādība 
ir liela, tomēr jāuzsver, ka dominējošais ir portrets. Samērā plašas ir arī fotoattēlu 
meklēšanas iespējas. Fotogrāfiju pievienošanu dokumentiem kā obligātu 
nosacījumu daudzos gadījumos paredzēja Latvijas Republikas likumdošana 
un spēkā esošie noteikumi, kā arī konkrētās iestādes vai organizācijas iekšējās 
prasības. Citos gadījumos fotoattēli pievienoti rakstītajiem dokumentiem tikai kā 
informatīvs papildinājums un par to esamību var pateikties vienīgi dokumentu 
sastādītāju vēlmei un labajai gribai pēc iespējas uzskatāmi un pilnīgi atspoguļot 
jautājumu. Pārzinot konkrētu fondražu darbības jomu, fotoattēlu meklējumus 
iespējams virzīt mērķtiecīgi, jo tikai retos gadījumos fondu aprakstos lietu 
nosaukumi vēsta par fotogrāfiju esamību tajās. Bieži vien fotoattēls ir nejaušs un 
iepriecinošs atradums lietu caurskates procesā. Jāpiebilst, ka, sākot pētniecību, 
ne vienmēr iespējams paredzēt darba gala rezultātu – ir gadījumi, kad personas 
dokumentā obligātās ģīmetnes kādu iemeslu dēļ nav vai tā ir sliktā tehniskā 
stāvoklī un nav izmantojama.

 Latvijas Valsts vēstures arhīvā fotogrāfijas ir apzinātas Latvijas Republikas 
valsts un pašvaldību iestāžu fondos, politisko un sabiedrisko organizāciju fondos, 
personu fondos, kā arī dokumentu kolekcijās. Šī raksta ietvaros aplūkosim 
nozīmīgākos un raksturīgākos fondus, kuru sastāvā atrodami fotoattēli, kas 
pievienoti lietišķajiem dokumentiem.

Lielākā daļa visu arhīvā esošo fotogrāfiju laika posmā no 1918. līdz  
1940. gadam ir sastopamas lietišķajos dokumentos – personu pasēs un ar 
to izsniegšanu saistītajos dokumentos, personu lietās un apliecībās, dažāda 
veida reģistros, pilnvarās, iestāžu darba atskaitēs un pārskatos, to darbības 
laikā veidotās kartotēkās u.c. Galvenokārt tie ir portreti, kas kopā ar 
dokumentā ietverto informāciju veido stāstu par personu, taču ir arī cita žanra 
fotouzņēmumi.
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Personu pases un ar tām saistītie dokumenti

Pases, to reģistri un iesniegumi pasu saņemšanai ir viena no apjomīgākajām 
lietišķo dokumentu grupām arhīvā. Tie ir nozīmīgi dokumenti katra cilvēka 
dzīvē, jo kalpo kā personas identitātes apliecinājums. Noskaidrojot pasu 
izsniegšanas kārtību, laiku un vietu, pētniekam arhīvā paveras meklējumu 
iespējas cerībā atrast ne vien dokumentus ar vairāk vai mazāk bagātu informatīvo 
saturu, bet arī personas ģīmetni. 

 Jaunā Latvijas valsts labi apzinājās personas dokumentu sakārtošanas 
jautājuma būtisko nozīmi, tādēļ pēc pavalstniecības likuma pieņemšanas, kas 
noteica jaunās valsts pilsoņu loku, Tautas padome jau 1919. gada 6. oktobra 
sēdē pieņēma trīs normatīvos aktus, kas sākotnēji regulēja personas dokumentu 
sistēmu valstī – iekšzemes un ārzemju pasu izsniegšanu, kā arī ārzemnieku 
uzturēšanos Latvijā.1 Turpmākajos gados tika pieņemti daudzi noteikumi 
un veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulēja personas dokumentu 
jautājumu, nostiprināja par labu atzītās normas, mainīja vai  papildināja 
tās. 1926. gada 1. aprīlī stājās spēkā likums par ārzemju pasēm, ar ko atcēla  
1923. gada noteikumus un 1925. gadā veiktos grozījumus tajos, jaunu likumu 
par ārzemju pasēm pieņēma 1936. gadā.2 Tika izstrādātas un izdotas instrukcijas 
par personas dokumentu izsniegšanas kārtību, pasu nodokļa apmēru u.c. Taču 
lietas būtība nemainījās – katram Latvijas valsts pavalstniekam savas personības 
apliecināšanai bija nepieciešama iekšzemes pase, bet izbraukt ārpus valsts 
robežām un atgriezties valstī drīkstēja tikai ar ārzemju pasi. Bija noteikta arī 
kārtība, kādā drīkstēja Latvijā iebraukt un uzturēties ārzemju pilsoņi. Atšķirībā 
no Krievijas impērijas laika Latvijas pavalstnieku iekšzemes un ārzemju pasēs 
bija paredzēta vieta personas ģīmetnei kā obligātam identifikācijas atribūtam, 
kas, pieprasot pasi, bija jāiesniedz divos eksemplāros.

Lai varētu saņemt iekšzemes pasi, personām (vai viņu vecākiem pēc bērna 
16 gadu vecuma sasniegšanas) bija jāiesniedz agrākā pase vai citi dokumentāri 
pierādījumi par pases pieprasītāja personību un tiesībām uz Latvijas 
pavalstniecību, kā arī jāpievieno prasītās ģīmetnes.3 Tiem, kuri dzīvoja pilsētās 
vai miestos, iekšzemes pases izsniedza attiecīgie policijas iecirkņi, bet pagastos 
dzīvojošiem – apriņķu priekšnieki caur pagastu valdēm. Pasu izsniegšanu valstī 
pārraudzīja Iekšlietu ministrija. Pasi izsniedza katram Latvijas pilsonim pēc  
16 gadu vecuma sasniegšanas. Vienu no iesniegtajām fotogrāfijām ievietoja 
pasē, bet otru – pasu reģistrā šim nolūkam īpaši paredzētā ailē. Personas nāves 



10 gunta minde

gadījumā saņemot jaunu pasi, kā arī sievietēm laulību un laulību šķiršanas 
gadījumā, ja viņa nepaturēja vīra uzvārdu, vecā pase bija jānodod policijas 
iecirknī vai pagasta valdē. Jaunu pasi izsniedza arī pases nozaudēšanas gadījumā. 
Lai gan pēc noteikumiem anulētos personu dokumentus vajadzēja iznīcināt, 
kaut kādu mums nezināmu apstākļu dēļ tas nenotika, tādējādi saglabājot 
lieliskus izziņas avotus, personu portretus ieskaitot. 

Latvijas pavalstnieku iekšzemes pasu dokumenti arhīvā meklējami atbilstoši 
minētajai dokumentu virzībai – pilsētu un apriņķu policijas iestāžu fondos un 
pagastu pašvaldību fondos. Te gan jāpiebilst, ka daudzos gadījumos minēto 
fondražu dokumentu sastāvs nav pilnīgs – pasu izsniegšanu attaisnojošie 
dokumenti un pasu reģistri hronoloģiski ir pārstāvēti nevienmērīgi vai to nav 
vispār. Vairāku pagastu valdes savus dokumentus arhīvam nevarēja nodot, jo 
tie gadu gaitā bija gājuši bojā. Protams, tāpat kā mūsdienās, dokumentu aprites 
gaitu cilvēka dzīves laikā grūti paredzēt, tādēļ reizumis pasu dokumentus ar 
ģīmetnēm iespējams atrast arī citu, ar pasu izsniegšanu nesaistītu arhīva fondu 
sastāvā.

Lielākais iekšzemes pasu dokumentu masīvs (pavisam kopā 556  686 
glabājamās vienības), ko rakstā aplūkosim, ir sistematizēts divās arhīva 
kolekcijās. Šie fondi ir “Rīgas prefektūras pasu lietu kolekcija” (2996. fonds) 
un “Latvijas pilsoņu pases un pasu attaisnojošie dokumenti” (2258. fonds), 
kuros apkopotas anulētās iekšzemes pases. Pases, īpaši pirmās Latvijas pilsoņu 
beztermiņa iekšzemes pases, kā dokumentu veids glabā vērtīgu informāciju par 
cilvēku – no tām uzzinām dzimšanas datus, tēva vārdu, dzimšanas un piederības 
vietu, pases izsniegšanas laiku un vietu, ziņas par personas ģimenes stāvokli, 
tautību, nodarbošanos, attiecībām pret karaklausību, par dzīvesvietu, iegūstam 
informāciju par piedalīšanos Saeimas vēlēšanās un valsts rīkotās aptaujās, kā 
arī par dokumentiem, uz kādu pamata pase izsniegta. Saskaņā ar noteikumiem 
pasēs ir tās īpašnieka pašrocīgs paraksts, pirksta nospiedums un, protams, 
personas ģīmetne. Pirmā Latvijas valsts iekšzemes pase, kā redzam attēlos, bija 
dokuments – lapa, kas nedaudz mazāka par A4 formātu. Vienā tās pusē atradās 
pases numurs, ģīmetne un visa pamatinformācija par personas dokumenta 
īpašnieku un dokumenta izsniegšanas apstākļiem, bet otrā – papildinformācija 
(dzīvesvietas adrese u.c.). Personas portreta pievienošanai bija paredzēta īpaša 
vieta lapas labajā stūrī – aptuveni 4 x 5 cm liels laukums. Sākot ar 1927. gadu, 
šīs pases pakāpeniski nomainīja pret jaunā parauga pasēm – pasu grāmatiņām, 
kurās arī bija paredzēta īpaša vieta ģīmetnes ievietošanai.  
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Arhīva krājumos atrodam daudzu pirmskara Latvijas skatuves mākslinieku, 
rakstnieku, gleznotāju, mūziķu, zinātnieku, izglītības un kultūras darbinieku, 
politiķu, kā arī citu vairāk vai mazāk sabiedrībā pazīstamu profesiju pārstāvju 
pases. Šie dokumenti pētniekiem sniedz faktu konstatācijas un precizēšanas 
iespējas, turklāt ar laika distanci ļauj sastapties ar leģendārām personībām un 
skatīt šo cilvēku vaibstus privātajā dzīvē. Katrs dokuments ir kā īpašs stāsts par 
tā īpašnieku un viņa dzīves gaitām, kas uztverams kopā ar personas portretu. 
Aplūkosim dažus interesantus piemērus.

Arhīvā glabājas ievērojamās latviešu aktrises – vienas no lieliskajām Spīdolas 
lomas atveidotājām Raiņa lugas “Uguns un nakts” 1911. gada iestudējumā – 
Lilijas Ērikas (īstajā vārdā Lilija Aleksandra meita Freimane; 1890–1981) 
Latvijas iekšzemes pase (1. att.).4 Pasē ir Lilijas Ērikas paraksts un ģīmetne, kurā 

1. att. Aktrises Lilijas Ērikas iekšzemes pase. Izdota 1920. gada 23. februārī.
LVVA, 2996. f., 6. apr., 9938. l., 1. lp.
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talantīgā un izskatīgā skatuves māksliniece 
redzama, tērpusies kažokādas virsdrēbēs 
un koķetā cepurītē. Dokuments vēsta, 
ka pases īpašniece, pēc profesijas aktrise, 
dzimusi Rīgā 1893. gada 15. janvārī, 
nav precējusies, pase viņai izsniegta  
1920. gada 23. februārī Rīgas pilsētas  
3. policijas iecirknī. Šajā laikā viņa 
dzīvojusi Rīgā, Lielajā Ņevas ielā 12- 
21. Reizēm dokumenti pētniekiem 
mēdz uzdot jautājumus, kā tas ir arī 
šajā gadījumā. Šajā pasē un citos Lilijas 
Ērikas personas dokumentos kā aktrises 
dzimšanas gads minēts 1893. gads, kas ir 
pretrunā ar latviešu teātra vēsturē atro-
damo datējumu – 1890. gadu. Kā tad ir 
patiesībā? Atbildi atrodam Rīgas Mārtiņa 
evaņģēliski luteriskās draudzes dzimušo 

2. att. Aktrise Jūlija Skaidrīte. 
Portrets pievienots 1919. gada 
27. novembrī izdotajai Latvijas 
iekšzemes pasei. LVVA, 2996. f., 

20. apr., 5694. l., 1. lp.

reģistrā, kur lasām, ka dzelzceļa ierēdņa Aleksandra Roberta Kārļa un Katrīnes 
Hermīnes Freimaņu ģimenē 1890. gada 15. janvārī (pēc jaunā stila 27. janvārī) 
dzimusi meita Lilija Austra.5 Ieraksts liecina, ka taisnība tomēr ir teātra vēstures 
speciālistiem, lai gan pati māksliniece šādas izmaiņas savulaik ir akceptējusi.

2996. fondā atrodas arī leģendārās latviešu aktrises Jūlijas Skaidrītes (īstajā 
vārdā Jūlija Miķeļa meita Vārtiņa, dzimusi Birzgale; 1871–1942) 1919. gada  
27. novembrī Rīgā izsniegtā iekšzemes pase ar ģīmetni (2. att.).6 Viņa ir 
māksliniece, kuru lugas “Vaidelote” autore Aspazija uzskatījusi par spožāko 
Asjas lomas tēlotāju, aktrises ieguldījums latviešu skatuves mākslā novērtēts ar 
augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem. Aplūkojot pases fotogrāfiju, šķiet, 
ka personas dokumenta saņemšanai iesniegts kāds senāk uzņemts attēls. Par 
to liecina gan aktrises jaunavīgais izskats, lai gan šajā laikā viņas gadu skaits 
sniedzās pāri pusmūžam, gan viņas tērps. Pase glabā mākslinieces parakstu – 
“J. Vārtiņa-Skaidrīte”, kurā ietverts mākslinieces pieņemtais skatuves vārds, un 
pirksta nospiedumu. Dokuments vēsta par viņas profesiju, ģimenes stāvokli un 
sniedz citas ziņas. 
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Kolekcijā atrodama arī leģendām apvītā latviešu pasteļtehnikas meistara,  
tautā dēvēta par baskāji Irbīti, Voldemāra Vasiļa dēla Irbes (1893–1944) iekšzemes 
pase.7 Dokuments vēsta, ka viņš dzimis 1893. gada 25. novembrī Valkas apriņķa 
Beļavas pagastā, latvietis, pareizticīgs, neprecējies, pēc nodarbošanās gleznotājs. 
Pases saņemšanas laikā 1920. gada 3. februārī dzīvojis Rīgā, Aleksandra ielā 
103-52. Dokuments mums saglabājis gleznotāja pirksta nospiedumu, pašrocīgu 
parakstu un portretu (3. att.). Fotogrāfija, kurā gleznotājs uzņemts skatā līdz 
viduklim, neatbilst klasiskajai izpratnei par pases ģīmetni. Iespējams, ka šis tolaik  
27 gadus vecā mākslinieka portrets ir viens no nedaudzajiem viņa fotoattēliem, 
kas vispār ticis uzņemts. 

Pasu dokumenti ļauj skatīt vaigā pazīstamo fotogrāfu Vili Krišjāņa dēlu 
Rīdzenieku (1884–1962; 4. att.).8 1921. gada 27. oktobrī Vilces pagastā izdotā 
iekšzemes pase vēsta, ka viņš dzimis 1884. gada 15. decembrī Mežmuižas pagastā,  
tautība – latvietis, pēc profesijas fotogrāfs, pastāvīgi dzīvo Rīgā, pases 
izsniegšanas laikā – Vaļņu ielā 19-3. Daudzu mums pazīstamu kultūras un 

3. att. Gleznotājs 
Voldemārs Irbe. Portrets 

pievienots 1920. gada 
3. februārī izdotajai Latvijas 

iekšzemes pasei. 
LVVA, 2996. f., 8. apr., 

3127. l., 1. lp.  

4. att. Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks. 
Portrets pievienots 1921. gada 
27. oktobrī izdotajai Latvijas 

iekšzemes pasei. 
LVVA, 2996. f., 16. apr., 11232. l., 

1. lp.  
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5. att. Kārļa Padega Latvijas 
iekšzemes pase. Izdota 
1927. gada 22. augustā.
LVVA, 2996. f., 15. apr.,

278. l., 5. lp.

sabiedrisko darbinieku portreti uzņemti tieši V. Rīdzenieka foto salonā “Klio”, 
taču viņš strādājis arī citos žanros. Ja ne citādi, V. Rīdzenieks pazīstams kā 
vienīgā Latvijas valsts svinīgā proklamēšanas akta 1918. gada 18. novembrī 
fotouzņēmuma autors.

No 1927. gada pirmās iekšzemes pases pakāpeniski tika nomainītas pret 
jaunā parauga pasēm – grāmatiņām pelēkos vākos, kuru 5. lappusē bija 
paredzēta vieta personas ģīmetnei. Sniegtās informācijas ziņā tās bija mazliet 
trūcīgākas, piemēram, nesaturēja datus par personas profesiju vai nodarbošanos, 
tautību, tajās nebija norādīts pases īpašnieka tēva vārds. Ilustrācijai var minēt 
pasi, kas 1927. gada 22. augustā izsniegta vēlākos gados par Rīgas dendiju 
dēvētajam talantīgajam grafiķim un gleznotājam Kārlim Padegam (1911–1940). 
Dokumentam pievienotajā fotogrāfijā pases īpašnieku redzam kā 16 gadus vecu 
jaunekli, kurš tajā laikā tikai sāka apzināties savas intereses, talantu un ceļu 
mākslā, un vizuāli vēl nelīdzinās vēlāk izkoptajam dendija tēlam (5. att.).9 Pasē 
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redzams K. Padega paraksts un labās rokas rādītāja pirksta nospiedums. Pases 
izsniegšanas laikā viņa dzīvesvietas adrese Rīgā ir Elizabetes iela 22-55. 

Kā jau minēts, vienu no iesniegtajām fotogrāfijām ievietoja pasē, bet 
otru – attiecīgās iestādes pasu reģistrā īpašā ailē pret ierakstu, kas apliecina 
personas dokumenta izsniegšanu konkrētajai personai. Ieskatam var minēt labi 
saglabājušos Pūres pagasta valdes pasu grāmatu, kurā reģistrētas no 1920. līdz 
1927. gadam izdotās pases (6. att.).10 Reģistrā, tāpat kā pasē, ir atrodama pilna 
informācija par personu.

Izbraukt no Latvijas un uzturēties ārzemēs, kā arī atgriezties valsts robežās 
varēja tikai ar ārzemju pasi, ko izdeva un pagarināja Iekšlietu ministrija (sākotnēji 
Ārlietu ministrija), bet ārzemēs esošajiem pilsoņiem – attiecīgās Latvijas 
pārstāvniecības.11 Diplomātiskās pases un valdības locekļiem nepieciešamās 
pases izbraukšanai ārpus Latvijas robežām izdeva Ārlietu ministrija. Arī 
pieprasot ārzemju pasi, personai kopā ar rakstisku lūgumu bija jāiesniedz 
divas ģīmetnes, no kurām vienu ievietoja pasē. Lai gan ikvienam ģimenes 
loceklim bija jāizsniedz atsevišķa pase, precētās sievietes varēja tikt uzņemtas 
vīra pasē un bērni līdz 14 gadu vecuma sasniegšanai – tēva vai mātes pasē. 
Nepieaugušiem līdz 17. dzīves gadam (ieskaitot) ārzemju pases varēja izsniegt 
tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Īpašas instrukcijas regulēja šo pasu 
izsniegšanas kārtību, derīguma termiņu, ziņu apjomu par pases pieprasītāju, 
rīcību gadījumos, ja pase tiek nozaudēta u.c. Arhīva fondā “Iekšlietu ministrijas 
Administratīvais departaments” (3234. fonds) glabājas ievērojams apjoms 

6. att. Fragments no Pūres pagasta 1920.–1927. gada pasu reģistra. 
LVVA, 1160. f., 2. apr., 4. l., 22. o.p.–23. lp.
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izmantoto ārzemju pasu, kā arī iesniegumi vai lūgumi ar fotogrāfijām šo pasu 
saņemšanai. Ilustrācijai tikai daži piemēri. 

Šajā fondā glabājas gleznotājai un grafiķei Aleksandrai Sutai (dokumentā 
Sutta; 1892–1981) 1924. gada 19. jūnijā izdota Latvijas ārzemju pase ar ļoti 
skaistu fotogrāfiju (7. att.), kas spilgti izteic mākslinieces individualitāti un 
personību.12 Rodas sajūta, ka šis portrets pat pārsniedz personas dokumentiem 
paredzētos ietvarus un jau tuvojas mākslas fotogrāfijai – tik izteiksmīga ir 
šī ģīmetne. Redzam, ka, veiksmīgi veidojot kadra kompozīciju un izvēloties 
izteiksmes līdzekļus, talantīgs fotogrāfs arī pases ģīmetnei varēja piešķirt augstu 
kvalitāti. Saskaņā ar prasībām dokuments satur visus nepieciešamos datus par 
tā īpašnieci: dzimšanas datus – A. Suta (pirms laulībām ar mākslinieku Romanu 
Sutu – Beļcova) dzimusi 1892. gada 17. martā, kā arī personas ārējo raksturojumu –  
ovāla seja, melni mati. Pase izsniegta Rīgā 1924. gada 19. jūnijā braucienam 
uz visām Eiropas valstīm un ir derīga vienu gadu līdz 1925. gada 19. jūnijam. 

Aplūkojot apzināto pasu fotogrāfiju klāstu, redzam, ka dāmas un kungi 
20. gs. 20. gados labprāt fotografējušies virsdrēbēs un ar galvassegām, un šādi 
uzņēmumi atzīti par piemērotiem ievietošanai personu dokumentos. Par to 
varam pārliecināties, aplūkojot arī populārajam latviešu tenoram un vēlākajos 
gados Latvijas Konservatorijas vokālajam pedagogam Paulam Saksam (pasē 

7. att. Gleznotāja 
Aleksandra Suta.

Portrets pievienots 
1925. gadā izdotajai 

Latvijas ārzemju 
pasei. LVVA, 3234. f., 

32. apr., 61793. l., 
3. lp.

8. att. Dziedātāja Paula Saksa Latvijas ārzemju pase. 
Izdota 1921. gada 10. augustā. LVVA, 3234. f., 32. apr., 

73267. l., 2., 3. lp.
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Zaks; 1878–1966) 1921. gada 10. augustā izsniegto ārzemju pasi.13 Dziedonis 
fotogrāfijā redzams, tērpies mētelī un platmalē (8. att.). Dokuments izsniegts 
vienreizējam ceļojumam sešu mēnešu laikā uz Ameriku, pases derīguma 
termiņš – 1922. gada 10. februāris. P. Saksam izsniegtā pase tumšos vāciņos ir 
sākotnēji lietotā ārzemju pases forma, ko vēlāk nomainīja pret jaunā parauga 
pasu grāmatiņām sarkanos vākos.

3234. fondā lielā skaitā glabājas ievērojamai latviešu operdziedātājai, 
Nacionālās operas prīmai Mildai Brehmanei-Štengelei (1893–1981)14 izsniegtās 
ārzemju pases. Tām pievienotās ģīmetnes varētu būt uzņemtas 1928. gada 
pirmajā pusē, taču izmantotas ārzemju pases saņemšanai vēl 1937. gadā (9. att.).15 

9. att.  Operdziedātāja Milda Brehmane-Štengele. Portreti 
pievienoti 1928. gada 21. jūlijā, 1930. gada 9. janvārī, 1935. gada 
14. novembrī un 1937. gada 1. jūlijā izdotajām Latvijas ārzemju 

pasēm. LVVA, 3234. f., 33. apr., 4534. l., 3. lp.; 19710. l., 3. lp.; 
64946. l., 3. lp.; 76396. l., 3. lp.
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10. att. Elli Rozentāles un Lailas Rozentāles lūgums Ārlietu 
ministrijas Pasu nodaļai izsniegt ārzemju pasi ceļojumam uz 

Vāciju. 1921. gads. LVVA, 3234. f., 8. apr., 794. l., b.p.

Tie ir gadi, kad viena no slavenākajām Nacionālās operas solistēm viesojās 
Maskavas Lielajā teātrī, Tiflisas operā, kā arī devās uz Somiju un Zviedriju. 
Salīdzinot pasu fotogrāfijas, redzams, ka visi uzņēmumi tapuši vienas fotosesijas 
laikā, to autoram fiksējot mākslinieci dažādās noskaņās un rakursos. Viņas 
ārējais apraksts ārzemju pasēs vēsta, ka M. Brehmanei-Štengelei bijusi ovāla 
seja, brūnas acis un brūni mati.

Lai saņemtu ārzemju pasi braucienam ārpus valsts robežām, vajadzēja 
Latvijas Ārlietu ministrijas Pasu nodaļai (saskaņā ar 1926. g. likumu – Iekšlietu 
ministrijai vai tās pilnvarotajām amatpersonām) iesniegt rakstisku lūgumu, kam 
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pievienotas divas ģīmetnes, apliecība par politisko uzticamību un dokuments par 
nodokļa nomaksu (izņemot gadījumus, kad persona no nodokļa ir atbrīvota). 
Iesniegumi rakstīti gan uz īpašas šim nolūkam domātas veidlapas, gan brīvā 
formā. Tie iedalāmi divās lielās grupās – iestāžu un dažādu organizāciju 
iesniegumi un privātpersonu lūgumi. Apzinātais dokumentu klāsts liecina, 
ka braucienu iemesli bija dažādi – cilvēki devās uz ārzemēm darba uzdevumā 
vai veikala darīšanās, tūrisma ceļojumā, studiju vai vēl citos nolūkos. Daudzu 
braucienu iemesls bija ļoti personīgs un ģimenes apstākļu izraisīts – vecāku 
vai radinieku apciemojums, nepieciešamība nokārtot ar īpašumu saistītus 
jautājumus, veselības uzlabošana ārstniecības iestādēs ārzemēs, apvienošanās 
ar ģimeni u.c. Piemēram, 1921. gadā lūgumu Ārlietu ministrijas Pasu nodaļai 
savā un meitas Lailas vārdā iesniedza gleznotāja Jaņa Rozentāla atraitne Elli 
(dokumentā Ella) Rozentāle, kura kopā ar vecāko meitu Lailu vēlējās izbraukt uz 
Vāciju (10. att.).16 Ceļojuma mērķis – iepazīties ar vācu mākslas izstrādājumiem. 
Uz iesnieguma ir E. Rozentāles pašrocīgs paraksts, kā arī viņas un meitas 
ģīmetnes. Šis iesniegums nav datēts, tā saņēmējas iestādes spiedogā gadskaitlis 
izbalējis, labi salasāms vien datums – 24. novembris. Toties dokumentam 
pievienotajā Finansu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta atzinumā ir skaidri 
izlasāms 1921. gads.17 Iesniegumā E. Rozentāle norādījusi, ka ir salona–mākslas 
muzeja vadītāja. Ceļojums acīmredzot bija saistīts ar Jaņa Rozentāla mākslas 
salona darbību, ko gleznotāja atraitne pēc atgriešanās vīra dzimtenē nesen bija 
atvērusi Rīgā, Kalpaka bulvārī 4. Dokumentā norādīti viņas dzimšanas dati –  
1871. gada 26. oktobris un tautība – somiete, kā arī ģimenes tā laika dzīvesvietas 
adrese – Rīga, Nikolaja iela 37-10. Lai gan ārzemju pase tika izsniegta uz 
pusgadu, pievienotie dokumenti liecina, ka E. Rozentāle no Berlīnes atgriezusies 
jau tā paša gada 23. decembrī.

Krišjāņa Valdemāra jūrskolas 2. klases audzēknis Pauls (citur Pavels) 
Stepana dēls Sokolovs lūdza izsniegt ārzemju pasi, lai praktizēšanās nolūkos 
mācību atvaļinājuma laikā brauktu uz Latvijas un ārzemju kuģiem.18 Jūrskolas 
izsniegtā atvaļinājuma apliecība derīga no 1921. gada 3. maija līdz tā paša gada  
14. oktobrim. P. Sokolovs dzimis 1899. gada 23. jūnijā, dzīvo Rīgā, Nikolaja ielā 
7a-4. Lūgumam pievienotas atsauksmes no Tiešo nodokļu departamenta un 
Rīgas prefektūras, kā arī P. Sokolova fotogrāfija jūrskolas audzēkņa formastērpā 
(11. att.). Viņam kā jūrskolas audzēknim pases nodoklis nebija jāmaksā.19

Aplūkojot iestāžu darbības rezultātā radušos iesniegumus, interesants šķiet 
kāds lūgums, ar ko 1921. gada 12. jūlijā Ārlietu ministrijas Pasu nodaļā vērsusies 
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11. att. Krišjāņa Valdemāra jūrskolas audzēknis 
Pauls Sokolovs. Portrets pievienots Ārlietu 

ministrijas Pasu nodaļai iesniegtajam lūgumam 
izdot ārzemju pasi mācību braucieniem uz 

ārzemju kuģiem. 1921. gads. LVVA, 3234. f., 
8. apr., 800. l., b.p.  

12. att. Latvijas Sarkanā Krusta lūgums Ārlietu ministrijas 
Pasu nodaļai izdot ārzemju pasi žēlsirdīgajai māsai Annai 

Strasburgai sakarā ar slimnieces pavadīšanu uz Berlīni.  
1921. gada 12. jūlijs. LVVA, 3234. f., 8. apr., 801. l., b.p.        



21fotogrāfijas Latvijas vaLsts vēstures arhīva krājumos

Latvijas Sarkanā Krusta Galvenā valde.20 Tajā izteikts lūgums, apejot noteikto 
rindas kārtību, iespējami ātri izsniegt ārzemju pasi žēlsirdīgai māsai Annai 
Dāva meitai Strasburgai braucienam uz Berlīni, kurai pēc Padomju Krievijas 
sūtniecības lūguma jāpavada slimniece Olga Dāvida meita Kameņeva uz Berlīni 
steidzamai acu operācijas veikšanai (12. att.). Tā paša gada 16. septembrī Latvijas 
Sarkanais Krusts vēlreiz griezās Pasu nodaļā ar otru lūgumu – izsniegt minētajai 
māsai ārzemju pasi uz diviem mēnešiem, lai pavadītu slimnieci Kameņevu uz 
Maskavu acīmredzot jau pēc acu operācijas veikšanas.21 Uz pirmā iesnieguma 
redzamas Pasu nodaļas darbinieku vīzas par pases izdošanas steidzamību. 

13. att. Izglītības ministrijas lūgums Iekšlietu ministrijai 
izdot ārzemju pasi Latvijas Nacionālās operas diriģentam 
Teodoram Reiteram sakarā ar komandējumu uz Vāciju. 

1937. gada 29. jūlijs. LVVA, 3234. f., 24. apr., 13299. l., 5. lp.
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Iesniegumam pievienota žēlsirdīgās māsas A. Strasburgas ģīmetne. Kas bija 
šī O. Kameņeva, kura baudīja tādas  privilēģijas, kas bija liegtas miljoniem 
ierindas pilsoņu Padomju Krievijā? Ieskatoties viņas biogrāfijā, kļūst saprotams 
slimnieces īpašais statuss un iespējas. O. Kameņeva, dzimusi Bronšteine 
(1883–1941), šajā laikā bija boļševiku partijas biedre un ietekmīga padomju 
nomenklatūras darbiniece, vēlākajos gados – Vissavienības komitejas kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs priekšsēdētāja.22  

Aplūkojot 20. gs. 30. gadu iestāžu iesniegumus, minēsim Izglītības minis-
trijas lūgumus Iekšlietu ministrijai sakarā ar tās pakļautībā esošo institūciju 
darbinieku komandējumiem. Viens no tiem ir 1937. gada 29. jūlija iesniegums, 
kurā izteikts lūgums bez maksas izsniegt ārzemju pasi  Nacionālās operas 
diriģentam Teodoram Reiteram sakarā ar komandējumu uz Vāciju.23 Dokumentu 
parakstījis izglītības ministrs A. Tentelis. Uz iesnieguma ar zīmuli veikts pasei 
nepieciešamais precizējums, ka diriģentam ir pelēka acu krāsa un tumši mati, kā 
arī veiktas citas piezīmes. Iesniegumam atbilstoši prasībām pievienots populārā 
mākslinieka fotoportrets (13. att.). 

Lūgumi ārzemju pasu izsniegšanai iesniegti visā neatkarīgās Latvijas valsts 
pastāvēšanas laikā, un šo dokumentu kopējais apjoms, kas uzkrāts Iekšlietu 
ministrijas Administratīvā departamenta fondā, ir ārkārtīgi liels un informatīvi 
bagāts. 

Personu lietas

Vairāku valsts iestāžu un organizāciju fondos glabājas darbinieku, audzēkņu 
un biedru personu lietas, tomēr ne vienmēr tajās dokumentiem pievienotas arī 
personu ģīmetnes.

Obligāta prasība lūgumam par uzņemšanu mācību iestādē pievienot 
fotogrāfiju attiecās uz katru, kurš vēlējās iestāties Latvijas Universitātē. Arhīva 
fondā “Latvijas Universitāte” (7427. fonds) glabājas apjomīga šīs nozīmīgās 
Latvijas augstākās mācību iestādes studentu lietu kolekcija. Studentu personas 
lietās ģīmetnes atrodam ne tikai studentu iesniegumos, tās ir pievienotas arī 
studiju vai atzīmju grāmatiņām un studentu kartēm jeb apliecībām. Ja studiju 
laiks ieilga, lietās ir pat vairākas dažādu gada gājumu ģīmetnes. Jāpiebilst, ka 
retos gadījumos fotogrāfijas atrodamas arī Latvijas Universitātes pasniedzēju 
personas lietās.
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14. att. Teodora Zeida lūgums uzņemt Latvijas Universitātes Filoloģijas un 
filozofijas fakultātes vēstures nodaļas studentu skaitā. 1930. gada 

1. augusts. LVVA, 7427. f., 1. apr., 14354. l., 1. lp.
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Kā vienu no piemēriem minēsim ievērojamā latviešu vēsturnieka, feodālisma 
perioda speciālista un pasniedzēja Teodora Zeida (1912–1994) studenta lietu.24 
Pēc Jelgavas klasiskās valsts 1. ģimnāzijas beigšanas 1930. gada 1. augustā viņš 
iesniedza  Latvijas Universitātes rektoram lūgumu uzņemt viņu Filoloģijas 
un filozofijas fakultātē (14. att.). Iesniegumam pievienota topošā studenta 
fotogrāfija,25 kā arī citi nepieciešamie dokumenti – atestāta noraksts par 
ģimnāzijas beigšanu, dzimšanas apliecības un pases noraksti u.c. Studiju gaitā 
lietai pievienotas studiju grāmatiņas ar atzīmēm par nokārtotajiem eksāmeniem, 
kā arī dokuments par studiju beigšanu un vēsturnieka kvalifikācijas iegūšanu.  
Studiju grāmatiņās un studenta kartē atrodam citas T. Zeida ģīmetnes, kas 
uzņemtas studiju laikā.26 Šajā un pārējos gadījumos studenta lieta sniedz ne 
vien bagātu biogrāfisko informāciju, bet arī iespēju gūt vizuālo priekšstatu par 
konkrēto personu. 

 Tajā pašā fondā glabājas arī Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 
dēla Konstantīna Jēkaba Marģera Čakstes (1901–1945) studenta lieta.27 Lai gan 
jauno studentu ģīmetnes lielākoties pievienoja iesniegumam par uzņemšanu 
mācību iestādē, šajā gadījumā Juridiski ekonomiskās fakultātes Juridiskās 
nodaļas studenta K. Čakstes portrets atrodas uz 1924. gada 2. decembra lūguma 

15. att.  Konstantīns Čakste. Portrets 
pievienots lūgumam Latvijas Universitātes 
Juridiski ekonomiskās fakultātes dekānam 
atļaut kārtot valsts eksāmenus. 1924. gada 

2. decembris. LVVA, 7427. f., 1. apr., 
1744. l., 7. lp.
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pielaist viņu pie valsts eksāmenu kārtošanas 1924./25. gada rudens sesijā  
(15. att.).28 K. Čakstes studenta lietā atšķirībā no citām ir tikai viena ģīmetne. 
Arī šajā personas lietā atrodam bagātīgu biogrāfisko dokumentu klāstu – 
iesniegumu, dzimšanas apliecības norakstu, pases norakstu, Rīgas pilsētas  
2. vidusskolas apliecības norakstu ar ziņām par iegūto vidējo izglītību, Latvijas 
Univeristātes izsniegto pagaidu apliecību par tiesību zinātņu kandidāta grāda 
piešķiršanu un citus dokumentus.29 

Studentu fotogrāfijas ļoti bieži pievienotas arī studiju grāmatiņām. Kā piemēru 
minēsim pazīstamās rakstnieces, tulkotājas un domātājas Zentas Mauriņas 
(1897–1978) studentes lietā esošo studiju grāmatiņu (16. att.).30 Tā attiecas 
uz laiku, kad viņa Filoloģijas un filozofijas fakultātē studēja baltu filoloģiju. 
Grāmatiņas atvēruma labajā pusē redzams matrikulas numurs, fakultātes 
dekāna J. Endzelīna paraksts, kā arī atzīmes par studiju laiku – 1925./26. un 
1926./27. mācību gadu, bet kreisajā pusē ir Z. Mauriņas portrets profilā. Tas 
pamatoti uzskatāms par vienu no skaistākajiem rakstnieces fotouzņēmumiem, 
kas līdzvērtīgs mākslas fotogrāfijai.

Viens no informatīvi ļoti bagātiem dokumentu krājumiem ir arhīva fonds 
“Armijas štāba personas lietu kolekcija” (5601. fonds). Arī tajā esošajās personu 
lietās nereti sastopamas ģīmetnes. Ilustrācijai var minēt ievērojamā Latvijas 
armijas ģenerāļa Krišjāņa Jāņa dēla Berķa (1884–1942) personas lietu, kurā 
1919. gada 31. augustā uz vairākām lappusēm sastādītajam dienesta gaitas 
sarakstam pievienota tolaik vēl Latgales divīzijas štāba pulkvežleitnanta  
K. Berķa fotogrāfija (17. att.).31

16. att. Zentas Mauriņas 
studiju grāmatiņas 
fragments. 1924.– 
1927. gads. LVVA,  

7427. f., 1. apr., 4660. l., 
66.a, 67. lp.
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17. att. Pulkvežleitnanta Krišjāņa Berķa dienesta gaitas saraksta fragments. 
1919. gada 31. augusts. LVVA, 5601. f., 1. apr., 591. l., 1. lp.
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Fotogrāfijas ir sastopamas arī arhīva fondā “Lāčplēša Kara ordeņa dome” 
(1304. fonds) esošajās ordeņa kavalieru personas lietās, tomēr ne visās, jo 
portreta iesniegšana nebija obligāts nosacījums. Jāpiebilst, ka jau 20. gs. 20 gadu 
beigās radās iecere izdot ordeņa kavalieru biogrāfisko vārdnīcu, kas tomēr līdz 
galam neīstenojās. Sakarā ar to ordeņa dome vērsās pie ordeņa kavalieriem, kā 
arī kaujās kritušo tuviniekiem ar lūgumu iesūtīt trūkstošās fotogrāfijas. Šādu 
lūgumu izteica arī Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Oto Palma (1900–1919) 
vecākiem. Viņš dzimis 1900. gada 30. augustā Valkas apriņķa Pededzes pagasta 
Akmeņdruvu mājās lauksaimnieka ģimenē. Ieguvis komercskolas izglītību, 
jaunais kara skolas kadets O. Palms tika mobilizēts un 1919. gada 10. jūnijā 
iesaukts Latvijas armijā, kur piedalījās cīņās pret bermontiešiem pie Rīgas un 
Zemgalē.32 Tā paša gada 18. novembrī viņš krita kaujā pie Vareļu mājām Iecavas 
upes krastā, kad kopā ar vēl četriem kadetiem, uzbrūkot bermontiešu pārspēkam, 
nepārtraukti šaujot uz ienaidnieku, sedza vada kaujinieku atkāpšanos uz citām 
pozīcijām. Par pašaizliedzību un varonību 1921. gada 31. oktobrī jau pēc nāves 
O. Palms tika apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.33 Personas lietā ievietoto 
anketu 1926. gadā izpildījis viņa tēvs Rūdolfs Palms, kā arī pēc domes lūguma 

18. att. Kara skolas kadets Oto Palms. 
Fotogrāfija nav datēta. Attēls pievienots  

O. Palma tēva R. Palma 1926. gada 
1. aprīlī Lāčplēša Kara ordeņa domei 

iesniegtajai anketai. LVVA, 1304. f., 1. apr., 
1140. l., 1. lp. o.p.
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tai pievienojis dēla fotogrāfiju (18. att.). Tajā O. Palms redzams pilnā augumā, 
ģērbies karavīra formastērpā, ar šauteni kreisajā rokā. Iespējams, ka tieši tādā 
izskatā viņš arī devās savā pēdējā kaujā.

apliecības un atļaujas

Arhīva fondu sastāvā atrodami arī tādi dokumenti kā personu apliecības un 
biedra kartes. Pārsvarā gadījumu šie dokumenti apliecina personas piederību 
kādai profesionālai vai sabiedriskai organizācijai un tajās nav paredzēts pievienot 
fotogrāfiju, dokumenti satur tikai to īpašnieka vārdu un uzvārdu, organizācijas 
nosaukumu, kas dokumentu izsniegusi, kā arī izsniegšanas datumu. Dažkārt 
apliecības fondu sastāvā atrodamas tikai kā veidlapu paraugi. Tomēr sabiedrisko 
organizāciju un dažos personu fondos sastopamas arī apliecības ar ģīmetnēm. 
Tiesa, tādu ir ļoti maz.

 Vairākas apliecības ar ģīmetnēm izdevies apzināt arhīvā esošajā fondā 
“Kārlis Ulmanis, Latvijas valsts prezidents” (5969. fonds). Šajā krājumā ir 
vairākas apliecības, to skaitā arī Latvijas Ministru prezidentam un pēdējam 
Latvijas Republikas prezidentam Kārlim Ulmanim (1877–1942) 1928. gada  
27. novembrī izsniegtā 3. Saeimas deputāta apliecība nr. 2206, ko parakstījis 
Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš.34 Vinjetēm rotātajā  apliecības atvērumā 
kreisajā pusē redzams K. Ulmaņa fotoportrets profilā (19. att.).

19. att. 3. Saeimas deputāta Kārļa Ulmaņa apliecība. Izdota 
1928. gada 27. novembrī. LVVA, 5969. f., 1. apr., 2. l., b.p.
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Šajā dokumentu grupā var ierindot arī automobiļu un vadīšanas atļaujas, 
kuru reģistri ar spēkratu fotouzņēmumiem apzināti arhīva fondā “Rīgas pilsētas 
policijas iestādes” (1376. fonds). Tajos reģistrētas atļaujas gan Rīgā, gan ārpus 
tās esošām vieglām un smagām automašīnām, autobusiem, kuru īpašnieki bija 
gan privātpersonas, gan valsts iestādes, firmas, ārvalstu pārstāvniecības u.c. 
Transporta līdzekļi tika izmantoti dažādiem mērķiem – ar tiem pārvietojās 
privātpersonas, tos izmantoja kā taksometrus un autobusus pasažieru 
pārvadāšanai, tie kalpoja kā pārvietošanās līdzeklis valsts iestāžu darbiniekiem, 
ar tiem pārvadāja preces. Lai transporta līdzekli drīkstētu izmantot, tas bija 
jāreģistrē policijā un jāsaņem vadīšanas atļauja. Šajā procesā spēkrats bija 
jādokumentē fotogrāfijā, ko pievienoja reģistram. Katrā atļaujā norādīja 
automobiļa īpašnieku, viņa pavalstniecību un adresi, firmu, kas auto ražojusi, 
motora numuru, spēkrata ietilpību un jaudu, veica arī atzīmes par reģistrācijas 
nodokļa nomaksu. Pievienotie fotoattēli liecina, ka dažkārt transporta līdzekļa 
fotogrāfija tikusi uzņemta krietnu laiku pirms vadīšanas atļaujas saņemšanas.

Lai gan šādu reģistru arhīvā ir skaitliski maz, interesantu piemēru tajos ir 
pietiekami. Vieglā automobiļa un vadīšanas atļauja ar 1. numuru 1928. gada  
21. janvārī tika izsniegta Latvijas Valsts prezidenta sekretariātam (20. att.).35 
Attēlā redzamo 6 cilindru vieglo automašīnu ražojusi itāļu firma “Fiat”, motora 
nr. 141738, ar to iespējams vienlaikus pārvadāt sešas personas. Šis valsts 
nozīmes transporta līdzeklis bija atbrīvots no reģistrācijas nodokļa maksas. 
Fotouzņēmums acīmredzot tapis pie Rīgas pils, uz automobiļa aizmugurējām 
durvīm redzams valsts ģerbonis, bet priekšējā daļā – prezidenta standarts. 
Tajā pašā reģistrā ar 136. numuru atrodam atļauju, kas 1928. gada 23. janvārī 
izsniegta Žanim Lagzdiņam.36 Smago automašīnu ražojusi amerikāņu firma 
“Ford”, ietilpība – 1 tonna, 4 cilindri, spēkrats reģistrēts adresē Rīga, Matīsa iela 
52. Fotoattēlā redzam vienu no tolaik Latvijā lielākās maizes fabrikas īpašnieka 
Ž. Lagzdiņa spēkratiem, kas bija paredzēts preču pārvadāšanai (21. att.). Uz 
kravas nodalījuma brezenta pārsega uzraksts “Maiznīca”, bet zemāk – firmas 
adreses. 

Ir gadījumi, kad, reģistrējot spēkratu, tika iesniegta fotogrāfija, kurā redzama 
ne tikai pati automašīna, bet arī pasažieri. Te var minēt Pēterim Aizupietim tā 
paša gada 17. februārī izsniegto vieglās automašīnas un vadīšanas atļauju nr. 283, 
kam pievienotajā uzņēmumā redzama ne tikai automašīna un tās vadītājs, bet 
arī pasažieri – jauna sieviete ar diviem maziem bērniem (22. att.).37 “Chevrolet” 
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firmas vieglo automobili īpašnieks bija paredzējis izmantot kā taksometru, 
ar ko varēja pārvadāt četrus pasažierus. Tas reģistrēts Rīgā, Turaidas ielā 1-1. 
Dokumentam pievienotais fotoattēls uzņemts pirms kāda laika, par ko liecina fonā 
redzamā koku lapotne, kā arī pasažieru vieglie vasarīgie tērpi. Kā Ž. Lagzdiņš, tā  
P. Aizupietis par atļauju samaksājuši valsts nodevu Ls 20, ko apliecinājuši ar 
parakstiem. 

atskaites un pārskati

Iepazīstoties ar fonda “Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departaments” 
(3723. fonds) lietām, izdevās apzināt skaitliski lielu dokumentu apjomu – 
lauku un pilsētu pašvaldību atskaites par pašvaldībās veiktiem ēku remon-
tiem un jaunbūvēm. Dokumenti ir sistematizēti lietās pa apriņķiem pēc 

20. att. Latvijas Valsts prezidenta sekretariātam 1928. gada 21. janvārī izdotā vieglās 
automašīnas un vadīšanas atļauja. LVVA, 1376. f., 687. l., 1., 1. lp. o.p.
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21. att. Žaņa Lagzdiņa smagā automašīna. Fotoattēls pievienots 1928. gada 
23. janvārī izdotajai automašīnas un vadīšanas atļaujai. LVVA, 1376. f., 

2. apr., 687. l., 34. lp. o.p. 

pagasta vai pilsētas nosaukuma un pārsvarā atspoguļo situāciju 20. gs.  
30. gadu otrajā pusē. Lietās atrodas pašvaldību sīkas atskaites par īstenotajiem 
būvdarbiem, kam pievienotas objektu fotogrāfijas. To klāsts ir ļoti daudzveidīgs. 
Dokumenti stāsta par daudzu jaunu, laika garam atbilstošu skolu, tautas namu, 
slimnīcu, doktorātu, pienotavu, pašvaldību ēku, sabiedrisko organizāciju mītņu 

22. att. Pētera Aizupieša taksometrs. Fotoattēls pievienots 1928. gada 
17. februārī izdotajai automašīnas un vadīšanas atļaujai. LVVA, 1376. f., 

2. apr., 687. l., 70. lp. o.p.
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23. att. Jēkabpils apriņķa lauku pašvaldības vecākā 1937. gada 
24. februāra ziņojums Pašvaldību departamentam par Neretas pienotavas 

ēkas celtniecību. LVVA, 3723. f., 1. apr., 16358. l., 6., 7. lp.
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un citiem nolūkiem paredzētu celtņu būvniecību, par esošo celtņu atjaunošanu 
un pielāgošanu pārbūves vai remontu ceļā jaunām funkcijām. Jāpiebilst, ka ir 
dokumentēta arī daudzu kulta celtņu atjaunošana un tajos veiktie remontdarbi, 
rakstītajiem dokumentiem pievienojot šo objektu fotoattēlus. Saistībā ar šo 
tēmu jāpiebilst, ka Iekšlietu ministrijas Pašvaldību departaments 1936. gada 
26. novembrī izdeva priekšrakstu, saskaņā ar kuru visām lauku pašvaldībām 
bija jāiekārto īpaši albumi, kuros bija jādokumentē  minētais process.38 Vai tas 
tika veikts visās pašvaldībās un kāds ir šo albumu liktenis, ziņu nav. Līdz šim 
apzinātajos lauku pašvaldību fondos minētos albumus nav izdevies konstatēt.

Iesūtīto atskaišu klāsts ir tik bagātīgs, ka tēmas ilustrēšanai pat grūti izvēlēties 
piemērus. Viens no tiem ir Jēkabpils apriņķa Neretas pagasta Neretas kooperatīva 
pienotavas ēka, kas bija viena no modernākajām piensaimniecības jauncelt-nēm 
tolaik Latvijā (23. att.). Fotogrāfijā, kas uzņemta 1937. gada 20. oktobrī, redzama 
iespaidīga divstāvu ēka, par ko ziņu lapā iegūstam izsmeļošu informāciju.39 Ēkas 
īpašnieks ir Neretas kooperatīvs, projekts izstrādāts Latvijas Piensaimnieku 
Centrālajā savienībā, būvdarbi izdoti izsolē būvuzņēmējam Rūdolfam Ķīsim. 
Apstiprinātā maksas aprēķina summa – Ls 77 226. Celtniecībai nepieciešamie 
naudas līdzekļi tika iegūti no budžeta, aizņemoties no Valsts zemes bankas, 

24. att. Ogres pagasta skola. Fotoattēls nav datēts. Attēls pievienots Ogres pagasta valdes 
sagatavotajai ziņu lapai. LVVA, 3723. f., 1. apr., 16353. l., 7.,8. lp. 
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25. att. Rūjienas valsts ģimnāzijas darbības pārskata fragments. 
LVVA, 6637. f., 1. apr., 53. l., 64. lp.
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kā arī piesaistot pagasta darbaspēku – zirdziniekus un kājniekus. Rezultātā 
reālās celtniecības izmaksas bija mazākas nekā plānots un sasniedza Ls 68 618. 
Pienotavas būvdarbi sākās 1936. gada 26. augustā un noslēdzās 1937. gada  
10. septembrī. 

No Ogres pagasta iesūtītas ziņas par pagasta pašvaldības celto jauno Ogres 
pagasta skolu.40 Celtnes projekta autors bija arhitekts J[ānis] Neija, darbi  
1928. gadā izdoti izsolē, vēlāk turpināti saimnieciskā kārtā, pēc tam atkal rīkota 
darbu izsole. Pievienotajā fotogrāfijā redzamās glītās divstāvu ēkas celtniecība 
ieilga, jo acīmredzot pagastam šāds uzdevums nebija no vieglajiem (24. att.). 
Skolas celtniecība noslēdzās tikai 1937. gadā un izmaksāja Ls 88 055,90.

Izglītības ministrijas Skolu departamenta fondā (6637. fonds) ir sakopotas 
atskaites par Latvijas skolu darbību starpkaru periodā. Pārskati sniedz vairāk 
vai mazāk izsmeļošu ieskatu attiecīgās skolas darbībā un mācību procesā. 
Pārlapojot šos dokumentus, atklājas, cik dažāda un individuāla pieeja bijusi šim 
obligātajam pienākumam. No sastādītāja vēlmes bija atkarīgs, cik informatīvi 
bagāts ziņojums ministrijai tika iesūtīts. Īpaši jāizceļ Rūjienas Valsts ģimnāzijas  
1937. gadā sagatavotais darbības pārskats uz 22 lapām, kas ietver ne vien 
stāstījumu par skolas vēsturi un darbību, bet arī daudzus fotouzņēmumus.41 
Tajos attēlots mācību process un skolas mācību kabineti, pedagogi kopā ar 
skolēniem, kā arī skolas pašdarbības kolektīvi (25. att.). Tā kā skolas internāts 
bija iekārtots kādreizējās Eriņu muižas ēku kompleksā, vairākās fotogrāfijās 
redzama muižas dzīvojamā ēka un parks. 

*

Raksta ietvaros mēģināts pastāstīt par galvenajām lietišķo dokumentu 
grupām Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos, kurās rakstītā informācija 
bagātināta ar vizuālo – personas portretu vai kāda cita objekta fotouzņēmumu. 
Apzinoties fotogrāfijas kā informācijas nesēja lomu, jāakcentē šāda veida avotu 
nozīme pētniecībā, jo dažkārt tikai fotouzņēmumā iespējams atrast atbildi uz 
jautājumu, par ko klusē cita veida dokuments. Apvienojumā ar rakstītajiem 
dokumentiem fotoattēli glabā neaizstājamas vēsturiskas liecības, kas nozīmīgas 
kā profesionāliem pētniekiem, tā interesentiem. 

Līdzās lietišķajiem dokumentiem arhīvā fotogrāfijas ir apzinātas arī politisko 
un sabiedrisko organizāciju fondos. Ļoti bagātīgs un interesants fotoattēlu 
klāsts atrodams dažos personu fondos. Arī šie krājumi būtu pelnījuši pētnieku 
uzmanību, bet to pienācīgs atspoguļojums jau ir cita raksta uzdevums. 
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Gunta Minde

PhotograPhs in the hoLdings of the Latvian 
state historicaL archives, 1918–1940: 

officiaL documents

Encouragement to write about the topic emerged in November 2016 when, 
during a joint seminar “Photograph  – Moment or Eternity?”, experts of the 
Latvian archives and museums shared their information on photographs and 
their collections in the holdings of archives and museums. The increasing 
interest of researchers and necessity to study photographs as a visual supplement 
to publications and sources, as well as thematic exhibitions has developed the 
interest in the topic in recent years. 

The article views the key collections of photographs at the Latvian State 
Historical Archives which are mostly viewed as mandatory parts of documents. 
Archive documents with photographs made from 1918 to 1940, when making 
photographs had become a rather popular part of daily life, have been studied.

The Latvian State Historical Archives do not have a special collection that 
would include photographs only. Photographs are included in different collections 
as parts of or attachments to written documents. Photographs in the collections 
of persons gathered during life of persons have been systematised in separate 
files. However, photographs are a rather small part of the documents stored at 
the archives. Before 1963, archives included more photographs, afterwards 
part of photographs was transferred to the newly established at the time State 
Film, Sound and Image Archives of Latvia. In 1985, the Latvian State Historical 
Archives transferred photographs to the new structural unit. In total, 6,120 items 
were transferred referring to the period from 1909 to 1940. 
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Diversity of genres and topics of photographs in the archives is vast. Photograph 
search opportunities are also rather extensive. Attachment of photographs to 
documents in many cases was a mandatory condition in line with the laws and 
regulations of the Republic of Latvia, as well as internal requirements of certain 
institution or organisation. In other cases, written documents were supplemented 
by images only thanks to the authors of the documents who had wanted to reflect 
the topic as comprehensively and completely as possible. The article provides 
an overview of the key official documents to which photographs are attached. 
Such groups of documents as personal passports (inland and foreign) and 
related documents (applications, registries of passports), personal files, personal 
certificates and permits, as well as reports and reviews. Each group of documents 
has been illustrated by several specific examples. After reviewing photographs 
studied until now, it can be concluded that portrait dominates among those. 

Nowadays, historical photography is a significant carrier and source of 
information, because it stores essential visual evidence about persons, objects, and 
past events. Photographs and written documents provide us not only a rich story 
about a person, event, thing, and situation, but also a nuanced visual notion of the 
depicted object. Keeping in mind the role of photography, the article highlights the 
significance of such sources in research process, because sometimes a photograph 
only can give an answer to a question that is not answered in a different type of 
document. Photographs and written sources store valuable historical evidence, 
significant for professional researchers and those interested in the topic.

Key words: Latvian State Historical Archives, collections, official documents, 
photographs, passports, personal files, certificates, applications, reviews, permits.
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