LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
2019. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

SATURS
Pamatinformācija………………….……………………….…...……………..…...........3
Iestādes juridiskais statuss…………………………………………….…………..……....3
Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga….....3
Muzeja izvirzītie uzdevumi pārskata periodā ……………………………………..….…...4
Uzdevumu izpilde pārskata periodā......………….………….……..….…….………….7
Muzeja veiktais darbs pārskata periodā un tā analīze……………………………………..7
Krājuma darbs……………………………………………………………………………..7
Zinātniskās pētniecības un izglītojošais darbs…………………………………………….8
Saimnieciskais darbs……………………………………………………………………...12
Finanšu resursi un to izlietojums…………………….……….……….………………. 13
Personāls……………………………………………………………………….….……..15
Komunikācija ar sabiedrību…………………………….………….....………………..16
Nākamā gada plānotie pasākumi…………… …………………......………………….17
Prioritātes…………………………………………………………………………………17
Galvenie uzdevumi……………………………………………………………………….17
Pielikumi………………………………………………………………….………….......20

2

PAMATINFORMĀCIJA
Iestādes juridiskais statuss
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (turpmāk – LNVM) ir kultūras ministra pakļautībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja nolikumu (Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 924
“Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums” (stājies spēkā 01.01.2013)). Kultūras ministrs
pakļautību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību.
LNVM darbu vada direktors, un muzejā darbojas Zinātniskā padome, Krājuma komisija,
Restaurācijas padome, Ekskursiju vadītāju atestācijas komisija, Ētikas komisija u.c.
LNVM juridiskā adrese 2019. gadā bija: Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003 (kopš
2020. gada februāra: Pulka iela 8, Rīga, LV-1007). Tālrunis: 67223004. E-pasta adrese:
muzejs@lnvm.lv. Reģistrācijas numurs: 90000076673.
Muzejs bija izvietots 5 ēkās Rīgā – Brīvības bulvārī 32, Lāčplēša ielā 106, Vecpilsētas ielā
7 (līdz 2019. gada 20. decembrim, kad beidzās ēkas nomas līgums saistībā ar pārcelšanos uz
Pulka ielu 8), Vecpilsētas ielā 13/15, kā arī Zāģeru ielā 7. Pirmajā un otrajā no tām tas aizņem
daļu no celtnes – 2953,5 m2 un 5843,1 m2, bet trešajā, ceturtajā un piektajā visu celtni –
726,80 m2, 625,8 m2 un 858,5 m2. Muzejam ir 8681 m2 liela teritorija Rīgā, Zāģeru ielā 7.
Muzejs minētās telpas un teritoriju nomā no VAS Valsts nekustamie īpašumi.
Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga
LNVM darbības mērķis (misija) ir saglabāt, zinātniski pētīt un popularizēt tās Latvijas un
pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām,
kurām ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un mākslas vēstures nozīme
(Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 924 “Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja nolikums”).
LNVM ir šādas funkcijas:
1. komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi,
Latvijas izcelsmes cilvēku darbību pasaulē;
2. saglabāt Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvinātās kolekcijas zinātnisko un vēsturisko
veselumu;
3. saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas zinātnisko un vēsturisko veselumu;
4. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību un
pieejamību;
5. veikt muzeja krājuma zinātnisko pētniecību;
6. veikt zinātnisko darbību vēstures zinātnē un muzeoloģijā;
7. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās:
7.1. pagaidu pamatekspozīcijas un izstāžu telpās Brīvības bulvārī 32, Rīgā;
7.2. bijušajā Valsts prezidenta rezidencē "Dauderi" Zāģeru ielā 7, Rīgā;
7.3. Latvijas Tautas frontes vēsturiskajā ēkā Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā.
8. veikt izglītojošo darbu;
9. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
Savu misiju un funkcijas LNVM veic, īstenojot 2014. un 2016.gadā apstiprinātos politikas
dokumentus: krājuma darba politiku, kas vērsta uz krājuma un kolekciju veidošanu un
papildināšanu, restaurācijas darba politiku, zinātniski pētnieciskā darba politiku un
komunikācijas darba politiku un programmu “Daudzveidīgā vēsture – Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs Rīgas pilī”.
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Muzeja izvirzītie uzdevumi pārskata periodā
Muzeja izvirzītie prioritārie uzdevumi misijas realizēšanā pārskata periodā:
1. Pabeigt darbu pie pārcelšanās uz krātuvēm Pulka ielā 8 plāna izstrādes; uzsākt krājuma
pakošanu un pārvešanu uz jaunajām glabātavām.
2. Pabeigt darbu pie Dauderu nodaļas ekspozīcijas plāna izstrādes un realizācijas.
3. Turpināt darbu pie LNVM pamatekspozīcijas Rīgas pilī (projekta piedāvājumam ar
Dienvidu korpusa risinājumu) koncepcijas analīzes un aktualizēšanas.
2019. gada plāns tika veidots, balstoties uz attīstības stratēģijā 2015.-2024. gadam
noteiktajiem pamatprincipiem. Līdz ar to lielākā daļa plānoto darbu izriet no iepriekš iesāktā,
lai saglabātu un uzturētu darbības kontinuitāti, nodrošinot LNVM ilgtspējīgu attīstību.
Uzdevumi 2019. gadam:
Krājuma komplektēšana un saglabāšana

Komplektēt arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures u.c. materiālus saskaņā
ar muzeja krājuma komplektēšanas politiku.

Komplektēt arheoloģisko izrakumu zinātniskos pārskatus no privātpersonām, valsts un
citām iestādēm; veikt arheoloģiskās ekspedīcijas un iespējamo arheoloģisko pieminekļu
apsekošanu (atbilstoši finansējumam).

Komplektēt LNVM darbības dokumentācijas krājumu.

Nodrošināt jaunieguvumu iekļaušanu muzeja krājumā, krājuma priekšmetu vērtēšanu,
kārtējās krājuma esības pārbaudes, krājuma digitalizāciju NMKK, krājuma
saglabāšanas pasākumus (t.sk. konservāciju un restaurāciju) atbilstoši gada darba
plānam.
Zinātniskās pētniecības darbs

Veikt pētniecisko darbu saskaņā ar muzeja Zinātniskajā padomē apstiprinātajām tēmām,
izstrādājot zinātniskās publikācijas, pārskatus un referātus, krājuma katalogus,
promocijas darbus u.c. pētījumus.

Nodrošināt ekspozīciju un izstāžu plānu izstrādi.

Nodrošināt mērķtiecīgu izdevējdarbību, t.sk. pārskata periodā turpināt sagatavot
publicēšanai “Ādolfa Karnupa dienasgrāmatas (1941-1946)” un muzeja jubilejas
izdevumu.

Zinātnisko konferenču, semināru organizēšana: organizēt muzeja zinātniskos lasījumus,
kā arī arheoloģijas seminārus par aktuālām Latvijas arheoloģijas tēmām.

Nodrošināt speciālistu līdzdalību zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.
Ekspozīciju un izstāžu darbs

LNVM pamatekspozīcijas Rīgas pilī koncepcijas izstrādes aktualizēšana un analīze.

Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” popularizēšana un izglītojošu paskumu
dažādām mērķauditorijām organizēšana.

Izstāžu sagatavošana un iekārtošana pamatekspozīcijas un izstāžu telpās Brīvības
bulvārī 32.

Izstāžu iekārtošana Tautas frontes muzeja nodaļā; izstāžu iekārtošana un
pamatekspozīcijas pilnveidošana Dauderu nodaļā.
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Ceļojošo izstāžu sagatavošana un iepriekšējos pārskata periodos sagatavoto ceļojošo
izstāžu eksponēšana pēc pieprasījuma skolās, bibliotēkās u.c. kultūras un izglītības
iestādēs.
Virtuālo izstāžu sagatavošana un publiskošana digitālajā vidē.

Izglītojošais darbs

Veidot izglītojošo nodarbību un tematisko pasākumu piedāvājumu dažādām
mērķauditorijām: ģimenēm, skolēniem, pieaugušajiem interesentiem, senioriem.

Organizēt seminārus Latvijas vēstures, kulturoloģijas un citu priekšmetu skolotājiem.
LNVM darba popularizēšana

Veidot ikmēneša elektronisko izdevumu „LNVM Ziņnesis”.

Organizēt sadarbību ar medijiem un regulāri sniegt informāciju par LNVM
pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm.

Informēt sabiedrību par muzeja darbību, aktualitātēm, izmantojot muzeja mājaslapu un
sociālos portālus (Facebook.com, Twitter.com, Instagram).

Organizēt muzeja reklāmas materiālu (informatīvi bukleti, afišas, ielūgumi,
apsveikumi.u.c.) sagatavošanu un izplatīšanu.

Turpināt sadarbību ar Valsts izglītības satura centru un Vēstures skolotāju biedrību
skolotāju informēšanai par muzeja piedāvājumu skolām un pedagogu tālākizglītībā.

Sistemātiski informēt mācību iestādes un skolotājus par LNVM aktualitātēm,
izmantojot mājaslapas, sociālos tīklus un tiešu informācijas nosūtīšanu e pastā.

Sistemātiski informēt valsts un pašvaldību institūcijas, ar tūrismu saistītās organizācijas
par muzeja piedāvājumu un aktualitātēm.

Pētīt sabiedrības (muzeja individuālie apmeklētāji, skolēni, skolotāji u.c. apmeklētāju
grupas) viedokli par muzeja darbību un publisko tēlu; rezultātus izmantot muzeja
darbības pilnveidošanai.
Starptautiskā sadarbība

Ar Lietuvas Nacionālo muzeju Viļņā: turpināt kataloga “Kurši” 3. sējuma sagatavošanu.

Ar Polijas Valsts arheoloģijas muzeju: dalība “Hereditas aestorum” IV sējuma
sagatavošanā.

Ar Tartu universitāti: Latvijas senlietu kolekcijas un K.G. Zīversa arheoloģisko izrakumu
kolekcijas Tartu universitātes Arheoloģijas un vēstures institūtā izpēte.

Ar Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un
skandināvu arheoloģijas centru Vācijā: dalība projekta uzraudzības padomē.

Ar Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un
skandināvu arheoloģijas centru Vācijā: Grobiņas arheoloģiskā kompleksa arheoloģiskā
izpēte.

Dalība Baltijas numismātu asociācijas gadskārtēja sanāksmē.

Ar Lietuvas un Slovēnijas mākslas izpētes speciālistiem: turpināt aizsākto sadarbību
stikla kreļļu izpētes projektā.

Ar Konrāda Adenauera fondu Tautas frontes muzeja nodaļas pasākumu ciklu par Trešās
Atmodas notikumiem sagatavošanā un rīkošanā.
Līdzdalība citu iestāžu un organizāciju darbā

Darbība Latvijas Muzeju padomē, Rīgas pils atjaunošanas padomē, Kultūras ministrijas
Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas Muzeju akreditācijas komisijā, Valsts Heraldikas
komisijas darbā. Darbība Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē: Arheoloģijas senlietu
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novērtēšanas komisijā, Mākslas un antikvāro priekšmetu, Kultūras mantojuma ekspertu
padomē. Darbība Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas ekspertu padomē, Latvijas
Nacionālā kultūras centra ekspertu padomē. Dalība Sadarbības padomē Grobiņas novada
arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai.
Līdzdalība Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un
skandināvu arheoloģijas centra projekta „Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu
pētniecība” Zinātniskās uzraudzības padomē, izdevniecības „Vodjanoj znak” (Krievija)
starptautiskā monētu konkursa „Moņetnoje sozvezdije” žūrijas komisijas darbā, muzeja
„Eiropas Vēstures māja” Briselē akadēmiskajā komitejā.

Kvalifikācijas celšana

Piedalīties Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas, LU Latvijas
Vēstures institūta, Latvijas Muzeju biedrības, Latvijas Arheologu biedrības, Latvijas
Restauratoru biedrības, arhīvu, bibliotēku, biedrību u.c. rīkotajās konferencēs, semināros,
apmācības kursos u.c. pasākumos.

Papildināt profesionālās zināšanas, piedaloties muzeju, akadēmisko iestāžu un citu
struktūru organizētās konferencēs par tēmām, kas saistītas ar muzeja darbu, apmeklēt
dažāda rakstura kursus un lekcijas.

Restauratoru kvalifikācijas apliecināšana vai paaugstināšana.

LNVM darbinieku studijas: bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas Latvijas
augstskolās.
Saimnieciskie pasākumi

LNVM infrastruktūras nodrošināšana darba, ekspozīcijas un izstāžu telpās piešķirtā
finansējuma robežās.

Restaurācijas departamenta pārcelšanās no Vecpilsētas ielas 7 uz LNVM krātuvju
kompleksu Pulka ielā 8.

Loģistikas izstrādes pabeigšana un krājuma un darbinieku pārcelšanās uzsākšana no ēkām
Lāčplēša ielā 106 uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8.

Dauderu nama balkona, terases, pamatu un cokola atjaunošanas un restaurācijas darbu
veikšana atbilstoši izstrādātajam būvprojektam piešķirtā finansējuma ietvaros.
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UZDEVUMU IZPILDE PĀRSKATA PERIODĀ
Muzeja veiktais darbs pārskata periodā un tā analīze
LNVM plānotie galvenie rezultatīvie rādītāji 2019. gadam bija sekojoši: apmeklējumu
skaits 35 000, krājuma papildināšanas vienību skaits 10 000, krājuma esības pārbaudēs
pārbaudīto vienību skaits – 9600. Pārskata periodā plānotais kopumā realizēts un muzejs
sekmīgi darbojies stratēģisko mērķu izpildē visos muzeja darba virzienos.
Krājuma darbs
LNVM glabājas vairāk nekā 1 000 000 muzejisku priekšmetu (ieskaitot LU Latvijas
Vēstures institūta kolekcijas, kuru esības un saglabātības pārbaude turpinās kopš 2004. gada).
Tas veido ap 20 % no NMK. Krājuma apjoms konsekventi pieaug.
2019. gadā LNVM veiksmīgi īstenojis visus galvenos krājuma darba virzienus: krājuma
komplektēšanu, uzskaiti, saglabāšanu, zinātnisko izpēti; nodrošināta krājuma pieejamība
sabiedrībai un tā popularizēšana.
Savu skaitliski lielo un daudzveidīgo krājumu LNVM pamatā glabāja pagaidu telpās
Lāčplēša ielā 106, taču 2019. gadā tika uzsākta krājuma sagatavošana pārvešanai uz jaunajām
glabātavām Pulka ielā 8. Tāpat tika uzsākta arī restauratoru darba vietu un aprīkojuma
pārcelšana no Vecpilsētas ielas 7 uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā.
Lai sagatavotos krājuma pārvešanai uz jauno LNVM krātuvi Pulka ielā, no 2019. gada
19. augusta tika pārtraukta apmeklētāju apkalpošana Etnogrāfijas nodaļā, Viduslaiku, jauno un
jaunāko laiku vēstures nodaļā un Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt no 7. oktobra – Arheoloģijas
departamentā un Numismātikas nodaļā. Tas ietekmēja kopējos rezultatīvos rādītājus krājuma
darba jomā, taču kopumā samērā nebūtiski, jo iespēju robežās turpinājās gan jaunieguvumu
pieņemšana, gan kolekciju esības pārbaudes, gan arī restaurācija un konservācija, tāpat tika
turpināta arī krājuma zinātniskā inventarizācija un digitalizācija NMKK. Salīdzinot ar
iepriekšējo periodu, nedaudz krities pētniecībai vai digitālo attēlu izgatavošanai izsniegto
krājuma vienību skaits.
Krājuma komplektēšanā: 2019. gadā krājums palielinājies par 14 882 vienībām, to vidū
pieņemti no citām iestādēm - 9396, dāvinājumi - 4058, iegūti saskaņā ar līgumu - 1189, citi
iegūšanas veidi - 239, pirkumi - 0. Kopējais muzeja krājuma vienību skaits ir 857 382
(pamatkrājums -790 262, palīgkrājums – 50 186, apmaiņas krājums - 16 934) (Pielikums Nr. 1).
Krājuma pārvaldībā: Nacionālā muzeju krājuma datorsistēmā ievadītas 55 128 vienības,
no tām pārskata periodā – 7902 vienības; pārskata periodā veiktas esības un saglabātības
pārbaudes 16 129 muzeja priekšmetiem (Pielikums Nr. 2).
Krājuma vērtēšanā: novērtētas 21 961 vienības par 810 393,18 EUR, pārvērtēta ar
starpību 361 vienība.
Krājuma saglabāšanā: konservētas un restaurētas 1 286 krājuma vienības; nozīmīgs
darbs ieguldīts, lai sagatavotu Restaurācijas departamenta pārcelšanos uz jaunajām darba
telpām Pulka ielā 8.
Krājuma izmantošanā: muzeja krājums izmantots trīs pastāvīgajās ekspozīcijās –
Brīvības bulvārī 32, Dauderu nodaļā un Tautas frontes muzeja nodaļā. Kopumā ekspozīcijās
izmantoti 6869 muzeja krājuma priekšmeti. No jauna pārskata periodā sagatavota 1. stāva
ekspozīcija Dauderu nodaļā (142 priekšmeti).
5098 muzeja krājuma vienības izmantotas 17 izstādēs muzejā (no tām 4 sagatavotas
iepriekšējos periodos). Ārpusmuzeja izstādēs kopumā izmantoti 2802 krājuma priekšmeti (visas
izstādes sagatavotas iepriekšējos periodos) (Pielikums Nr. 3).
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LNVM izglītojošajā un zinātniskajā darbā izmantoti 26 149 krājuma priekšmeti, muzejs
deponējis 1857 sava krājuma priekšmetus 37 institūcijām dažādiem pasākumiem, ekspozīcijām
un izstādēm (Pielikums Nr. 3).
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1. attēls.
Zinātniskās pētniecības un izglītojošais darbs
Paralēli muzeja darbinieku iesaistei krājuma sagatavošanā pārvešanai uz jauno muzeju
krātuvi Pulka ielā, tika turpināts mērķtiecīgs zinātniskās pētniecības darbs, nodrošināta jaunu
publikāciju, izstāžu, tematisko pasākumu sagtavošana.
LNVM savā zinātniski pētnieciskajā darbā aptver Latvijas vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām, līdzsvaroti un pilnvērtīgi izmantojot galvenokārt savus resursus:
muzeja glabātos vēstures avotus, kvalificētu personālu, projektos piesaistītos finanšu līdzekļus.
Zinātniski pētnieciskā darba galvenie rezultāti ir publikācijas zinātniskos un populārzinātniskos
izdevumos, tāpat pētījumu rezultātā tiek pilnveidotas ekspozīcijas, sagatavotas izstādes,
referāti, lekcijas u. c. (Pielikums Nr. 4). LNVM darbinieki ar sava pētnieciskā darba rezultātiem
iekļāvās arī starptautiskajā apritē, sadarbojoties ar ārzemju partneriem konferencēs, izstāžu
sagatavošanā u.c.
Zinātniskās pētniecības darbā: turpinājās darbs pie muzeja Zinātniskajā padomē
apstiprinātajām zinātniskā darba tēmām: “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēsture
dokumentos, atmiņās, fotogrāfijās”, “Ebreju nacionālā kustība Latvijas PSR. 1945-1989”, un
“Romiešu monētas LNVM krājumā”. Tika turpināts darbs arī pie citiem tematiem, ko noteica
īstenojamo izstāžu, publikāciju, pasākumu plāns, kā arī aktualitātes krājuma darbā. Kopumā
sagatavoti 53 referāti, ziņojumi vai raksti (publicēti 9), muzejā nolasītas 16 lekcijas.
Pārskata gadā LNVM sarīkoja ikgadējos Zinātniskos lasījumus, līdzdarbojās
starptautiskās konferences “Baltijas ceļš. Turpinājums” sagatavošanā, organizēja darbsemināru
“No priekšmetu mozaīkas līdz vēstures ainavai. 68 muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts”
izvērtējums” un piedalījās citu institūciju un valstu rīkotajās konferencēs, semināros, kursos un
pasākumos.
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2. attēls.
Izdevējdarbība: MLNVM ar VKKF atbalstu realizējis vienas monogrāfijas izdošanu –
Baibas Vaskas “Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam”, muzejs
sagatavoja izdošanai konferences materiālu krājumu “Baltijas ceļš. Turpinājums”. Pārskata
periodā arī uzsākts vai turpināts darbs pie izdevumiem “Lāčplēša Kara ordenim – 100”,
Dauderu nama vēsturei veltīta pētījuma, Dundagas Laukmuižas senkapu kataloga un citiem
pētījumiem. (Pielikums Nr. 5).
Izstāžu un ekspozīciju plānu izstrāde un realizācija: LNVM sekmīgi īstenojis Dauderu
nodaļas 1. stāva ekspozīcijas atjaunošanu ar formas un satura ziņā jaunu piedāvājumu, kas
veltīts Dauderu nama vēsturei 20. gs. Latvijas vēstures kontekstā. Pārskata periodā izstrādāts
un īstenots tematiskās izstādes “11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša
diena” plāns. Kopumā muzejā vai ārpus tā eksponētas 8 izstādes (t.sk. jaunieguvumu izstādes,
viesizstādes). Tika turpināta virtuālo izstāžu sagatavošana (kopumā 4 jaunas
izstādes).Sabiedrības izglītošanu un informēšanu veicināja aktīva iepriekšējos pārskata
periodos izstrādāto ceļojošo izstāžu eksponēšana skolās un citās izglītības un kultūras
institūcijās, aptverot dažādas vietas Latvijas reģionos un ļaujot ar muzeja krājumu iepazīties
plašam skatītāju lokam ārpus muzeja (kopumā izstādes eksponētas 35 reizes). (Pielikums
Nr. 6).
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3. attēls
Starptautiskā sadarbība: turpināts realizēt sadarbības programmu ar Lietuvas Nacionālo
muzeju Viļņā, kur Baltu arheoloģijas projekta ietvaros tiek sagatavots izdošanai kuršiem veltītā
kataloga 3. sējums. Sadarbībā ar Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeju
turpināta Grobiņas arheoloģiskā kompleksa pētniecība. LNVM piedalījās arī Tartu rotaļlietu
muzejā izveidotajā izstādē “Latvijas rotaļlietu gadsimts” (Pielikums Nr. 7).
Kvalifikācijas celšanā: 6 darbinieki mācās doktorantūrā, 10 darbinieki turpina studijas
bakalaura un maģistra programmās (Pielikums Nr. 8).
Darbs ar apmeklētājiem un izglītojošais darbs: muzeja piedāvājumu veidoja muzeja
individuālais apmeklējums, ekskursijas grupām, kā arī daudzveidīgi pasākumi (tematiskie
pasākumi, ekskursijas, nodarbības) dažādām mērķauditorijām (pirmsskolas un skolas vecuma
bērni, ģimenēm, pieaugušie interesenti, seniori).
Kopējais apmeklējumu skaits pārskata periodā – 38 757, t.sk. individuālie apmeklētāji
18 859, grupās – 19 174. Apmeklētāju skaita kritums salīdzinot ar 2018. gadu pamatā saistīts
ar Latvijas valsts simtgades svinību veicināto pastiprināto interesi par vēsturi iepriekšējā
periodā, t.sk. par muzejiem, un LNVM izvietoto muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”.
Kopā pārskata periodā muzeja ekspozīcijās un izstādēs novadītas 378 ekskursijas,
organizēti 115 tematiskie pasākumi, 16 lekcijas (Pielikums Nr. 9).
Skolēniem piedāvātas 18 muzejpedagoģiskās programmas, kopumā pārskata periodā
novadītas 379 nodarbības. Muzejs ir aktīvi iesaistījies iniciatīvā “Latvijas skolas soma”,
2019. gadā izglītojošās nodarbībās ir piedalījušies skolēni no visiem Latvijas reģioniem,
kopumā 341 skolēnu grupa. Muzejs organizēja īpašus izglītojošus pasākumus bērniem un
skolēniem pavasara un rudens skolas brīvlaikā. Ģimenēm ar bērniem tika organizētas
nodarbības izstādē “Soli pa solim Latvijas gadsimtā”, interaktīva izzinoša spēle “Apceļo
Latviju” un vairākas tematiskās radošās darbnīcas.
Lai informētu pedagogus par muzeja aktualitātēm, rosinātu domu apmaiņu, muzejs
tradicionāli rīko tematisku izglītojošu semināru, tāpat Latvijas pirmsskolas,
vispārizglītojošajām un profesionālajām izglītības iestādēm un skolotājiem informācija regulāri
tika sūtīta e-pastā.
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2019. gadā turpinājās Jauniešu kluba darbība. Tā dalībnieki iepazina muzeja ekspozīcijas
un izstādes, tikās ar muzeja pētniekiem un citiem speciālistiem, kā arī piedalījās muzejā
notiekošo pasākumu organizēšanā.
Interesentiem tika organizētas ekskursijas “10 soļi Latvijas gadsimtā”, izstādē
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”, Dauderu nodaļas
jaunajā ekspozīcijā. Izstādē “Latvijas gadsimts” pasākumu ciklā “Vēlās otrdienas” notika
tikšanās, lekcijas un diskusijas; apmeklētāju atsaucību baudīja arī ekskursijas izstādē ar dažādu
jomu pārstāvjiem. Tautas frontes muzeja nodaļā pieaugušajiem interesentiem noritēja sarunu
cikls “Trešā atmoda. 1989. gads. Latvija atgriežas pasaulē”. Dažādi tematiskie pasākumi un
koncerti noritēja arī Dauderu nodaļā.
Plašai muzeja apmeklētāju auditorijai – bērniem un skolēniem, ģimenēm un citiem
interesentiem – muzejs rīkoja patriotiskus un izglītojošus pasākumus valstiski nozīmīgās dienās
– “Svinību pavasaris” Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā, Lāčplēša
dienā un Latvijas Republikas pasludināšanas gadadienā (pirmo reizi organizējot teatralizētu
uzvedumu “Latviju dibināsim rīt”). LNVM arī vēra savas durvis apmeklētājiem Eiropas Muzeju
naktī.
Iespēju robežās LNVM piedāvāja pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzturot
stendus ar informāciju Braila rakstā un rīkojot pasākumus atbilstošai mērķauditorijai. Šai
apmeklētāju grupai tika piemērotas un vadītas gan pārskata ekskursijas, gan arī
muzejpedagoģiskās programmas. Izstāde “Latvijas gadsimts” ir pieejama arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem – uz muzeja otro stāvu 2018. gadā ir ierīkots ratiņkrēslu pacēlājs.
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4. attēls
LNVM darba un piedāvājuma popularizēšanā: uzturēta muzeja mājaslapa
(www.lnvm.lv) un izstādes “Latvijas gadsimts” mājaslapa www.latvijasgadsimts.lv. LNVM
mājaslapas (www.lnvm.lv) apmeklējumu skaits – 96272, izstādes “Latvijas gadsimts”
mājaslapas apmeklējumu skaits – 7376. Tajā ietverts arī sabiedrības iesaistes projekts
“Gadsimta albums” (www.latvijasgadsimts.lv/albums), kas iemantojis lielu popularitāti. 2019.
gadā albumam tika pievienotas 269 fotogrāfijas, īpaši kopā ar LSM un LTV organizētajā akcijā
ar aicinājumu pievienot vietnei Baltijas ceļa fotogrāfijas.
Informācija par muzeja pasākumiem un aktualitātēm regulāri piedāvāta arī sociālajos
tīklos: Facebook, Instagram, Twitter. Sociālajos medijos muzeja trīs ekspozīciju vietām
(LNVM Brīvības bulvārī, Dauderu nodaļai, Tautas frontes muzeja nodaļai) tiek veidoti
atsevišķi konti. Sociālo tīklu konti tālu pārsniedz informatīvu funkciju, tajos izvietots bagātīgs
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oriģināls izziņas materiāls.
2019. gadā ir pieaudzis LNVM sociālo tīklu sekotāju skaits: Facebook sekotāji gada
beigās – 6172 (+ 1446 gada laikā), Instagram 1333 (+ 219), Twitter 1947 (+ 82). Pārskata
periodā regulāri tika veidotas rubrikas: #Latvijasgadsimts, #Gadsimtaalbums,
#PamanītsLatvijasgadsimtā, #39 dibinātāji, #Krājumatveries, #Liepiņafotohronika,
#Dauderujaunā u.c. Publikācijas Facebook ir palīdzējušas veidot muzeja atpazīstamību, vairot
interesi par muzeja piedāvājumu, stiprināt izpratni par muzeja darbu un tā devumu, kā arī
zināšanas par pagātnes notikumiem un to saistību ar mūsdienu Latviju; atzinīgi tiek vērtēta
muzeja krājuma pieejamība mūsdienīgā veidā.
Mērķtiecīgi sniegta arī informācija par muzeja piedāvājumu konvencionālajiem medijiem
(sūtītas preses relīzes, organizēti preses pasākumi). Publisko pasākumu reklāmas nolūkos
izmantotas publikācijas medijos, sižeti TV un radio, maksas reklāma LR 1, radio SWH, portālā
Delfi, žurnālā “Ir” un “Sestdiena”. Sadarbībā ar Rīgas domi informācija par LNVM
piedāvājumu svētku dienās – Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā, Lāčplēša dienā un
Latvijas valsts pasludināšanas dienā – ir atrodama mājaslapā un reklāmas stendos pilsētvidē.
Turpināti arī pasākumi tūrisma veicināšanai. Regulāri papildināta un atjaunināta
informācija par LNVM izstādēm portālā Live Riga un drukātajos izdevumos. Informatīvās
lapiņas par LNVM latviešu un angļu valodā, kā arī izstādes “Latvijas gadsimts” informatīvās
lapiņas latviešu, krievu un angļu valodā tika izvietotas viesnīcās un tūrisma nozari pārstāvošajās
institūcijās (Rīgas TIC, viesnīcās u.c.). Ziņas par muzeja pasākumiem aktualizētas arī
Euromuse.net mājaslapā. 2019. gadā turpinājās sadarbība ar attālināto rezervāciju vietni
Booking.com.
Saimnieciskais darbs
Saimniecības darbā: pārskata periodā tika nodrošināta visu muzeja funkciju darbība.
Turpināti sagatavošanās darbi, lai uzsāktu krājuma pārvešanu, kā arī darba vietu, tostarp
specializēto restaurācijas darbagaldu un iekārtu pārcelšanu uz jauno muzeju krātuvi Pulka
ielā 8.
Turpināta arī Dauderu nodaļas labiekārtošana, tostarp pirmā stāva ekspozīciju zāļu grīdu
atjaunošana, kosmētisks remonts, pielāgošanas darbi jaunās ekspozīcijas izvietošanai
(Pielikums Nr. 10).

12

FINANŠU RESURSI UN TO IZLIETOJUMS

1.
2.
3.
4.

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (Pielikums Nr. 11). LNVM finanses veido:
valsts budžeta dotācija,
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem,
ziedojumi un dāvinājumi,
cits finansējums.

LNVM finanšu resursu kopsumma bija EUR 3 62 23 96
Finansējuma avots
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem tai
sk.:
Kultūras mantojums
Kultūras projekti un investīcijas
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Ziedojumi un dāvinājumi
Transferti
Pārējie ieņēmumi

Summa EUR
2 72 45 69
2 37 03 44
34 52 25
90 00
6 33 12
10 15 70
2 28 02
71 01 43

LNVM ieņēmumi 2019. gadā (EUR)

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
tai sk.:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Ziedojumi un dāvinājumi
Transferti
Pārējie ieņēmumi

5. attēls
LNVM veicis nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, naudas, krājuma, debitoru un
kreditoru saistību inventarizāciju – iztrūkumi vai pārpalikumi nav konstatēti. Citu finanšu
resursu avotu un ieņēmumu nav. Publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no
tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts
pārvaldes uzdevumus, sniedz privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās
pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi: pilns LNVM pakalpojumu klāsts pieejams LNVM
cenrādī mājaslapā www.lnvm.lv.
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Valsts budžeta dotācijas un ieņēmumi no pakalpojumiem un biļešu pārdošanas tika
izlietoti muzeja uzturēšanai:
KOPĀ izdevumi

2 83 92 54
1 75 02 32
28 65
13 07 59
33 57 53

Atlīdzība
Dienesta komandējumi, darba braucieni
Komunālie maksājumi, telpu uzturēšana
Telpu nomas maksājumi
Pārējie pakalpojumi, t. sk. pārcelšanās izdevumi

20 09 66

Materiālu, krājumu, preču iegāde
Transferti
Pārējie izdevumi

9 30 07
3 01 38
29 55 34

LNVM izdevumi 2019. gadā (EUR)
Atlīdzība
Dienesta komandējumi, darba
braucieni

Komunālie maksājumi, telpu
uzturēšana
Telpu nomas maksājumi
Pārējie pakalpojumi, t. sk. pārcelšanās
izdevumi
Materiālu, krājumu, preču iegāde
Transferti

Pārējie izdevumi

6. attēls
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PERSONĀLS
LNVM darbinieku amata vietu skaits bija 133, vidējais atalgojums – EUR 825,37.
Muzeja darbiniekiem algas tika noteiktas saskaņā ar MK 2013. gada 29. janvāra noteikumiem
Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas kārtību” un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumu (Pielikums Nr. 12).

LNVM amata vietu sadalījums no 2012. līdz 2019. gadam
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7. attēls

Par darbinieku augsto profesionalitāti liecina dati gan par zinātniskās pētniecības tēmām
un publikācijām, gan līdzdalību muzeja, kā arī citu organizāciju rīkotajās konferencēs. Muzeja
speciālistu veikums atspoguļojas arī pārskatos par komunikāciju ar sabiedrību – lasītas
lekcijas, vadīti tematiskie pasākumi, vadītas iepriekšējos gados veidotās un regulāri
papildinātās, kā arī no jauna veidotās muzejpedagoģiskās programmas. Muzejā strādājošo
speciālistu izglītības līmeņa analīze rāda muzeja kā nopietnas pētnieciskas, krājumu
glabājošas un eksponējošas institūcijas līmeni – LNVM darbinieku skaitā bija 8 doktori,
3 darbinieki ir pabeiguši doktorantūru un izstrādā promocijas darbu, 4 darbinieki studē
doktorantūrā, 45 dažādu specialitāšu maģistri, pavisam 84 speciālistiem bija augstākā
izglītība.
2019. gadā darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 23 darbiniekiem un uzsāktas ar
15 darbiniekiem.
2019. gadā LNVM pamatdarbā strādāja 27 vīrieši un 101 sieviete. 21 darbinieks bija
vecuma grupā līdz 30 gadu vecumam, 85 darbinieki bija vecuma grupā no 31 gada līdz pensijas
vecumam, un 31 darbinieks bija pensijas vecumā
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
2019. gadā LNVM turpināja strādāt pie muzeja publiskā tēla veidošanas un muzeja
darba popularizēšanas (Pielikums Nr. 13).
Informācijas nodošanai regulāri tiek izmantota mājas lapa lnvm.lv, sociālo tīklu konti,
kā arī informēti plašsaziņas līdzekļi.
2019. gadā turpinājās ikmēneša elektroniskā izdevuma “LNVM Ziņnesis” veidošana.
Tajā ir apkopota vispilnīgākā informācija par muzeja piedāvājumu, izstādēm, pasākumiem,
muzeja speciālistu jaunākajiem pētījumiem un izdevumiem, kas atspoguļo iestādes
daudzpusīgo darbību. Ziņnesis lasāms LNVM mājaslapā www.lnvm.lv. Saite uz aktuālo
Ziņneša izdevumu tiek ievietota arī muzeja Facebook un Twitter kontos.
Plašsaziņas līdzekļos tika atspoguļota gan aktuālā informācija par muzeja pastāvīgajām
ekspozīcijām, gan arī 68 Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts” un pasākumiem
dažādām mērķauditorijām. Regulāri medijos atspoguļotas arī citas muzeja darba aktualitātes.
2019. gadā bija lasāmas, skatāmas vai klausāmas intervijas ar muzeja speciālistiem ziņu
sižetos un dažādos raidījumos: Latvijas Radio 1, 3, 4, Latvijas Televīzijā: LTV1, LTV7, LNT,
TV3, sabiedrisko mediju platformā LSM.LV u.c. Muzeja darbs tika atspoguļots presē:
“Diena”, “Kultūras Diena”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Izglītība un Kultūra”,
“Latvijas Vēstnesis”, žurnālos “SestDiena”, “Mājas Viesis”, “Ir”. Mērķtiecīgi veidota
sadarbība ar portāliem Delfi, LSM u.c.
Visvairāk plašsaziņas līdzekļos tika atspoguļota informācija par muzeja publiskajiem
pasākumiem: īpaši jāizceļ 3. maija pasākums, kurā izstāde tika papildināta ar ceļojošo Latvijas
simtgades karogu, 4. maija pasākumi izstādē; Latvijas valsts dibinātāju Viļa Gulbja, Kalniņu
ģimenes – Paula, Klāras, Bruno – priekšmetu nonākšana LNVM krājumā; arī Baltijas ceļa
30. gadadienai veltītie pasākumi un aicinājums pievienot fotogrāfijas “Gadsimta albumam”
un Latvijas valsts pasludināšanas dienai veltītie pasākumi.
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NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI
Prioritātes
1.

2.
3.

Turpināt un pabeigt pārcelšanās darbus uz Muzeju krātuvi Pulka ielā 8 (t.sk. pabeigt
krājuma pakošanu un pārvešanu uz jaunajām glabātavām, iekārtot jaunās glabātavas un
darba telpas).
Īstenot LNVM jubileju programmu (izstāde, starptautiska konference).
Turpināt darbu pie LNVM pamatekspozīcijas Rīgas pilī (projekta piedāvājumam ar
Dienvidu korpusa risinājumu) koncepcijas analīzes un aktualizēšanas.

Galvenie uzdevumi
Krājuma komplektēšana un saglabāšana
• Veikt krājuma pārvešanu uz muzeju krātuvi Pulka ielā 8, tā novietošanu jaunajās
krājuma glabātavās, aktualizēt ar krājuma saglabāšanu saistītos iekšējos noteikumus un
instrukcijas.
• Komplektēt arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures u.c. materiālus saskaņā
ar muzeja krājuma komplektēšanas politiku.
• Komplektēt izrakumu zinātniskos pārskatus no privātpersonām, valsts un citām
iestādēm, turpināt arheoloģisko pieminekļu apzināšanu.
• Komplektēt Muzeja darbības dokumentācijas krājumu.
• Nodrošināt jaunieguvumu iekļaušanu muzeja krājumā, krājuma priekšmetu vērtēšanu,
kārtējās krājuma esības pārbaudes, krājuma digitalizāciju NMKK, krājuma saglabāšanas
pasākumus (t.sk. konservāciju un restaurāciju) atbilstoši gada darba plānam un pārcelšanās
gaitai uz Pulka ielu 8.
Zinātniskās pētniecības darbs
• Veikt pētniecisko darbu saskaņā ar muzeja Zinātniskajā padomē apstiprinātajām
tēmām, aktuālajiem izstāžu un publikāciju plāniem, t.sk. nodrošinot pārskatu, zinātnisko
publikāciju, krājuma katalogu, promocijas darbu u.c. pētniecisko darbu izstrādi.
• Izdevējdarbība:
 sagatavot izdošanai katalogu “Dundagas Laukmuižas senkapi”;
 sagatavot izdošanai izdevumu “Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenim 100”;
 sagatavot izdošanai rakstu krājumu “LNVM Zinātniskie lasījumi, 2017.-2019.”;
 sagatavot izdošanai brošūru “Demokrātijas (at)dzimšana 1920-1990-2020”;
 sagatavot manuskriptu Dauderu nama vēstures izdevumam;
 sagtavot manuskriptu Ā. Karnupa dienasgrāmatu izdošanai;
 sagatavot manuskriptu izdevumam “LNVM-150”.
•
Nodrošināt zinātnisko konferenču un semināru norisi:
 organizēt starptautisku muzeja jubilejām veltītu konferenci;
 piedalīties konferences organizēšanā par valstiskās neatkarības atjaunošanu
1990. gada 4. maijā.
• Piedalīšanās zinātniskās konferencēs, semināros piešķirtā finansējuma ietvaros:
Ekspozīciju un izstāžu darbs
• Turpināt darbu pie LNVM jaunās pamatekspozīcijas Rīgas pilī plāna analīzes un
pilnveidošanas.
• Nodrošināt LNVM jubileju izstādes īstenošanu; organizēt pasākumu programmu
izstādē.
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• Izstrādāt koncepciju un kalendāro plānu muzeja izstāžu darbam pēc izstādes “Latvijas
gadsimts” darbības beigām 2021. gada maijā.
• Nodrošināt projekta “Demokrātijas (at)dzimšana 1920-1990-2020” īstenošanu (stendu
izstāde ārtelpām, iekštelpām, pasākumu programma).
• Pabeigt Dauderu jaunās ekspozīcijas plāna izstrādi (2. stāva ekspozīcija).
• Izstrādāt koncepciju un tematiskās struktūras plānu izstādei “Krāsainā Latvija”.
• Organizēt jaunieguvumu izstādes, virtuālās izstādes un galerijas pēc aktualitātes;
nodrošināt jaunizveidoto un iepriekšējos gados izveidoto izstāžu, kā arī izstāžu no citām
organizācijām eksponēšanu muzejā Brīvības bulvārī 32 un muzeja Dauderu nodaļā un
Tautas frontes muzeja nodaļā.
• Nodrošināt ceļojošo eksponēšanu pēc pieprasījuma skolās, bibliotēkās u.c. kultūras un
izglītības iestādēs.
Izglītojošais darbs
• Izstrādāt tematisko pasākumu, izglītojošu nodarbību plānus dažādām mērķauditorijām
LNVM, Dauderu nodaļā, Tautas frontes muzeja nodaļā.
• Organizēt, koordinēt un nodrošināt LNVM ekskursiju, muzejpedagoģisko programmu,
lekciju un pasākumu pieejamību sabiedrībai.
• Organizēt un nodrošināt valsts svētku pasākumu norisi muzejā.
Muzeja darba popularizēšana
• Veidot ikmēneša elektronisko izdevumu “LNVM Ziņnesis”.
• Regulāri sniegt informāciju masu medijiem par LNVM organizētajiem pasākumiem,
izstādēm un citām aktivitātēm.
• Organizēt muzeja reklāmas materiālu (afišas, ielūgumi, apsveikumi, preses relīzes u.c.)
sagatavošanu, to izplatīšanu.
• Izmantojot muzeja mājaslapu un sociālos portālus (Facebook.com, Twitter.com,
Instagram), veicināt sabiedrības informēšanu par muzeja darbību, aktualitātēm, sekmēt
muzeja pozitīvā tēla veidošanu.
• Turpināt sadarbību ar VISC un VSB vēstures skolotāju informēšanā, tālākizglītošanā;
sistemātiski informēt Latvijas mācību iestādes, vēstures un kultūras vēstures skolotājus
par LNVM aktualitātēm, izmantojot sociālos tīklus un tiešu informācijas nosūtīšanu e
pastā.
• Regulāri sadarboties ar tūrisma nozari pārstāvošajām organizācijām TAVA, LIVE RIGA
u.c.
• Izmantojot anketēšanu u.c. metodes noskaidrot sabiedrības (muzeja individuālie
apmeklētāji, skolēni, skolotāji u.c. apmeklētāju grupas) viedokli par muzeja darbību un
publisko tēlu; anketēšanas rezultātus izmantot darbības pilnveidošanai.
Starptautiskā sadarbība
• Ar Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona un
skandināvu arheoloģijas centru Vācijā: dalība projekta “Baltijas reģiona dzelzs laikmeta
dzīvesvietu pētniecība” uzraudzības padomē.
• Dalība “Hereditas aestorum” IV sējuma sagatavošanā Valsts arheoloģijas muzejā
Varšavā, Polijā.
Līdzdalība citu iestāžu un organizāciju darbā
• Darbība Nacionālās enciklopēdijas padomē.
• Darbība Rīgas pils atjaunošanas padomē.
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Līdzdalība Šlezvigas-Holšteinas federālās zemes Arheoloģijas muzeja Baltijas reģiona
un skandināvu arheoloģijas centra projekta „Baltijas reģiona dzelzs laikmeta dzīvesvietu
pētniecība” Zinātniskās uzraudzības padomē.
Darbība Lietuvas un Latvijas Ārlietu ministrijas Baltu balvas komisijā.
Dalība muzeja House of European History Akadēmiskajā komitejā.
Darbība Latvijas Muzeju padomē.
Darbība VKKF Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijā.
Dalība Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģijas senlietu novērtēšanas
komisijā.
Darbība Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas Muzeju akreditācijas
komisijā.
Darbība Valsts Heraldikas komisijas darbā.
Darbība Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas
ekspertu padomē.
Darbība Sadarbības padomē Grobiņas novada arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai un
attīstībai.
Dalība UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālā reģistra nomināciju satura
popularizēšanā.

Kvalifikācijas celšana
• Piedalīties Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas, LU Latvijas
Vēstures institūta, Latvijas Muzeju biedrības, Latvijas Arheologu biedrības, Latvijas
Restauratoru biedrības, Valsts arhīvu, biedrību u. c. rīkotajās konferencēs, semināros,
pasākumos, kvalifikācijas celšanas kursos.
• Papildināt profesionālās zināšanas, piedaloties muzeju, akadēmisko iestāžu un citu
struktūru organizētās konferencēs par tēmām, kas saistītas ar muzeja darbu.
• Restauratoru kvalifikācijas apliecināšana vai paaugstināšana.
• Muzeja darbinieku bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studijas Latvijas
augstskolās.
• Dalība starptautiskās konferencēs, semināros, stažēšanās kuros, kas tieši attiecas uz
muzeja darbības jomām.
Saimnieciskie pasākumi
• Nodrošināt pārcelšanos uz Muzeju krātuvi Pulka ielā 8.
• Muzeja infrastruktūras nodrošināšana darba, ekspozīcijas un izstāžu telpās piešķirtā
finansējuma robežās.
• Iepirkumu tehnisko specifikāciju sastādīšana pēc nepieciešamības.
• Dauderu nama balkona, terases, pamatu un cokola atjaunošanas un restaurācijas darbu
veikšana atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
• Veikt ikgadējās darbinieku instruktāžas un apmācības ugunsdrošības un darba
aizsardzības jautājumos.
• Veikt darba vides risku novērtējumu un nodrošināt darba aizsardzības pasākumu plāna
izpildi.
• Izstrādāt jaunas un papildināt esošās darba drošības instrukcijas.
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PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1
Muzeja krājuma papildināšana
N.p.k.
Krājuma papildināšanas veidi
1.
Pieņemti no citas iestādes
2.
Dāvinājumi
3.
Novēlējumi
4.
Ieguvumi saskaņā ar līgumu
5.
Muzejam nodotās konfiscētās vērtības
6.
Citi iegūšanas veidi
7.
Pirkumi
Kopā:
t.sk. pamatkrājums

Vienību skaits
9396
4058
1189
239
14882
13840
Pielikums Nr. 2

Datorizēta krājuma uzskaite
Kopkatalogā ievadītās krājuma vienības
Datorizēti uzskaitīto krājuma vienību
kopskaits
55128

Pārskata gadā ievadīto/importēto (ja
strādā ar citu sistēmu) vienību skaits
7902

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Latvijas senvēsture. 11. g.t. pr. Kr.-1200. gads
Livonija. 13.-16. gs.
Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.-18. gs.
Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.-18. gs.
Muižas un muižniecība 17.-19. gs.
Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.
Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera
un jūgendstila interjeri
Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā
Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā
pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve
Latvijas Republika 1918.-1940.
Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.1941.
Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas
iedzīvotājiem 1940.-1953.
Latvija padomju okupācijas laikā. 1944.-1985.
Latvieši svešumā 1944.-1990.
Valstiskās neatkarības atjaunošana 1987.-1991.
Pastāvīgā ekspozīcija Tautas fronts muzeja nodaļā “Atmoda –
LTF - Neatkarība”

Vienību
skaits
kopā
tai skaitā
pamatkrājuma
vienības

Pielikums Nr. 3
Krājuma izmantošana
Pamatekspozīcijās:
N.p.k.
Ekspozīcijas nosaukums

1913
99
275
88
76
864
210

1784
97
272
88
76
402
196

341
381

339
380

687
66

672
52

164

160

338
168
167
613

294
161
140
535
20

17.
18.
19.
20.
21.

Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā - virtuve
Pastāvīga ekspozīcija Dauderu nodaļā ““Dauderi” no
pirmsākumiem līdz 1936. gadam”
Pastāvīga ekspozīcija Dauderu nodaļā ““Dauderi” Kārļa
Ulmaņa rezidence (1937-1940)”
Pastāvīga ekspozīcija Dauderu nodaļā ““Dauderi” padomju
laikā un Sarkandaugavas industralizācijas vesture”
Pastāvīgā ekspozīcija Dauderu nodaļā “Gaida Graudiņa
kolekcija”
Kopā

Izstādēs muzejā
N.p.k.
Izstādes nosaukums
1.
“Latvijas gadsimts”
2.
“Linu audums tradicionālajā apģērbā”
3.
Jaunieguvumu izstāde “Viļa Gulbja mantojums”
4.
“Vēstures fotoliecības un dokumenti par 1990. gada 18. marta
Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanāmjanvāra
barikādēm Rīgā” (Tautas frontes muzeja nodaļā)
5.
“Varoņi. Gaida Graudiņa kolekcijas varoņstāsti” (Dauderu
nodaļā)
6.
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un
Lāčplēša diena”
7.
Virtuālā izstāde “Galerija par muzeja vēsturi”
8.
Virtuālā izstāde “Ordeņu galerija”
9.
Virtuālā izstāde “Vēstures fotoliecības par 1991.gada janvāra
barikādēm LNVM TFM nodaļas krājumā”
10.
Virtuālā izstāde “Filmas “Sirdsdaugava” (1986) uzņemšanas
laikā fiksētā Augšdaugava”
11.
Virtuālā izstāde “Vēstures fotoliecības par 1990.gada 4. maiju
LNVM TFM nodaļas krājumā”
12.
Virtuālā galerija par zelta monētam sadaļā “Krājum, atveries!”
13.
Virtuālā izstāde “Par mūsu brīvību” (Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas muzeju “Baltijas ceļa” vēstures stāsts)
14.
Virtuālā izstāde “Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
svinēšana trimdā: liecības LNVM Dauderu nodaļas krājumā”
15.
Virtuālā izstāde “Augšdaugava. 1987.gads”
16.
Pastāvīgā izstade “Nauda Latvijā”
17.
Pastāvīga izstāde “Sakrālā māksla”
Kopā

Vienību
skaits
kopā
tai skaitā
pamatkrājuma
vienības

Ekspozīcijas nosaukums

96
34

95
33

27

27

81

81

181

181

6869

6065

V
i
e
nt
aī
bi
su
sk

N.p.k.

737
133
9
22

659
133
9
22

13

13

244

233

3
12
22

3
12
21

23

23

30

27

10
58

10
53

10

10

20
3621
131
5098

20
3621
131
5000
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V
i
e
nt
aī
bi
su
sk

Ārpusmuzeja izstādēs
N.p.k. Izstādes nosaukums
1.
Izstāde "Tradicionālais apģērbs Latvijā", Lietuvas Nacionālais
muzejs, Viļņa, Lietuva
2.
Izstāde "Latvijai-100. Vēsture. Māksla. Tradīcijas.", Baltkrievijas
Nacionālais mākslas muzejs, Minska, Baltkrievija
3.
Ceļojošā izstāde "10 priekšmetu stāsti"
4.
Ceļojošā izstāde "Baltijas brīvības ceļš"
5.
Ceļojošā izstāde "Ceļā uz Latvijas brīvību"
6.
Ceļojošā izstāde "Latviesu strēlnieku bataljoniem - 100"
7.
Ceļojošā izstāde "Latvija Netakarības kara laikā. 1918.-1921."
8.
Ceļojošā izstāde "Latvija: Tauta. Zeme. Valsts."
9.
Ceļojoša izstāde “Mēs, tauta”
10.
Ceļojošā izstāde "Valsts prezidenta institūcija Latvijā"
11.
Ceļojošā izstāde "LTF – par demokrātisku Latviju"
Kopā

935

855

105

105

2
84
100
92
207
15
60
43
1159
2802

2
66
92
207
9
19
19
1131
2505

1.
2.
3.
4.

stāvpulkstenis
arheoloģiskās
senlietas
arheoloģiskās
senlietas
arheoloģiskās
senlietas

Līdz

Termiņš
No

t.sk. no
pamatkrājuma

Vienību skaits

Institūcija, kurai
deponēts

Deponēšanas mērķis

N.p.k.

Priekšmets/
priekšmetu grupa

Deponējumi

Reprezentācija

Latvijas Valsts
prezidenta kanceleja

1

1

02.01.2019 31.12.2019

Eksponēšana

Ventspils muzejs

20

20

02.01.2019 31.12.2019

eksponēšana

Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs

14

14

02.01.2019 31.12.2019

eksponēšana

Daugavas muzejs

108

108

02.01.2019 31.12.2019

5.

flīģelis

eksponēšana

Valkas
Novadpētniecības
muzejs

1

11

02.01.2019 31.12.2019

6.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

Alūksnes muzejs

74

74

02.01.2019 31.12.2019

7.

krāsns podiņi

Bauskas pils muzejs

374

374

02.01.2019 31.12.2019

8.

krāsns podiņi
arheoloģiskās
senlietas

pētnieciskais
darbs
eksponēšana

Bauskas pils muzejs
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs
Latgales Kultūrvēstures
muzejs
Latgales Kultūrvēstures
muzejs

104

104

02.01.2019 31.12.2019

67

67

02.01.2019 31.12.2019

1

1

02.01.2019 31.12.2019

35

35

02.01.2019 31.12.2019

21

21

02.01.2019 31.12.2019

9.

10. aproce
11.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana
eksponēšana
eksponēšana

12. keramika

eksponēšana

13. inventāra grāmatas

zinātniska
izpēte

Latvijas Kara muzejs

7

7

02.01.2019 31.12.2019

eksponēšana

Latvijas Kara muzejs

17

17

02.01.2019 31.12.2019

14.

arheoloģiskās
senlietas

22

Līdz

Termiņš
No

t.sk. no
pamatkrājuma

Latvijas Kara muzejs

12

12

02.01.2019 31.12.2019

eksponēšana

Latvijas Kara muzejs

14

14

02.01.2019 31.12.2019

eksponēšana

Latvijas Kara muzejs
Liepājas pilsētas
pašvaldības iestāde
“Liepājas muzejs”
Ģ. Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas
muzejs

9

9

02.01.2019 31.12.2019

60

60

02.01.2019 31.12.2019

15

15

02.01.2019 31.12.2019

Rundāles pils muzejs

17

17

02.01.2019 10.01.2019

7

7

02.01.2019 31.12.2019

12

12

02.01.2019 31.12.2019

10

10

02.01.2019 31.12.2019

59

59

02.01.2019 31.12.2019

120

120

02.01.2019 31.12.2019

41

41

02.01.2019 31.12.2019

191

191

02.01.2019 31.12.2019

4

4

02.01.2019 31.12.2019

1

1

02.01.2019 31.12.2019

61

60

07.01.2019 28.04.2019

1

1

02.01.2019 31.12.2019

1

1

06.02.2019 01.12.2020

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

19.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

gleznas, vēsturiski
priekšmeti
arheoloģiskās
21.
senlietas

Vienību skaits

eksponēšana

18.

20.

Institūcija, kurai
deponēts

Deponēšanas mērķis

Priekšmets/
priekšmetu grupa

N.p.k.

formastērps un tā
daļas, medaļa
sīkplastika, apģērbi,
16. apavi, grāmatas,
plakāta meti
17. galds, krēsli
15.

eksponēšana

28. monētas

eksponēšana

29. glezna

eksponēšana

30. rotaļlietas

eksponēšana

31. akvamanils

eksponēšana

32. piekariņi
arheoloģiskās
33.
senlietas
arheoloģiskās
34.
senlietas

eksponēšana

P. Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejs
Engures novada
Lapmežciema pagasta
pārvalde
Andreja Pumpura
Lielvārdes muzejs
Ogres Vēstures un
mākslas muzejs
Madonas
novadpētniecības un
mākslas muzejs
Aizkraukles Vēstures un
mākslas muzejs “Kalna
ziedi”
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Tartu Rotaļlietu muzejs
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs
Valmieras muzejs

eksponēšana

Viļakas novada muzejs

45

45

19.02.2019 30.04.2019

eksponēšana

Talsu novada muzejs

38

38

28.02.2019 15.02.2020

35. krūzīte

eksponēšana

1

1

11.03.2019 20.08.2019

27

27

21.03.2019 14.06.2019

44

44

16.04.2019 25.05.2019

22.

arheoloģiskās
senlietas

arheoloģiskās
senlietas
arheoloģiskās
24.
senlietas
23.

eksponēšana
eksponēšana
eksponēšana
eksponēšana

25.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

26.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

27.

arheoloģiskās
senlietas

eksponēšana

dažādi restaurēti
priekšmeti
37. arheoloģiskās
36.

eksponēšana
eksponēšana

Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs
Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs
Viļakas novada muzejs
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39.
40.

eksponēšana
eksponēšana
eksponēšana

Ķekavas pagasta
kultūras centrs
Tukuma muzejs
Alūksnes muzejs

Līdz

Termiņš
No

t.sk. no
pamatkrājuma

Vienību skaits

Institūcija, kurai
deponēts

Deponēšanas mērķis

Priekšmets/
priekšmetu grupa

N.p.k.
38.

senlietas
arheoloģiskās
senlietas
gleznas
vāze
saimniecības
priekšmeti, rotaļlietas,
iepakojums

75

75

07.05.2019 03.07.2019

2
1

2
1

03.06.2019 04.10.2019
19.06.2019 15.02.2021

eksponēšana

House of European
History

7

5

30.06.2019 31.01.2021

42. lāde, krūšutēli, lapa

eksponēšana

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

4

4

20.08.2019 15.03.2019

arheoloģiskas,
etnogrāfiskas
43.
senlietas, kastes,
dokumenti

eksponēšana

Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs

40

37

26.08.2019 04.12.2019

44. keramika

eksponēšana

26

26

30.08.2019 09.10.2019

45. nozīmes, medaļas

eksponēšana

23

23

04.09.2019 29.10.2019

27

27

18.10.2019 01.05.2020

17

16

17.10.2019 17.10.2020

1

1

04.11.2019 31.01.2020

41.

kokskulptūras,
mākslas priekšmeti
arheoloģiskās
47.
senlietas
46.

48. fotogrāfija

eksponēšana
eksponēšana
eksponēšana

Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu
apvienība
Ķekavas pagasta
kultūras centrs
Art Museum of Estonia
Foundation
Jēkabpils Vēstures
muzejs
Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs

Kopā

1857 1850

Citi krājuma izmantošanas veidi
(izmantoto vienību skaits)
N.p.
k.
1.
2.

Muzeja krājuma izmantošanas veidi
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā
Digitālo attēlu izgtavošanai

Muzeja darbinieku
izmantoto vienību
skaits
4556
3936

Ārpusmuzeja
lietotāju
izmantoto
vienību skaits
2159
1741

KOPĀ
26149
5677
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Pielikums Nr. 4
Publicētie pētnieciskie darbi
Raksti
N.p.k. Autors
Nosaukums

Izdevums, kurā publicēts

1.

K. Ducmane

Valsts apbalvojumi

Nacionālā enciklopēdija Latvija.
LNB, 2018

2.

K. Ducmane

Rakstu krājums "Numismatics in the
Centenary Year of the Baltic States .
Numismatica Baltica II." Tallinn,
2019

3.

M. Vāveris

Несколько эпизодов
из воспоминаний
графика Рихарда
Зарриня о работе
Российской ЭЗГБ с
1899 по 1919 год в
Санкт-Петербурге
The Coin Collection of
the Cabinet of Art of
University of Latvia

4.

L. Kostrica

5.

K. Ducmane

6.

V. Muižnieks
(kopā ar
G. Zariņu)

7.

V. Muižnieks

8.

G. Baumane

9.

T. Ķikuts

Rakstu krājums "Numismatics in the
Centenary Year of the Baltic States .
Numismatica Baltica II." Tallinn,
2019
Auszeichnungen des
Rakstu krājums "Numismatics in the
Lettischen Roten
Centenary Year of the Baltic States .
Kreuzes für
Numismatica Baltica II." Tallinn,
Auslaender
2019
Rihards Zariņš
https://enciklopedija.lv/skirklis/55935
-Rihards-Zari%C5%86%C5%A1
Limbažu baznīcas
Limbažu Svētā Jāņa baznīcas stāsti.
apbedījumi
Rakstu krājums. Veltījums baznīcas
340 gadu jubilejai. Limbažu ev.-lut.
draudze, 2019
Kolēģi Māri Atgāzi
Māris Atgāzis. Tuvcīņas ieroči Latvijā
atceroties
10.-13. gadsimtā. Latvijas vēstures
institūta apgāds. Rīga, 2019
Latgalē tradicionāli
Rakstu krājums: Latvijas Valsts
svinēto svētku
Vēstures arhīva zinātniskie lasījumi V
atspoguļojums
“Svētki un svinēšana arhīvu
UNESCO programmas dokumentos”
“Pasaules atmiņa”
Latvijas nacionālajā
reģistrā iekļautajos
Pieminekļu valdes
vākuma fotonegatīvos
Latvija Krievijas
Varas Latvijā no Kurzemes
impērijas sastāvā:
hercogistes līdz Latvijas valstij. Rīga,
tradīcijas pārvērtības
2019
18.-19. gadsimtā

Apjoms
(zīmju/lpp. skaits)
50.-52. lpp.,
pielikums 791.799. lpp.
275.–292. lpp.

11.–32. lpp.

119.–213. lpp.

9 lpp.
16.-23. lpp.

325.-327. lpp.

76.–124. lpp.

66.-187. lpp.
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Cita rakstura publikācijas
N.p.k. Autors/ sastādītājs

Nosaukums

1.

Sast. A. Zeibārte

2.

Sast. A. Zeibārte

3.

A. Ozoliņa

4.

M. Vāveris

5.

M. Vāveris

6.

M. Vāveris

7.

A. Ozoliņa

8.
9.

A. Ozoliņa
A. Strazdiņš

10.

A. Strazdiņš

11.

A. Strazdiņš

12.

T. Ķikuts

13.

I. Cīrulis

14.

I. Cīrulis

15.
16.
17.
18.

I. Cīrulis
I. Cīrulis
I. Cīrulis
J. Šabanovs

"Baltijas ceļš. Turpinājums".
Starptautiskas konferences
materiāli. 2019. gada 22. augusts,
Rīga, Latvija
"The Baltic Way. Continued".
Materials of the international
conference on 22 August, 2019,
held in Riga, Latvia
Lāčplēša Kara ordeņa dizaina
autors Jānis Aleksandrs Liberts
(1888-pēc 1939)
Dēkains, kurš skoloja Ēģiptes
princi. Lāčplēša ordeņa
kavalieris Aleksandrs Lēvings
Drošsirdīgā strēlniece. Lāčplēša
ordeņa kavaliere – Līna Čanka
Ordeņi varoņiem, mielasts un
svecīšu iedegšana. Lāčplēša
diena toreiz un tagad
Alberts Stalbe - varonīgs
karavīrs, bet ne tik veiksmīgs
uzņēmējs
Lāčplēša Kara ordenis
Arheologs ar neparastu dzīvi un
pašaizliedzīgu sirdi. Lāčplēša
ordeņa kavalieris – Valdemārs
Ģinters
Kapelāns kaujas laukā. Lāčplēša
ordeņa kavalieris – mācītājs
Pēteris Apkalns
Viena ģimene – četri varoņi.
Lāčplēša ordeņa kavalieri – brāļi
Blaui
Neatkarības karš Andreja
Liepiņa (1894-1978) fotogrāfijās
Pagaidu valdības nokāpšana no
kuģa “Saratov” 1919. gadā
Liepājā
Dauderu nama vēsture Johana
Daudera un Ādolfa fon Bingnera
laikā (1865-1917)
Atklāj Liepājas cukurfabriku
Karls Širrens
Ādolfs Irbīte
Vāceles LNVM krājumā

19.

A. Ozoliņa

Zelta monētas LNVM krājumā

20.

A. Ozoliņa

21.

L. Kostrica

Numismātikas kolekcija RLB
muzejā
LNVM apbalvojumu kolekcija

Apjoms
Publikācijas veids
(zīmju/lpp.
skaits)
126 lpp.
Konferences materiālu
krājums

134 lpp.

Konferences materiālu
krājums

34.41. lpp.

Ilustrētā Vēsture, 2019. 11

2 lpp.

https://www.delfi.lv/kultura

2 lpp.

https://www.delfi.lv/kultura

5 lpp.

https://www.delfi.lv/kultura

2 lpp.

LNVM Facebook

2 lpp.
2 lpp.

LNVM Facebook
https://www.delfi.lv/kultura

3 lpp.

https://www.delfi.lv/kultura

4 lpp.

https://www.delfi.lv/kultura

10 lpp.

LNVM Facebook

1 lpp.

LNVM Facebook

1 lpp.

LNVM Facebook

2 lpp.
1 lpp.
1 lpp.
1 lpp. un
13 attēli
2 lpp. un
11 attēli
2 lpp. un
3 attēli
2 lpp. un
12 attēli

LNVM Facebook
LNVM Facebook
LNVM Facebook
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
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N.p.k. Autors/ sastādītājs

22.

J. Ciglis

23.

J. Ciglis

24.

I. Heinola

25.

A. Saliņa

26.

J. Ciglis

27.

T. Ķikuts

Nosaukums
LNVM Arheoloģijas
departamenta kolekcija.
Priekšmetu dažādība
RLB kolekciju pirmsākums

Apjoms
Publikācijas veids
(zīmju/lpp.
skaits)
5 lpp. un LNVM Facebook
12 attēli
#krajumatveries

2 lpp. un
4 attēli
LNVM Etnogrāfijas nodaļas
2 lpp. un
Apģērbu un tekstila kolekcija
15 attēli
Polikarpam Vilcānam - 125
2 lpp. un
25 attēli
LNVM Arheoloģijas
5 lpp. un
departamenta kolekcija. Unikālie 12 attēli
priekšmeti
Rīgā Bermontiādes dienās –
7 lpp. un
1919/2019
35 attēli

LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
LNVM Facebook
#krajumatveries
Pielikums Nr. 5

Izdevējdarbība
N.p.k. Nosaukums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ziņas par izdevumu Iespiedējs
(autori, sastādītāji,
redaktori, tulkotāji,
mākslinieki,
fotogrāfi u.c.)
"Rotas un ornaments Latvijā no bronzas B. Vaska
Jelgavas
laikmeta līdz 13. gadsimtam". Latvijas
tipogrāfija
Nacionālā vēstures muzeja raksti Nr. 28
"Baltijas ceļš. Turpinājums".
Sast. A. Zeibārte
Zelta
Starptautiskas konferences materiāli.
Rudens
2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija
Printing
"The Baltic Way. Continued". Materials Sast. A. Zeibārte
Zelta
of the international conference on 22
Rudens
August, 2019, held in Riga, Latvia
Printing
Soli pa solim izstādē “Latvijas
A. Burbicka,
gadsimts”. Ceļvedis bērniem: stāsti,
A. Krasta,
fakti un uzdevumi (atkārtots izdevums) T. Ķikuts, Z. Lāce,
I. Miķelsone,
S. Cerbule, I. Ozola
Dizains: I. Elere
Zīmējumi: E. Elere
Apmeklētāju interaktīvas iesaistes
A. Krasta, T. Ķikuts
materiāli: “Ielūgums uz balli Sumpurņu
pilī”, lapiņa zīmogiem “Kas ir Latvija?”,
proklamācijas lapa, "Ko es varu darīt
Latvijai?", aktivitāšu lapas izstādei
"Latvijas gadsimts" - atkārtoti metieni
Fotoorientēšanās lapa bērniem un
A. Burbicka,
pieaugušajiem izstādē "Latvijas
A. Krasta
gadsimts

Finansētājs Apjoms
(lappušu
skaits)

VKKF,
LNVM

477 lpp.

Kultūras
ministrija

126 lpp.

Kultūras
ministrija

134 lpp.

24 lpp.

6 lpp

2 lpp.
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Realizēto ekspozīciju un izstāžu plāni
Autors/ sastādītājs
Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums

N.p.k.

1.

2.

I. Cīrulis, T. Ķikuts,
O. Miheloviča,
M. Novikova
M. Vāveris,
A. Strazdiņš,
L. Kostrica, A. Ozoliņa
D. Īvāns, A. Zeibārte

3.
D. Īvāns, A. Zeibārte
4.

5.

D. Īvāns, A. Zeibārte,
L. Andrejsone
O. Miheloviča

6.

Izstādes/
ekspozīcijas plāna
apjoms (zīmju/lpp.
skaits)

Dauderu ekspozīcija: 1. “Dauderi” no
pirmsākumiem līdz 1936. gadam 2. “Dauderi” kā
Kārļa Ulmaņa rezidence (1937-1940) 3. “Dauderi” 44 lpp.
padomju laikā un Sarkandaugavas industrializācijas
vēsture
11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri
un Lāčplēša diena
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes
muzeja nodaļas virtuālā izstāde – “Augšdaugava.
1987. gads”
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes
muzeja nodaļas virtuālā izstāde “Deklarācijai Par
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – 29”
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes
muzeja nodaļas jaunieguvumu izstāde – “Vēstures
liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas
Augstākās Padomes vēlēšanām
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
svinēšana trimdā: liecības LNVM Dauderu nodaļas
krājumā

71 lpp.
2 lpp. un 20 attēli
3 lpp. un 23 attēli

7 lpp. un 38 attēli

2 lpp. un 10 attēli
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Pielikums Nr. 6
Ekspozīciju un izstāžu darbs
Pārskata periodā eksponētās izstādes muzejā
N.p.k. Izstādes nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Norises laiks
05.2018.Latvijas gadsimts
05.2021.
Linu audums latviešu tradicionālajā
07.2018.apģērbā
03.2019.
Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida 10.2017.Graudiņa kolekcijas
05.2019.
01.07.2016.Pastāvīgā izstāde “Sakrālā māksla”
01.09.2019.
12.10.2015.Pastāvīgā izstāde "Nauda Latvijā"
01.09.2019.
Jaunieguvumu izstāde “Sociāldemokrātu
15.11.2019.Paula, Klāras un Bruno Kalniņa ģimenes
30.12.2019
dāvinājums”
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, 25.10.2019.tā kavalieri un Lāčplēša diena”
1.03.2019.
“Latvijas valsts dibinātāja Viļa Gulbja
18.01.2019.relikvijas”
03.02.2019.

Iepriekšējos gados atklātās izstādes
N.p.k. Izstādes nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.

Norises laiks
05.2018.Latvijas gadsimts
05.2021.
Linu audums latviešu tradicionālajā 07.2018.apģērbā
03.2019.
Interjera un sudraba priekšmeti no 10.2017.Gaida Graudiņa kolekcijas
05.2019.
01.07.2016.Pastāvīgā izstāde “Sakrālā māksla”
01.09.2019.
12.10.2015.Pastāvīgā izstāde "Nauda Latvijā"
01.09.2019.

Izstādes resursi
LNVM krājums un
citi deponējumi

Finansējuma avots

LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums un
citi deponējumi

LNVM

LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums

LNVM

Izstādes resursi
Finansējuma avots
LNVM krājums un citi
LNVM
deponējumi
LNVM krājums

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mēs, tauta

LNVM

LNVM krājums un citi
LNVM
deponējumi
LNVM krājums

LNVM

LNVM krājums

LNVM

Ārpus muzeja atklātās ceļojošās izstādes
N.p.k. Izstādes nosaukums
Norises vieta
1.

LNVM

Babītes novada pašvaldības
Kultūrizglītības centra filiāle Salas
pagastā “Vietvalži”
Ceļā uz Latvijas brīvību
Jelgavas tehnikums
Ceļā uz Latvijas brīvību
Vircavas vidusskola
Baltijas brīvības ceļš
Ikšķiles vidusskola
Latvija Brīvības cīņu laikā. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
1918–1921
muzejs
Baltijas brīvības ceļš
Rīgas 31. vidusskola
Ceļā uz Latvijas brīvību
Jelgavas 1. internātpamatskola attīstības centrs
Latvija: Tauta. Zeme.
PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas
Valsts
vidusskola"
Ceļā uz Latvijas brīvību
Rīgas Tirdzniecības profesionālā
vidusskola
Ceļā uz Latvijas brīvību
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Simtgades informācijas centrs

Norises laiks Finansējuma
avots
14.01.-16.02. LNVM

14.01.-18.01.
21.01.-25.01.
21.01.-25.01.
18.02.-21.05.

LNVM
LNVM
LNVM
LNVM

25.03.-29.03. LNVM
01.04.-05.04 LNVM
08.04.-12.04. LNVM
02.05.-09.05. LNVM
14.05.-07.06. LNVM
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N.p.k. Izstādes nosaukums
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Norises vieta

Latviešu strēlnieku
Ciemupes Tautas nams
bataljoniem – 100
Latvija: Tauta. Zeme.
Priekuļu tehnikums
Valsts
Mēs, tauta
Priekuļu tehnikums
Latvija Brīvības cīņu laikā. Latvijas Nacionālā bibliotēka,
1918. – 1921.
Simtgades informācijas centrs
Baltijas brīvības ceļš
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Simtgades informācijas centrs
Baltijas brīvības ceļš
Rīgas Imantas vidusskola
Baltijas brīvības ceļš
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Latvija Brīvības cīņu laikā. Rīgas 21. vidusskola
1918.–1921.
Latviešu strēlnieku
Jelgavas tehnikums
bataljoniem – 100
Latvija Brīvības cīņu laikā. Vircavas vidusskola
1918.–1921.
Ceļā uz Latvijas brīvību
Ogres 1. vidusskola
Valsts prezidenta institūcija Jaunpils vidusskola
Latvijā
Latvija Brīvības cīņu laikā. Mālpils vidusskola
1918.–1921.
Izstādes “Latvijas
Rīgas Kultūru vidusskola
gadsimts” 10 priekšmetu
stāsti
Latvija: Tauta. Zeme.
Kazdangas kultūras centrs
Valsts
Latvija Brīvības cīņu laikā. Nīcas vidusskola
1918.–1921.
Valsts prezidenta institūcija Rīgas 72. vidusskola
Latvijā
Latviešu strēlnieku
Pļaviņu novada ģimnāzija
bataljoniem – 100
Izstādes “Latvijas
AS “Rīgas siltums”
gadsimts” 10 priekšmetu
stāsti
Ceļā uz Latvijas brīvību
Rīgas Ēbelmuižas pamatskola
Mēs, tauta
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Latviešu strēlnieku
Kokneses novada ģimnāzija
bataljoniem – 100
Latvija Brīvības cīņu laikā. Rīgas Ķengaraga vidusskola
1918.–1921.
Baltijas brīvības ceļš
Rīgas 7. pamatskola
LTF – par demokrātisku
Rīgas 95. vidusskola
Latviju!

Norises laiks Finansējuma
avots
16.05.-23.06. LNVM
03.06.-10.06. LNVM
03.06.-10.06. LNVM
14.06.-09.07. LNVM
15.07.-29.08 LNVM
02.09.-13.09 LNVM
16.09.-20.09. LNVM
14.10.-18.10. LNVM
14.10.-18.10. LNVM
28.10.-31.10. LNVM
28.10.-01.11. LNVM
28.10.-01.11. LNVM
01.11.-07.11. LNVM
01.11.-19.11. LNVM

04.11.-22.11. LNVM
08.11.-22.11. LNVM
08.11.-19.11. LNVM
08.11.-22.11. LNVM
11.11.-22.11. LNVM

11.11.-15.11. LNVM
25.11.-29.11. LNVM
25.11.-29.11. LNVM
02.12.-06.12. LNVM
02.12.-06.12. LNVM
11.11.-19.11. LNVM

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k.
1.

Ekspozīcijas nosaukums
Dauderu ekspozīcija: 1. “Dauderi” no pirmsākumiem līdz 1936. gadam; 2.
“Dauderi” kā Kārļa Ulmaņa rezidence (1937-1940); 3. “Dauderi” padomju laikā
un Sarkandaugavas industrializācijas vēsture. LNVM Dauderu nodaļā

Finansējuma
avots
LNVM
budžets,
ziedojums
30

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski,mākslinieciski, informatīvi):
Finansējuma
N.p.k.
Ekspozīcijas nosaukums
Piezīmes
avots
1.
Ekspozīcijas daļa “Latviešu zemnieku
LNVM
Atjaunota un papildināta pēc
tradicionālais dzīvesveids Latvijā 19. gs.”
eksponēšanas izstādē "Latviešu
tradicionālais apģērbs" Lietuvas
Nacionālajā muzejā Viļņā
Pielikums Nr. 7
Muzeja sadarbības pasākumi ārpus Latvijas
N.p. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/
k.
projekta
mērķis
1. K.G. Zīversa arheoloģisko Katalogs
izrakumu kolekcija. Tartu
universitātes Vēstures un
Arheoloģijas institūts
2. Sadarbība ar Starptautiskās Kultūras
Atomenerģijas aģentūru
mantojuma
IAEA
izpētē
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Laiks

Sadarbības
partneris

Pilsēta

līdz
Tartu universitātes Tartu
2023. gadam Vēstures un
Arheoloģijas
institūts
2019. gads
Starptautiskās
Vīne
Atomenerģijas
aģentūru IAEA

Izstāde "Latvijas rotaļlietu
gadsimts"

Izstādes
2019. gads
"Latvijas
rotaļlietu
gadsimts"
iekārtošana un
demontāža
Latvijas senlietu kolekcijas Kolekcijas
2019.gads
Tartu universitātes
izpēte
Arheoloģijas un vēstures
institūtā
“Hereditas aestorum”
Dalība sējuma 2018. gada
IV sējums
sagatavošanā I cet. līdz
2019. gadam
Grobiņas arheoloģiskā
Arheoloģiskā 2019. gada
kompleksa arheoloģiskā
izpēte
II-IV
izpēte
ceturksnis

Katalogs “Kurši” 3. sējums Kataloga
2019. gads
“Kurši” 3.
sējuma
sagatavošana,
izdošana
Muzejs "Eiropas vēstures Dalība muzeja 2019. gads
māja"
akadēmiskajā
komitejā

Valsts

Igaunija

Austrija

Tartu rotaļlietu
muzejs

Tartu

Igaunija

Tartu universitāte

Tartu

Igaunija

Valsts arheoloģijas Varšava, Polija
muzejs
Poznaņa
ŠlezvigasŠlezviga
Holšteinas
federālās zemes
Arheoloģijas
muzeja Baltijas
reģiona un
skandināvu
arheoloģijas centrs
Lietuvas
Viļņa
Nacionālais muzejs

Vācija

Muzejs "Eiropas
vēstures māja"

Beļģija

Brisele

Lietuva
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Pielikums Nr. 8
Kvalifikācijas celšana
N.p.k.
Veids
1. Seminārs

Tēma
Datu ievade un apstrāde NMKK
informācijas sistēmā
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja zinātniskie lasījumi
Jaunākās aktualitātes
etnogrāfijā, zinātniskajā
restaurācijā un vēstures
pētniecībā
Ogres vēstures un mākslas
muzeja jaunās ekspozīcijas
“Pietura Ogre” atklāšana
Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:
Latvija un Polija. Vairāk nekā
100 gadus kopīga vēsture
Poļu arheologu D. Mansterska,
A. Kleča un K. Kviatkovskas
lekcijas par jaunākajiem
arheologu pētījumiem Polijā
Koka mēbeļu un interjera detaļu
zeltīšanas meistarklasē

Rīkotāji
Ilgums
Kultūras informācijas 4 akadēmiskās
sistēmu centrs
stundas
Latvijas Etnogrāfiskais 1 diena
brīvdabas muzejs

Kas jāzina uzsākot ieviest
fizisko personu datu
aizsardzības sistēmu
organizācijā?
Lekcija
Aktualitātes fizisko personu
datu aizsardzības jomā
Kurss
Publisko iepirkumu likums iesācējiem
Kurss
Vidusjūras civilizācijas
pirmsākums: pilsētas
arheoloģija no Levanta līdz
Rietumiem, 3.-1. gadsimts
pirms mūsu ēras
Kurss
Rentgenattēlu tehnoloģiju
izmantošana kultūras
mantojuma saglabāšanas jomā
Kurss
Amata aprakstu izstrādes
praktikums
Ekskursija
Latvijas Kara muzeja jaunā
ekspozīcija “Latvijas valsts
izveidošana un Neatkarības
karš. 1918-1920”
Lekcija
I. Lancmanis. “Eiropas pilis un
Latvija”
Profesionālās pilnveides Darba aizsardzība un drošība
izglītības programma
Tālmācība
Osteoarchaeology: The Truth in
our Bones
Seminārs
Kurzemes plānošanas reģiona
seminārs
Neformālās izglītības
Ugunsdrošība
programma

4 akadēmiskās
stundas

2.

Konference

3.

Izstādes atkāšana

4.

Izstādes atkāšana

5.

Lekcijas

6.

Lekcija

7.

Lekcija

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Ogres vēstures un
mākslas muzejs

3 stundas

LNB

3 stundas

Latvijas Arheologu
biedrība

1 diena

Valsts Kultūrkapitāla
fonds - Koka dizaina
centrs
SIA Funditus

8 akadēmiskās
stundas

Valsts administrācijas
skola
Valsts administrācijas
skola
Sapienza Universita di
Roma

4 akadēmiskās
stundas
6 akadēmiskās
stundas
online

Starptautiskās
Atomenerģētikas
aģentūra
Valsts administrācijas
skola
Latvijas Kara muzejs

5 dienas

Eiropas Savienības
māja
FN-SERVISS

2 stundas

Leidenes universitātes
e-kurss
Kurzemes plānošanas
reģions
FN-SERVISS

mācību gads

8 akadēmiskās
stundas
3 stundas

60 stundas

1 diena
20 stundas
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Tēma
Apzinātie PSRS okupācijas
radītie zaudējumi Baltijā
Praktisks seminārs izstādes
“Latvijas gadsimts”
komunikācijas stratēģijas
izvērtējumam
Krātuvju aprīkojums,
priekšmetu pakošana
pārvadāšanai un uzglabāšanai
krātuvēs
Finanšu vīzija 2019:
grāmatvedība, nodokļi, audits
Universitātes cauri gadsimtiem
– vēsturiskā pieredze un
šodienas pētniecības realitātes
Sagatavošanas kursi mākslas
vēsturē
Caurviju prasmes kompetenču
pieejas ieviešanai
“Koop color – keep cool.”
Polihromu skulptūru
restaurācija
Iepazīšanās ar RCK
Būvmateriālu īpašību pārbaudes
laboratoriju
Latvijas Republikas Augstākās
tiesas muzeja apmeklējums
Latvijas valsts simtgades
programmas turpinājums.
Brīvības gars. Varonība
Egila Levita grāmatas
“Valstsgriba” atvēršana
Jaunās Latvijas kultūra Eiropā:
1920. gadi un 1990. gadi
Parunāsim par Kārli Ulmani

Rīkotāji
LOIB

Ekskursijas Tartu Nacionālajā
muzejā un Tartu rotaļlietu
muzejā
Izstādes atklāšana
Izstādes “Latviešu rotaļlietas”
atklāšana Tartu rotaļlietu
muzejā
Diskusija
Vēsturnieku diskusija un LNA
dokumentu krājuma “Cīņa par
brīvību” atklāšana
Izstādes atklāšana
Paulam Mincam veltītās
izstādes atklāšana muzejā
“Ebreji Latvijā”
Populārzinātniska lekcija Latvijas demogrāfija
LNVM pasākumu ciklā 20. gadsimtā – izaicinājumi
“Vēlās otrdienas”
nācijai
Konference
LNVM zinātniskie lasījumi
Konference
21. B. Vipera piemiņas lasījumi
"Viduslaiku arhitektūra un
māksla Latvijā"

N.p.k.
Veids
19. Konference
20.

Seminārs

21.

Seminārs

22.

Konference

23.

Konference

24.

Kursi

25.

Seminārs

26.

Konference

27.

Seminārs

28.

Pieredzes apmaiņa

29.

Seminārs

30.

Grāmatas atvēršanas
pasākums
LNVM pasākumu cikls
“Vēlās otrdienas”
LNVM pasākumu cikls
“Vēlās otrdienas”
Ekskursijas

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Ilgums
1 diena

SIA “LEAD.
1 diena
Korporatīvā
komunikācija”, LNVM
Latvijas muzeju
krājuma speciālistu
darba grupa

1 diena

SIA Biznesa
Konsaltinga grupa
Latvijas Universitāte

9 akadēmiskās
stundas
1 diena

Latvijas Mākslas
akadēmija
Latvijas Muzeju
biedrība
IIC

01.09.2018.31.08.2019.
1 diena

LRB

1 diena

Augstākās tiesas
Komunikācijas nodaļa
Latvijas Simtgades
birojs

3 stundas

LU, Latvijas Vēstnesis

3 stundas

LNVM

2 stundas

LNVM

2 stundas

Tartu muzeji

6 stundas

Tartu rotaļlietu muzejs

2 stundas

Latvijas Nacionālais
arhīvs

1 diena

2 dienas

1 diena

Muzejs “Ebreji Latvijā” 2 stundas

LNVM

2 stundas

LNVM
LMA

1 diena
1 diena
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N.p.k.
Veids
40. Plenērs
41.

Seminārs un grāmatas
atvēršana

42.
43.

Seminārs un grāmatas
atvēršana
Ekspozīcijas atklāšana

44.

Konference

45.

Ekskursija izstādē

46.

Lekcija

47.

Diskusija

48.

Pieredzes apmaiņa

49.

Diskusija

50.

Konference

51.

Vebinārs

52.

Kursi

53.

Konference

54.

Izstādes atklāšana

55.

Konference

56.

Seminārs

57.

LNVM nodarbību cikls
“Vēlās otrdienas”

Tēma
Arheologu plenērs Atašienes
pilskalnā
Pirmā Baltijas ieroču speciālista
Māra Atgāža (1935-2018)
devums Latvijas arheoloģijas
attīstībā
Vidzemes 1624./1625. gada
arklu revīzija
Klaušinieka māja
Personība kultūru un valodu
krustcelēs. Pēterim Šmitam 120
No pagātnes uz nākotni.
Restauratora darbnīca. Latvijas
Restauratoru biedrības 30 gadu
jubilejas izstāde
Juris Vībāns. Ģeofizikālās
izpētes metodes vēsturisko
objektu pētījumos
Skolas soma un izglītības
reforma
Ogres vēstures un mākslas
muzeja jaunās ekspozīcijas
apskate
Diskusija Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā Digitālā kultūras
mantojuma dienas ietvaros par
kultūras mantojumu digitālajā
vidē Latvijas un jaunā
kultūrpolitikas attīstības plāna
kontekstā
Muzejs, apmeklētājs un
sabiedrība
Sadarbība ar “Booking.com
Experiences”
Darbs ar elektronisko kases
aparātu CHD 5850
No pagātnes uz nākotni.
Restauratora darbnīca.
Barikāžu muzeja izstādes
“Brīvības balss 1991” atklāšana
Starptautiska zinātniska
konference “Latvijas zemes no
19. gs. beigām līdz 1918. g. –
ceļš uz valsti” (konferenču cikla
“Valsts pirms valsts” ietvaros)
Izstāžu tehniskais
menedžments: deponējumu
dokumentācija, priekšmetu
stāvokļa pārbaudes, transporta
un apdrošināšanas organizēšana,
kurjeri, montāža, topogrāfiju
sastādīšana
Dr. hist. Inetas Lipšas lekcija
“Padomju cilvēks? Indivīda

Rīkotāji
Latvijas Arheologu
biedrība
LU LVI

Ilgums
1 diena

LU LVI un Turaidas
muzejrezervāts
Turaidas
muzejrezervāts
LU

1 diena

LRB

3 stundas

Latvijas Arheoklubs

2 stundas

Domnīca Creative
museum
LNVM, Ogres muzejs

3 stundas

LNB

4 stundas

Baltijas Muzeoloģijas
skola
Booking.com

1 diena

CHD

1 diena

LRB

2 dienas

Barikāžu muzejs

2 stundas

LU, LNB

1 diena

Latvijas muzeju
krājuma speciālistu
darba grupa

1 diena

LNVM

2 stundas

1 diena

1 diena
2 dienas

4 stundas

1 diena
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N.p.k.

Veids

Tēma
autonomija padomju okupācijas
apstākļos"
Dāņu brīvprātīgie Latvijas
Neatkarības karā
International Conference
Digital approaches on cultural
heritage: towards a pan-Baltic
cooperation network
Nacionālais muzeju krājums –
šodienas izaicinājums, nākotnes
iespējas
Starptautiskā Muzeju diena
2019 – Daugavas muzejā
Essential Digital Skills for
Museum Professionals
Baltijas muzeoloģijas skola
2019

59.

Lekcija un pētījuma
prezentācija
Konference

60.

Konference

61.

Sarīkojums

62.

Tiešsaistes kursi

63.

Mācību sesija

64.

Starptautiska konference Baltijas ceļš. Turpinājums

65.

Starptautiska konference Kultūras mantojuma
restaurācijas problēmas un
Eiropas kultūras mantojuma
dienu atklāšana
Zinātniskie lasījumi
Livonijas Indriķa dienas
lasījumi Rubenes baznīcā
Izstādes atklāšana
Mērijas ceļojums. Grosvaldu
ģimenes stāsts
Meistarklase
Neolīta trauku izgatavošanas
meistarklase “Brīvnieku”
(Madonas nov., Mētrienas pag.)
keramikas darbnīcā
Lekcija
Lielbritānijas keramikas un
porcelāna vēsture un sadarbība
ar J. Jakša porcelāna uzņēmumu
Latvijā 19. un 20. gadsimta mijā
Vebinārs
Par virtuālās realitātes
tehnoloģijām muzejos un
kultūras organizācijās
Lekciju kurss
X, Y, Z un A paaudzes:
izaicinājumi darba devējiem,
vecākiem un pedagogiem
(profesore Zanda Rubene)
Vebinārs
Apmeklētāju ceļojums – satura
optimizēšana produktīvākai
sarunai

58.

66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.

Rīkotāji

Ilgums

Dānijas vēstniecība
Latvijā
LNB

3 stundas

Rundāles pils muzejs

1 diena

Latvijas Muzeju
biedrība
Mu.SA (Museum Sector
Alliance)
Baltijas Muzeoloģijas
veicināšanas biedrība,
Kultūras ministrija
LNVM Tautas frontes
muzejs, Kultūras
ministrija, Ārlietu
ministrija, biedrība
“4. maija deklarācijas
klubs”, Latvijas
Nacionālā bibliotēka un
Konrāda Adenauera
fonds
Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde

1 diena

Rubenes ev. lut.
draudze
LNMM

1 diena

Baiba un Einārs
Dumpji

1 diena

1 diena

4 mēneši
1 nedēļa

1 diena

1 diena

2 stundas

Dekoratīvās mākslas un 2 stundas
dizaina muzejs
“Vividly” dibinātāja
Gunita Kuļikovska

1 diena

LU Open Minded

1 mēnesis

Booking.com

1 diena
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N.p.k.
Veids
73. Seminārs

74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.
86.

87.

Tēma
Uz informācijas ieguvi balstīts
dialogs un daudzmaņu pieejas
darbā ar apmeklētājiem
Muzejpedagoģiskā programma
“Kā dzīvoja senie ļaudis?”

Pieredzes apmaiņa,
aprobējot atjaunināto
muzejpedagoģisko
programmu “Kā dzīvoja
senie ļaudis?”
Konference
Jaunākie sasniegumi stikla un
keramikas restaurācijā
Meistarklases un
“Ādas konservācija” Dr. Melisa
intensīvais kurss
Tedoni (ASV)
Izstāde un priekšlasījums Jelgavas Stefenhāgeni
Konference
Restaurācija
Izstādes atklāšana
Neredzamā bibliotēka
Lekcija un diskusija
Lekcija “Jēdzienu ‘Baltija’ un
‘baltieši’ vēsturiskā ģenēze”
(R. Cerūzis); diskusija
“Grāmata un lasītāja izvēle:
laikmeta nospiedumi” (LNB
100 gadu jubilejas ietvaros)
Lekcija
Lekcija par Latvijas vietvārdiem
Lekcija
Lekcija “Kultūras apmaiņa
Baltijas jūras reģionā” (M.
Norts); grāmatas “Baltijas jūras
reģiona vēsture. Tirdzniecība un
kultūras” tulkojuma atvēršana
Latvijas Nacionālā
Grāmatas “Iepazīstot Latviju:
arhīva simtgades
mākslinieka Jūliusa Dēringa
tematisks pasākums
ceļojumu piezīmes.
“Ceļojums pagātnē ar
19. gadsimta otrā puse”
mākslinieku Jūliusu
atvēršanas svētki uni divi
Dēringu (1818-1898)”
pētnieciska rakstura referāti:
“Jūliuss Dērings un Bauska” un
“J. Dēringa pētījumi Lietuvā:
Arheoloģija, vēsturiskā
ģeogrāfija, kultūras vēsture”
Lekcijas
Lekcijas par N. Himzeli un
Rīgas senākajiem muzejiem
(A. Taimiņa, E. Ceske,
B. Vanaga, A. Spalvēna); rakstu
krājuma “Muzeologs Himzels
un viņa laiks” atvēršana
Starptautiskie zinātniskie Dokumentārā mantojuma
lasījumi
bagātības Latvijas arhīvos
Seminārs
Autortiesības muzeju praksē
Stāstu cikls
GROSVALDIĀNA

Margarēta Grosvalde un viņas
dienasgrāmata: no ārlietām līdz
sirdslietām. Latvijas ārlietu
dienesta darbinieces Margarētas
Grosvaldes dzīvesstāsts.

Rīkotāji
LMB

Ilgums
1 diena

LNVM

1 mēnesis

ICOM-CC, Britu
muzejs
LNB

4 dienas

LNB
NKMP
LNB
LNB

4 stundas
1 diena
2 stundas
5 stundas

LNB
Gētes institūts Rīgā,
LU

2 stundas
4 stundas

Latvijas Nacionālais
arhīvs

4 stundas

Domnīca Creative
Museum

4 stundas

LVVA

2 dienas

Latvijas muzeju
krājuma speciālistu
darba grupa
LNMM

1 diena

4 dienas

2 stundas
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N.p.k.
Veids
88. LNVM nodarbību cikls
“Vēlās otrdienas”
89.
90.

Nodarbība
Konference

91.

Seminārs

92.

Konference

93.

Ekskursija izstādē

94.

Seminārs, diskusija

95.

Seminārs

96.

Ekskursija izstādē tās
veidotāju vadībā

97.

Konference

98.

Tālmācības kurss

99. Tālmācības kurss
100. Tālmācības kurss
101. Ekskursija izstādē
102. Konference

103. Seminārs

Tēma
Ekskursija izstādē “Latvijas
gadsimts” dizaineru Ingunas un
Holgera Eleru vadībā
Izlaušanās istaba
Par individuālo un tautas
brīvību. Dzimtbūšanas
atcelšanai Vidzemē - 250
Seno cilvēku DNS izpēte un
arheoloģija
Dobeles novadpētniecības
muzeja zinātniskie lasījumi
Mērijas ceļojums. Grosvaldu
ģimenes stāsts
Arheoloģiskās izpētes
metodoloģija pie nozīmīgu
infrastruktūras objektu
būvniecības
Audumu krāsvielu izpētes
iespējas Latvijā
11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara
ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša
diena
Folklora un izglītība. K. Barona
konference 2019
Organising an Empire: The
Assyrian way
Roman Art and Archaeology
The Truth in our Bones
Arheoloģiskais mantojums
Daugavas lejtecē
Kultūras Krustpunkti XIII.
Folkloristikas, etnoloģijas,
arheoloģijas un kultūras
antropoloģijas sesija
Jaunieši muzejos

104. Starptautiska konference Kvalitatīva kultūras
piedāvājuma radīšana bērnu un
jauniešu auditorijām
105. Lekcija
Mākslas terapija muzejā.
Pētījumi un prakse
106. Forums
Programmas "Latvijas skolas
soma" pieredzes izvērtējums
107. Forums
Latvijas valsts simtgade:
programmas izvērtējums un
2020. gada notikumi
108. Seminārs
LNVM pieredze izstādes
“Latvijas gadsimts”
komunikācijas un publicitātes
jomā

Rīkotāji
LNVM

Ilgums
2 stundas

Ziedoņa muzejs
Turaidas
muzejrezervāts

2 stundas
1 diena

LNVM Arheoloģijas
departaments
Dobeles
novadpētniecības
muzejs
LNMM

4 stundas

Latvijas Arheologu
biedrība

3 stundas

Latvijas Restauratoru
biedrība
LNVM

4 stundas

LU Literatūras,
folkloras un mākslas
institūts
Minhenes LudvigaMaksimiliāna
universitāte
Arizonas universitāte
Leidenes universitāte
Daugavas muzejs

1 diena

Latvijas Kultūras
akadēmija

1 diena

Latvijas Muzeju
biedrība
Kultūras ministrija

1 diena

Latvijas Muzeju
biedrība
Kultūras ministrija

1 diena

Kultūras ministrija

1 diena

Latvijas Asociācija
sabiedrisko attiecību
profesionāļiem

1 diena

1 diena

3 stundas

2 stundas

3 mēneši
3 mēneši
3 mēneši
2 stundas

1 diena

1 diena
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N.p.k.
Veids
109. Ekskursija muzejā

110. Konference
111. Zinātniska vizīte
112. Seminārs

113. Ekskursija, cikls “Vēlās
otrdienas”
114. Seminārs
115. Diskusija
116. Diskusija, cikls “Vēlās
otrdienas”
117. Lekcija

118. Simpozijs

119. Ekskursija
120. Teatralizēts stāsts
121. Lekcija, cikls “Vēlās
otrdienas”
122. Konference un izstādes
atklāšana
123. Referāti
124. Ekskursija, cikls “Vēlās
otrdienas”
125. Izstādes atklāšana

Tēma
Rīkotāji
Daugavpils vēstures un mākslas P. Stradiņa Rīgas
muzeja ekspozīcijas iepazīšana medicīnas vēstures
muzejs
Radiācijas tehnoloģiju
Pasaules Atomelektroizmantošana kultūras
aģentūra
mantojuma saglabāšanā
Rentgenattēlu tehnoloģijas
IAEA projekts RER
izmantošana kultūras
0039
mantojuma saglabāšanā
No priekšmetu mozaīkas līdz
LNVM
vēstures ainavai. 68 muzeju
kopizstādes "Latvijas gadsimts"
izvērtējums
Ekskursija izstādē “Latvijas
LNVM
gadsimts” aktiera Viļa Daudziņa
vadībā
Aktualitātes muzeju vitrīnu
Dizaina birojs H2E
ražošanā
Izstādes scenogrāfija – vai
LNMM
skatuve mākslai?
Varoņstāsts Nr. 1? Bermontiāde LNVM
vēsturē, uz skatuves un kino
Efektīva laika plānošana
Latvijas muzeju
krājuma speciālistu
darba grupa
30 gadu mierīgajai revolūcijai
Baltijas-Vācijas
VDR – rīcības jomas, procesi
augstskolu birojs; Gētes
un dalībnieki
institūts
“Bermontiādes pastaigas
K. Sils
Pārdaugavā” ar vēsturnieku
K. Silu
“Latviju dibināsim rīt!”
LNVM
J. Krastiņa lekcija “Pilsētas,
LNVM
kādas nav. Nerealizētais un
zaudētais Rīgā, Liepājā, Jelgavā
un citviet Latvijā”
Garlībam Merķelim 250.
LNB, LU u.c.
Izstāde “Sapere aude!
Uzdrošinies zināt! G. Merķelim
250”
Tematisks vakars, veltīts
Vācijas Federatīvās
Berlīnes mūra krišanas
Republikas vēstniecība
30. gadadienai
Ekskursija izstādē “Latvijas
LNVM
gadsimts” režisores Kristīnes
Želves vadībā
Vilis Rīdzenieks. Sejas un
Latvijas Fotogrāfijas
stihijas
muzejs

Ilgums
1 diena
1 nedēļa

5 dienas

1 diena

2 stundas

2 stundas
4 stundas
2 stundas
2 stundas

1 diena

3 stundas

1 stunda
2 stundas

1 diena

3 stundas

2 stundas

2 stundas
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Pielikums Nr. 9
Izglītojošais darbs
Lekcijas
N.p.k.
Lektors
1.

A. Ozoliņa

2.

A. Ozoliņa

3.

L. Kostrica

4.

M. Vāveris

5.

A. Tomsons

6.

A. Tomsons

7.

D. Īvāns

8.

A. Ozoliņa,
A. Strazdiņš

9.

Lekcijas tēma
Lāčplēša Kara ordenim 100.
Izveidošana, apbalvošana,
pasniegšana
Numismātikas priekšmetu
identifikācijas jautājumi

Lekciju
skaits
1

Klausītāju
skaits
30

Auditorijas sastāvs
LNVM, Lāčplēša dienas
pasākumu apmeklētāji
LNVM
LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
LNVM, skolotāju
semināra dalībnieki
LNVM, SIA AIG
darbinieki
LNVM, vēstures
skolotāju semināra
dalībnieki

2

178

Faleristikas priekšmetu
identifikācijas jautājumi

2

178

Lāčplēša diena vēsturē un
mūsdienās
Zobenu vēsture Latvijā un
pasaulē
Eksperimentālā arheoloģija un
aizvēstures apguves process:
zinātnei, izglītībai un
tūrismam
Vienotība un pretrunas LTF

1

75

1

15

1

50

2

37

No juristes līdz kolhoza
priekšsēdētājam: ko mēs
zinām par Lāčplēša Kara
ordeni un tā kavalieriem?
A. Gunnarsone Latvijas senlietas. Atpazīšana
un aizsardzība

1

49

2

178

LNVM aktualitātes 2019./20.
mācību gadā: no projekta par
Latvijas senvēsturi līdz
Neatkarības kara simtgadei
LNVM virtuālo projektu
izmantošanas iespējas skolā
LNVM darbs ar dažādām
mērķauditorijām

1

75

LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
Skolotāji

1

75

Skolotāji

1

55

Kristiansad muzeja
(Norvēģija) darbinieki

10. A. Burbicka

11. I. Miķelsone
12. I. Miķelsone

Tematiskie (muzejiskie) pasākumi
N.p.k. Lektors
Lekcijas tēma
1.

A. Ozoliņa

2.

A. Ozoliņa

Lekciju
skaits
Lāčplēša Kara ordenim 100.
1
Izveidošana, apbalvošana,
pasniegšana
Numismātikas priekšmetu
2
identifikācijas jautājumi

Klausītāju
skaits
30

178

LNVM TFM nodaļa,
Vēstures skolotāji
LNVM, interesenti

Auditorijas sastāvs
LNVM, Lāčplēša
dienas pasākumu
apmeklētāji LNVM
LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
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N.p.k. Lektors

Lekcijas tēma

Lekciju
skaits

Klausītāju
skaits

Auditorijas sastāvs
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
LNVM, skolotāju
semināra dalībnieki
LNVM, SIA AIG
darbinieki
LNVM, vēstures
skolotāju semināra
dalībnieki

3.

L. Kostrica

Faleristikas priekšmetu
identifikācijas jautājumi

2

178

4.

M. Vāveris

1

75

5.

A. Tomsons

1

15

6.

A. Tomsons

1

50

7.

D. Īvāns

Lāčplēša diena vēsturē un
mūsdienās
Zobenu vēsture Latvijā un
pasaulē
Eksperimentālā arheoloģija
un aizvēstures apguves
process: zinātnei, izglītībai
un tūrismam
Vienotība un pretrunas LTF

2

37

8.

A. Ozoliņa,
A. Strazdiņš

1

49

9.

A. Gunnarsone

No juristes līdz kolhoza
priekšsēdētājam: ko mēs
zinām par Lāčplēša Kara
ordeni un tā kavalieriem?
Latvijas senlietas.
Atpazīšana un aizsardzība

2

178

10.

A. Burbicka

1

75

11.

I. Miķelsone

1

75

Skolotāji

12.

I. Miķelsone

LNVM aktualitātes
2019./20. mācību gadā: no
projekta par Latvijas
senvēsturi līdz Neatkarības
kara simtgadei
LNVM virtuālo projektu
izmantošanas iespējas skolā
LNVM darbs ar dažādām
mērķauditorijām

LNVM, Valsts
administrācijas skolas
policistiem un
muitniekiem rīkoto
kursu dalībnieki
Skolotāji

1

55

Kristiansad muzeja
(Norvēģija) darbinieki

LNVM TFM nodaļa,
vēstures skolotāji
LNVM, interesenti
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Pielikums Nr. 10
Veiktie nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi
N.p.k.
Veiktais pasākums
1.
2019. gadā tika pabeigta pārcelšanās un
Muzeju krātuvi Pulka ielā 8 plānošana, uzsākta
krājuma sagatavošana pārvešanai, veikta
loģistikas plānošana, uzsākta krājuma un
aprīkojuma pārvešana
2.
Veikta ēkas Vecpilsētas ielā 7 Rīgā, kur
izvietojās daļa no LNVM Restaurācijas
departamenta, pārcelšanās loģistikas plānošana,
aprīkojuma pakošana un ēkas atbrīvošana,
speciālistiem un aprīkojumam pārvietojoties uz
Pulka ielu 8.
3.
Lai nodrošinātu darbinieku pārcelšanos (no
ēkas Lāčplēša ielā 106 un ēkas Vecpilsētas ielā
7) un darba uzsākšanu jaunajās telpās Pulka
ielā 8, Rīgā, ar atbilstošām mēbelēm un
aprīkojumu ir iekārtotas darba vietas,
konferenču zāle, sanāksmju zāle un darbinieku
atpūtas zonas un virtuves, kā arī uzgaidāmā
telpa.

Izmaksas (EUR)

Finansējuma avots
Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

202 381

Kultūras ministrija
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Pielikums Nr.11
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
N.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
Uzturēšanās izdevumu transferti
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Finanšu piesaistes projekti
Projekta nosaukums

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā
Apstiprināts
Faktiskā izpilde
likumā

2682106

2351907

2656479

2605202

2277547

2724569

76904

74360

63781

2704027
2479369
2449369

2351907
2349204
2319204

-131871
2851669
2797718
2767718

30000
224658

30000
2703

30000
53951

Pieteicējs (ja
nav muzejs)

1. Grāmata. Baiba Vaska. “Rotas un
ornaments Latvijā 13.-18. gadsimtā”
2. LNVM muzejpedagoģiskās
programmas “Ka dzīvoja senie
ļaudis” (pamatskola, 6. klase) un
ekskursijas ekspozīcijas daļā
Latvijas senvēsture (vidusskola,
10. klase) satura interaktivitātes
nodrošināšana
3. Latvijas muzeju kopizstādes
“Latvijas gadsimts” uzturēšana un
popularizēšana
4. Latvijas valsts simtgades pasākuma
“Baltijas ceļa atcerei veltīta
starptautiska konference” rīkošana
2019. gada 22. augustā
5. Publisko aktivitāšu programma par
Latvijas demokrātisko tradīciju
pagātnē un tagadnē “Demokrātijas
(at)dzimšana. 1920-1990-2020
6. Latvijas Nacionālajam vēstures
muzejam nepieciešamā aprīkojuma
Muzeja krātuvju kompleksam Pulka
ielā 8, Rīgā, iegādes izdevumu
segšana
7. Valdemāra Ģintera un Kalniņu
T. Ķikuts
ģimenes arhīvu apzināšana un
sagatavošana pārvešanai uz Latviju

Institūcija,
Prasītā
kurai iesniegts summa
(EUR)
VKKF
13315,50

Saņemtais
finansējums
(EUR)
9000

VKKF

9277

2181

Kultūras
ministrija

11910

11910

Kultūras
ministrija

48650

48650

Kultūras
ministrija

13670

13670

Kultūras
ministrija

202381

202381

VKKF

456

400
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Pieteicējs (ja
nav muzejs)

Projekta nosaukums
no Stokholmas (Zviedrijā)
8. Valdemāra Ģintera un Kalniņu
ģimenes arhīvu apzināšana un
sagatavošana pārvešanai uz Latviju
no Stokholmas (Zviedrijā)
9. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana
Rietumvidzemē
10. Apdzīvotības un etniskā sastava
izmaiņu izpēte dienvidrietumu
Kurzemē I gadu tūkstotī
11. Taura galvaskausa datēšana ar 14C
metodi
12. Brauciens uz EXARC konferenci
Trento, Itālijā
13. The 15th meeting of the Association
of Baltic Numismatists, Helsinki 15th
– 18th August 2019
14. 1. Lekciju sagatavošana un
nolasīšana mācību seminārā
“Kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsardzības aspekti”; 2. Telpu
komunālo maksājumu
nodrošināšana; 3. Ugunsdrošības
nepilnību novēršana telpās Zāģeru
ielā 7, Rīgā.
15. Sarunu cikls “Trešā atmoda.
1989.gads. Latvija atgriežas pasaulē.
16. Mamutu zobu datēšana ar 14C
metodi

Institūcija,
Prasītā
kurai iesniegts summa
(EUR)

Saņemtais
finansējums
(EUR)

VKKF

456

400

J. Ciglis

VKKF

400

400

I. L. Virse

VKKF

1200

1000

R.Vecmuktāne

VKKF

460

430

A. Tomsons

VKKF

327

300

M. Vāveris

VKKF

288

100

Kultūras
ministrija

94120

94120

Konrāda
Adenauera
fonds
VKKF

1794

898.89

920

850

A. Strazdiņš

A. Engīzere

Pielikums Nr. 12
Muzeja personāls

Amata vietu skaits
Faktiskais darbinieku
skaits (summa)
Pamatdarbā (summa)
Vīrieši
Sievietes
Blakusdarbā (summa)
Vīrieši
Sievietes
Pa vecuma grupām
(summa)
Līdz 30 gadu vecumam
31 gads līdz pensijas
vecumam
Pensijas vecumā
Muzejā nostrādātais laiks
(summa)
Līdz 5 gadiem

Struktūrvienību
vadītāji

4

16

73

Pārējie
darbinieki
40

4

15

77

41

137

4
1
3
0

15
3
12
0

70
15
55
7
2
5

39
8
31
4
4

128
27
101
11
2
9

77

41

137

14

7

21

Vadītāji

Muzeja darbinieki

4

15

Speciālisti

KOPĀ
133

3

14

53

15

85

1

1

10

19

31

4

15

77

41

137

3

25

24

52
43

5-20 gadi
Vairāk par 20 gadiem
Uzsākta darba tiesiskās
attiecības
Izbeigtas darba tiesiskās
attiecības

Struktūrvienību
vadītāji

Vadītāji

Muzeja darbinieki
2
2

6
6

1

28
24

Pārējie
darbinieki
15
2

51
34

4

11

15

5

17

23

Speciālisti

KOPĀ

Pielikums Nr. 13
Reklāmas aktivitātes
Notikums
LNVM informatīvie materiāli.
Izstādes “Latvijas gadsimts”
informatīvie materiāli.
Informācija par LNVM izstādēm un
citām aktualitātēm interneta vietnēs.

Informācija par LNVM izstādēm,
pasākumiem un citām aktualitātēm
radio, TV un presē
Informācija muzeja mājaslapā
www.lnvm.lv un sociālajos tīklos
Informācija par izstādi “Latvijas
gadsimts”
Informācija par muzeja piedāvājumu
izglītības jomā

Muzeja ikmēneša elektroniskais
izdevums: “LNVM Ziņnesis”
Informācija par LNVM piedāvājumu
apmeklētājiem
Informācija par LNVM piedāvājumu
Muzeju naktī

Izmantotie reklāmas veidi
LNVM informatīvie materiālivietējiem apmeklētājiem un
ārvalstu tūristiem latviešu un angļu valodā Rīgas TIC,
viesnīcās.
Izstādes informatīvo materiālu latviešu, krievu un angļu
valodā izvietošana Rīgas TIC, viesnīcās, kultūras un
izglītības institūcijās.
Informācija par muzeja aktualitātēm Kultūras ministrijas
mājaslapā km.gov.lv, Latvijas valsts simtgades biroja
mājaslapā LV100.lv. Sadarbība ar portālu delfi.lv,
LSM.lv. Informācija portālos lvportals.lv, la.lv, nra.lv,
skaties.lv, kurpes.lv/ u.c. interneta vietnēs.
Informācijas aktualizēšana Euromuse.net mājaslapā, Live
Riga mājaslapā.
Informācija par muzeja aktualitātēm LTV, TV 3, Latvijas
Radio ziņu raidījumos, tiešraidēs u.c. raidījumos. Muzeja
aktualitāšu atspoguļojums, intervijas ar muzeja
speciālistiem presē: “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas
Avīze”, ‘Diena”, “SestDiena”, “Ir”.+
Informācija par muzeja aktualitātēm izvietota muzeja
mājaslapā www.lnvm.lv, sociālajos tīklos – Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube.
Mājaslapas www.latvijasgadsimts.lv uzturēšana un
informācijas aktualizēšana.
Reklāma LR 1, LR 4, portālā Delfi, žurnālā “IR”,
“SestDiena”.
Informācija par aktualitātēm epastā pirmsskolas,
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm,
skolotājiem.
Muzeja piedāvājums iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
mājaslapā.
LNVM Ziņneša pieejamība muzeja mājaslapā un
sociālajos tīklos Facebook un Twitter.
Informācija KM veidotajā bukletā “Muzeji 2019”.
Informācija sagatavota Kultūras ministrijas
Kultūrpolitikas departamenta Arhīvu, bibliotēku un
muzeju nodaļai, medijiem.
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Pielikums Nr. 14
Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem
Piemērota
Vispārīgs situācijas raksturojums
Pārskata gadā
vide
paveiktais
invalīdiem
Cilvēkiem ar Muzeja pamatekspozīcija un izstāžu
Pie muzeja ārdurvīm
funkcionāliem zāles atrodas pagaidu telpās Brīvības
Brīvības bulvārī 32
traucējumiem bulvārī 32, ēkas 2., 3. un 4. stāvā.
izvietota zvana poga
Cilvēkiem ar funkcionāliem
palīdzības izsaukšanai
traucējumiem ir iespēja nokļūt ēkas
cilvēkiem ar
2. stāvā, kur izvietota izstāde "Latvijas
funkcionāliem
gadsimts".
traucējumiem.
Pamatekspozīcija un pastāvīgās izstādes Nokļūšanai ēkas
izvietotas ēkas 3. un 4. stāvā, kuri nav
2. stāvā, ierīkoti
aprīkoti ar liftu un uzbrauktuvēm
pacēlāji un
ratiņkrēsliem, tādēļ nav piemērots
pārvietojamas
cilvēkiem ar funkcionāliem
uzbrauktuves
traucējumiem.
ratiņkrēsliem. Pie
LNVM Dauderu nodaļa un LNVM
izstādes "Latvijas
Tautas frontes muzeja nodaļa atrodas
gadsimts" ierīkota
vēsturiskās ēkās, kuru vide nav
tualete cilvēkiem ar
piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem
funkcionāliem
traucējumiem. Iekļūšanai ēkās un lai
traucējumiem.
pārvietotos pa tām nepieciešams
izmantot kāpnes.
Redzes
Muzeja ekspozīcijā ir izvietoti 4 stendi
invalīdiem
vājredzīgiem un neredzīgiem
apmeklētājiem, tajos aptaustāmi taktilie
ekponāti un anotācijas Braila rakstā.
Dzirdes
Muzeja telpās izvietotas plašas
Veidojot izstādes, tās
invalīdiem
anotācijas, kas ļauj cilvēkiem ar dzirdes nodrošinātas ar
traucējumiem iepazīties ar
anotācijām un
pamatekspozīciju un izstādēm.
tekstuālo
pavadmateriālu.
Citām
Muzeju apmeklē un ekskursijas tiek
Izstādi "Latvijas
invalīdu
vadītas arī cilvēkiem ar garīga rakstura gadsimts" pārskata
grupām
traucējumiem.
periodā apmeklējušas
vairākas grupas
cilvēku ar garīga
rakstura
traucējumiem.
Stāstījums, ekskursiju
ilgums tiek piemērots
šo cilvēku
vajadzībām.

Ieceres
Rīgas pils
muzeja daļas
rekonstrukcijas
plānā paredzēti
lifti,
uzbrauktuves,
atbilstošas
durvis,
sanitārie
mezgli.
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Pielikums Nr. 15
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūras shēma
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