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Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs
Viens no lielākajiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
glabātājiem, kurā uzkrāts unikāls un visaptverošs mūsu 
valsts dzīves dokumentējums filmās, fotogrāfijās un 
skaņas ierakstos



Arhīvā uzkrātie dokumenti

• Kinodokumenti un videodokumenti



Arhīvā uzkrātie dokumenti

• Fotodokumenti



Arhīvā uzkrātie dokumenti

• Skaņas dokumenti 



Arhīvā uzkrātie dokumenti

• Filmu plakāti



Arhīva dokumentu glabātavas



Arhīva dokumentu glabātavas



Arhīva nozīmīgākās filmu kolekcijas

• Latvijas kinohroniku un kinožurnālu kolekcija

• Latvijas spēlfilmu kolekcija

• Latvijas dokumentālo filmu kolekcija

• Latvijas animācijas filmu kolekcija

• Latvijas kinoamatieru studiju kolekcijas

• Trimdas latviešu audiovizuālās kolekcijas



Arhīva nozīmīgākās fotogrāfiju kolekcijas

• Ziņu aģentūras Leta fotogrāfiju kolekcija

• Latvijas fotomākslinieku savienības fonds

• Fotogrāfu privātkolekcijas – Sergejs Akuraters, Aivars Āķis, 
Vilhelms Mihailovskis, Žanis Legzdiņš, Arnis Blumbergs u.c.

• Latvijas laikrakstu kolekcijas

• Fotoalbumu kolekcija, kas veltīta Kārļa Ulmaņa darbības
periodam



Arhīva nozīmīgākās skaņas ierakstu kolekcijas

• Rīgas skaņas ierakstu studijas ierakstu kolekcija

• Rīgas skaņas ierakstu un skaņuplašu fabrika «Melodija», 
«Baltija», «Līgo» skaņuplašu kolekcijas

• Skaņuplašu fabrika «Bellaccord – Electro» skaņuplašu 
kolekcija

• Trimdas latviešu radio skaņas ieraksti:  Austrālijas Latviešu 
radio, radio Brīvā Eiropa, Kanādas radio Latviešu raidījumu 
studija, Radio Amerikas Balss Vašingtonā

• Latvijas Tautas frontes kongresu ieraksti

• Latvijas Republikas Saeimas sēžu ieraksti



Arhīva uzziņu sistēma

• Katalogi un kartotēkas

• Fondu aprakstu grāmatas un uzskaites saraksti

• Datubāzes



Vietne «Redzi, dzirdi Latviju!»

• Arhīva datubāze un interneta vietne izveidota 2016.gadā

• Realizēta trīs kārtās: 1. filmas, 2. fotogrāfijas 3. skaņas 
ieraksti

http://www.redzidzirdilatviju.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/


Vietnes «Redzi, dzirdi Latviju!» iespējas

• Meklēt informāciju par arhīvā uzkrātajām filmām, 
fotogrāfijām un skaņas ierakstiem

• Veidot sarakstus un tos izdrukāt

• Veidot savas dokumentu izlases un nosūtīt tās uz e-pastu vai 
izdrukāt

• Noskatīties video, kuriem nav pieejamības ierobežojumi

• Skatīties publicētās fotogrāfijas un klausīties dokumentālos 
skaņas ierakstus

• Pasūtīt filmu, fotogrāfiju un skaņas ierakstu kopijas

• Uzdot arhīvam jautājumu



Arhīva datubāzes Lasītavas vide

• Lasītavas vidē iespējams iepazīties ar pilnīgi visu informāciju, 
kas pieejama arhīva datubāzē

• noskatīties video, apskatīt fotogrāfijas un klausīties skaņas 
ierakstus, kurus nav iespējams apskatīt publiskajā vietnē 
pieejamības ierobežojumu dēļ

• Pasūtīt no arhīva sev interesējoša video noskatīšanos 
datubāzes lasītavas vidē jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva 
struktūrvienības lasītavā

• Lasītavas vide pieejama Latvijas Nacionālā arhīva 
reģionālajos arhīvos Alūksnē, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, 
Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Siguldā, Tukumā, Valmierā, 
Ventspilī, kā arī visās Rīgas arhīvu lasītavās



Vietnes «Redzi, dzirdi Latviju!» ieguvumi

• Informācija par arhīvā uzkrātajām filmām, fotogrāfijām 
un skaņas ierakstiem pieejama jebkuram interesentam 
jebkurā vietā no datora, telefona vai citas ierīces ar 
interneta pieslēgumu

• Vēstures un kino pētniekiem un citiem interesentiem 
dota iespēja noskatīties arhīva video, apskatīt 
fotogrāfijas un noklausīties skaņas ierakstus nenākot uz 
arhīvu

• Jebkuram interesentam ir iespēja pasūtīt sev 
interesējošo video , lai to noskatītos arhīva datubāzes 
lasītavas vidē



Vietnes «Redzi, dzirdi Latviju!» nākotnes plāni

• Izveidot vietnē iespēju jebkuram interesentam un 
entuziastam komentēt un papildināt vietnes fotogrāfiju un 
filmu ierakstus, atpazīstot pēc iespējas vairāk notikumu, 
cilvēku un vietu

• Veikt vietnes savienošanu ar automātiskās seju atpazīšanas 
tehnoloģijas Noscos aktuālo versiju, kurā tiek nodrošināta 
personu identificēšana fotogrāfijās un video. Arhīvs veidos 
plašu personu attēlu datu banku, lai to varētu izmantot 
personu noteikšanai fotogrāfijās un video

• Papildināt vietni ar arhīva plakātu kolekciju un filmu dialogu 
lapām



• Aicinām apmeklēt mūsu interneta vietni un atrast tajā sev 
interesējošus mūsu valsts vēstures notikumus, cilvēkus, vietas

• Aicinām ciemos Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā
Adrese: Šmerļa iela 5, Rīga

• Uzziņas par Arhīva dokumentu veidiem, saturu un dokumentu 
kopiju pasūtīšanu:
Tālrunis 29527693
e-pasts: lvkffda.izmantosana@arhivi.gov.lv

• Uzziņas par dokumentu nodošanu Arhīvā un dokumentu 
saglabāšanas jautājumiem
Tālrunis: 29643725
e-pasts: lvkffda.saglabasana@arhivi.gov.lv

mailto:lvkffda.izmantosana@arhivi.gov.lv
mailto:lvkffda.saglabasana@arhivi.gov.lv

