
iespieddarbi un zīmējumi latvijas valsts 
vēstures arhīva kolekcijās

Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas bagātīgs un arī daudzveidīgs 
pagātnes liecību klāsts. Vairāku fondu sastāvā sastopami dažādi dokumentu 
veidi, to vidū arī melnbalti un krāsaini iespieddarbi – plakāti, afišas, katalogi, 
pastkartes, etiķetes, zīmējumi, fotogrāfijas u.c. Hronoloģiski šie materiāli 
aptver visai plašu laikposmu.

Mūsdienās arhīvu materiāli ir vērtīgs izziņas avots dažādu nozaru 
pētniekiem, jo kā informācijas nesēji atkarībā no lietojuma jomas tie liecina 
par sava laika sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, 
ideoloģiskajām nostādnēm, kā arī satur noteiktu māksliniecisko vērtību. 

Veidojot arhīva žurnāla krāsaino atvērumu, izmantoti plakāti un afišas no 
politisko partiju “Latviešu zemnieku savienība”, “Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija” un Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību 
departamenta fondiem. Pēdējā no tiem līdzās citiem dokumentiem apzināts 
pārtikas produktu, dzērienu, veselības uzlabošanai un kosmētikai domāto 
izstrādājumu u.c. daudzkrāsaino etiķešu klāsts, kas 20. gs. 30. gados tika 
iesniegtas Latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrijai apstiprināšanai.

Vērtīgas liecības rodamas arī daudzos citos fondos. Tā, Kurzemes 
literatūras un mākslas biedrības un Kurzemes provinces muzeja dokumentu 
krājumā saglabājušās atraktīvas 19. gs. beigu cirka afišas. Latvijas Republikas 
politisko partiju fondos glabājas izteiksmīgas vēlēšanu un dažādu pasākumu 
reklāmas, savukārt personu fondu lietās, kas ietver arī privāto un lietišķo 
korespodenci, – dažādu laikmetu un satura pastkartes, kas sūtītas gan tepat 
no Latvijas, gan no tālām zemēm.
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īpašu stāstu ir pelnījuši krāšņie un rūpīgi drinātie skolu karogu meti, ko 
Latvijas brīvvalsts laikā veidoja daudzas skolas un iesniedza apstiprināšanai. 
Karogu zīmējumam izvēlētā simbolika, kas pārsvarā sakņojās dzimtā novada 
vēsturē, un skanīgās, saturiski bagātās devīzes vēsta par augstām ētiskām 
kategorijām un patiesu Tēvzemes mīlestību. Daudzu karogu metu autori 
ir pazīstami starpkaru laika Latvijas gleznotāji, grafiķi un lietišķās mākslas 
meistari – Jēkabs Bīne, Pēteris Kundziņš, Žanis Sūniņš, Sigismunds Vidbergs, 
Stefans Bercs, Kārlis Krauze, Herberts Mangolds u.c. Žurnāla krāsainajam 
atvērumam izvēlēti 2009. gadā likvidēto un reorganizēto pamatskolu karogu 
zīmējumi, kuri glabājas izglītības ministrijas Tautskolu direkcijas fondā. 
Varbūt nebūdami paši skaistākie no visiem, tie tik un tā izgaismo kāda 
Latvijas nostūra aizgājušo laiku izglītības un kultūras centienus.

Ceram, ka šī attēlu publikācija rosinās daudzus vēstures pētniekus un 
interesentus daudz plašāk izmantot Latvijas Valsts vēstures arhīva kolekciju 
bagātības.

attēli krāsu ielikumā
97.–99. lpp. Pārtikas produktu, medikamentu, alkoholisko dzērienu, tēju, insektu 
iznīcīnāšanas līdzekļu, parfimērijas izstrādājumu iepakojuma etiķetes. 20. gs. 30. gadu 
otrā puse. LVVA, 3724. f. (“Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departaments 
(1919–1944)”), 1. apr., 2111.–2114. l. 
100.–103. lpp. Kārlim ulmanim nosūtītās pastkartes. 20. gs. pirmās desmitgades. 
LVVA, 5969. f. (“Kārlis Ulmanis, Latvijas Valsts prezidents (1900–1940)”), 1. apr., 29. l. 
104., 105. lpp. Cirka afišas. 19. gs. 80. gadi. LVVA, 5759. f. (“Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrība un Kurzemes provinces muzejs (1338–1939)”), 2. apr., 1521. l. 
106.–109. lpp. Publisko pasākumu afišas un vēlēšanu reklāmu plākāti. 20. gs. 20. un 
30. gadi. LVVA, 3017. f. (“Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1917–1940)”), 6. 
apr., 24. l.; 3282. f. (“Latviešu zemnieku savienība (1917–1934)”), 1. apr., 135., 136., 204., 
207., 219. l.; 3724. f. (“Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departaments (1919–
1944)”), 1. apr., 8270., 11067b., 12028., 12057a. l., 5. apr., 29. l. 
110.–112. lpp. Latvijas Republikas skolu karogu meti. 20. gs. 30. gadu beigas. LVVA, 
6642. f. (“Tautskolu direkcija (1919–1940)”), 1. apr., 2080., 2082., 2084.–2087. l. 
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