
LNVM veidotās izstādes laika posmā no 1992. gada 

1. “Sievietes pasaule” (1992),  

2. “Ceļojums uz pilskalnu” (1993),  

3. “Vīrietis bija, ir, un…” (1994),  

4. “Es nāku no bērnības” (1995),  

2003. 

5. “Kas bija Jēkabs Dranda un kas bija viņa māksla”,  

6. “Zemgaļi”, 

7. “Sakrālā māksla”,  

8. “Muzeja klase”, 

9. “Pašdarināti tautastērpu un apģērbu audumi”,  

10. “Nauda Latvijā gadsimtu ritumā”,  

11. “Per aspera ad astra”,  

12. “Lāčplēša kara ordenis”, 

2004. 

13. “Stāsts par cilvēka mūžu”,  

14. “Ai, padomju saule!”,  

15. “Atjaunotie LR apbalvojumi – Viestura ordenis un Atzinības krusts” (2004),  

2005. 

16. “1905. gada revolūcijas simtgadei veltītā iespieddarbu, fotogrāfiju un 

arhivāliju izstāde”,  

17. “Lāčplēša kara ordenis”,  

18. “Salaspils kaujai – 400”,  

19. “Baltijas brīvības ceļš”,  

20. “Sēļi un Sēlija,  

2006.  

21. “Latviešu tradicionālā virtuve”,  

 

2007.  

22. “Kolekcionāram Voldemāram Miesiņam – 125”,  

23. “Mūžā sakrātais – vēsturiskajai dzimtenei”,  

24. “Francim Balodim – 125”,  

25. “Latvijas valsts apbalvojumi”,  

26. “Tautas lietišķā māksla. Šodiena. Pieredze. Rītdiena”,  

27. “Latvijas mūra piļu bagātības”,  

28. “Hologrāfija. Ukrainas kultūras mantojums”,  

29. “Austrijas naudas vēsture”,  

2008.  

30. “Laiks. Tradīcija. Jaunrade. Tautas lietišķā māksla Latvijā no 20. gs. vidus līdz 

mūsdienām”,  



31. “Latvijas Republikai – 90”,  

32. „Par centību (Lauksaimniecības izstāžu un biedrību medaļas 19. gs. beigas – 

20. gs.)”,  

2009.  

33. “LNVM – 140”,  

34. “No Japānas un Jaungvinejas līdz Rīgai”,  

35. “Heraldika. J. Strupulis”,  

36. “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”,  

37. “Eglīšu rotājumi”,  

2010.  

38. “Apbalvojumi Latvijas Republikā pēc neatkarības atjaunošanas”,  

39. “Rotaļlietu noslēpumi pilī”,  

40. “Lido, pasta balodīt!”,  

41. “Patiesība par Lielvārdes jostu?”,  

42. “Lāčplēša Kara ordenis un LKO kavalieru biedrība”,  

43. “Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”,  

44. “Dauderu vēsture”,  

45. “N. Strunke. Mākslinieks, brīvdomātājs, latvietis” (2010),  

46. “Izglābtais mantojums. LNVM Restaurācijas darbnīcām – 80”,  

47. “Rīgas naudai – 800”,  

48. “Padomju ikdienas dizains”,  

2011.  

49. “Lāčplēša kara ordenis un tā vēsture”,  

2012. 

50. „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”,  

51. „17.–18. gs. vēsturiskais portrets no LNVM krājuma”,  

52. “Toņi un pustoņi”,  

53. “Zils zirgs zirņos”,  

54. “Amatu māksla. Tradīcijas un tehnikas”,  

55. “Napoleona laiks un Latvija”,  

56. “Mēs, tauta”,  

57. “Kara vīra liktenis”,  

58. „Ārzemju ekslibris 1790–2010”,  

59. “Valsts prezidenta institūcijai – 90”,  

60. „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”,  

61. “K. Ulmanis jaunā mākslinieka acīm”,  

62. “Matīss Siliņš”,  

2013. 

63. „100 Latvijas vēstures relikvijas”,  

64. „Rotaļlietu izstāde”,  

65. „Uzņēmuma “Rīgas Audums” ražotie zīda tautas tērpa brunči”,  



66. “Latvijas Krājbankas priekšmeti”,  

67. "Padomju perioda bērnu rotaļu mājsaimniecības piederumi",  

68. "J. Rozentāla Mākslas vidusskolas audzēkņu darbi",  

69. „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”,  

70. „Ceļā uz Latvijas brīvību”,  

2014. 

71. virtuālā izstāde “Dauderi laika griežos”,  

72. "20. gadsimta 30. gadu pilsētas šuvējas salons",  

73. “Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”,  

74. Latvijas Restauratoru biedrības izstāde "Atdzimšana",  

75. virtuālā izstāde “Tradicionālo prasmju un dzīves veida dokumentēšana 

Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” 

76. ""Dzintara" smaržas LNVM krājumā",  

77. "18. novembris – Latvijas Republikas pasludināšanas svētki",  

78. ceļojošā izstāde "Baltijas brīvības ceļš",  

79. virtuālā izstāde "Māksliniekam Ādamam Alksnim – 150",  

2015. 

80. “Rīgas pilij – 500”,  

81. Virtuālā izstāde “Izcilākie priekšmeti LNVM arheoloģisko priekšmetu 

kolekcijā. Saktas”, 

82. “Ēvalda Dajevska skatuves meti Raiņa lugām”,  

83. “Rembates muižas depozīts”,  

84. virtuālā izstāde “1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes 

vēlēšanas”, 

85. “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”,  

86. virtuālā izstāde „Kāzu fotogrāfijas no Dauderu krājuma”, 

87. virtuālā izstāde “Izcilākie priekšmeti etnogrāfisko priekšmetu kolekcijā. 

Tautastērpi.”, 

88. virtuālā izstāde “Izcilākie priekšmeti 20. gs. porcelāna kolekcijā. Porcelāna 

kafijas servīze.”,  

89. “Ceļā uz latviešu tautu”,  

90. “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”,  

91. “Mūsdienu apbalvojumi”,  

92. "Ceļā uz Latvijas brīvību",  

93. “Radošo savienību plēnums”,  

94. virtuālā izstāde “Brīvības piemineklim – 80″, 

95. virtuālā izstāde “Rietumeiropas dālderi LNVM krājumā”, 

2016. 

96. virtuālā izstāde "Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās ekspedīcijās",  

97. virtuālā izstāde “Barikādēm – 25”,  

98. "Rietumeiropas dālderi LNVM krājumā",  

99. “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”,  

100. “Gaida Graudiņa dāvinājums”,  



101. virtuālā izstāde “Romas impērijas monētas LNVM krājumā”  

102. virtuālā izstāde “Deklarācijai “Par Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu” – 26”,  

103. “Āraišu apkārtnes senlietas. Eiropas Kultūras mantojumu dienas 

2016”,  

104. virtuālā izstāde "BALTIJAS CEĻŠ – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem 

centieniem pēc brīvības",  

105. "Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa apliecības",  

106. virtuālā izstāde “Skolā iet'i man gribas!”,  

107. “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”,  

108. virtuālā izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis…”  

109. virtuālā izstāde "Pasaules uzskats un maģiskie simboli akmens 

laikmetā Latvijā"  


