Dzintara izstāde skatāma pēdējo mēnesi
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sadarbībā ar
nodibinājumu „Rīga-2014” veidotā izstāde „Dzintars –
Baltijas jūras dārgakmens” aplūkojama vēl tikai vienu
mēnesi – līdz 1. martam.
2014. gadā, kad Rīga bija Eiropas kultūras
galvaspilsēta, kā viens no Latvijas kultūras simboliem
tika godināts dzintars. Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs izvēlējās dalību “Dzintara āderē”, jo ir
lielākais Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un
etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs.
Šī izstāde iekļauta arī Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē publiskās diplomātijas un
kultūras programmā. Martā un aprīlī izstāde
„Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” būs apskatāma
Baltkrievijas Nacionālajā vēstures muzejā Minskā,
jūnijā – Kijevas pilsētas vēstures muzejā Ukrainā.
Foto: LNVM.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija
un izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32
laiks: līdz 1. martam.


izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.

pastāvīgā ekspozīcija
 „Latvijas senvēsture”, „Latvijas Republika. 1918. – 1940.”, „Totalitāro okupācijas režīmu represijas
pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953. gads”.
Atvērtas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām programmām „Senā skola”,
„Viduslaiku bruņinieki” un citām aktivitātēm.

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”
laiks: līdz 27. februārim.


Grafikas darbnīcas estampu izstāde "Grafikas košums".

pastāvīgās izstādes


„Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, „Gaida Graudiņa kolekcija”, „Dauderu” vēsture”.

vieta: LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS
pastāvīgā ekspozīcija


„Atmoda – LTF – neatkarība”.

LNVM izstādes ārpus muzeja
Izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz aprīļa beigām

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.-1921.”
vieta: Rīgas 31. vidusskola | 2. – 6. februāris

Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola |laiks: 2. – 6. februāris.
vieta: Rīgas 45. vidusskola | 9. – 13. februāris.

LNVM PRIEKŠMETU DEPONĒJUMI
Moesgård muzeja Orhūsā (Dānija) jaunās ekspozīcijas sadaļā „Vikingi ceļo” starp laikmeta vēstures
liecībām no vairāku Eiropas muzeju kolekcijām ir apskatāmas senlietas no Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājuma. Līdz 2019. gadam deponēti 27 priekšmeti no Daugmales lībiešu
arheoloģiskā materiāla. Senlietas no Daugavas lejtecē esošā Laukskolas kapulauka atspoguļo
dažādu kultūru mijiedarbību aizvēsturē. www.moesgaardmuseum.dk
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un
izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32
Ģimenes dienas nodarbība „Kā dzīvoja senie ļaudis?"
laiks: 21. februāris, plkst. 12.00.
Šajā reizē muzejpedagogi mudinās mazos un lielos vēstures interesentus iejusties pavisam
tālā vēstures posmā – pirms vairākiem
tūkstošiem gadu, kad, sekojot
ziemeļbriežu bariem, Latvijas teritorijā
ienāca pirmie cilvēki. Gan no
nodarbības vadītājas stāstījuma, gan
apskatot muzeja krājuma eksponātus
varēs uzzināt, kā ritēja cilvēku ikdienas
dzīve akmens laikmetā.
Ceļojums senatnē turpināsies bronzas
laikmetā, kad mūsu priekšteči iepazina
dzeltenīgo metālu bronzu un no
medniekiem un dabas velšu vācējiem
pamazām kļuva par zemkopjiem un
lopkopjiem. Dzelzs laikmetā jau
pastāvēja senie kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi un lībieši – mazās tautas, no kurām vēlākos
gadsimtos izveidojās latviešu tauta. Arī par to stāstīs muzejpedagogi.
Liekot lietā svaigi iegūtās zināšanas, jaunajiem
vēstures interesentiem būs iespēja veidot laika līniju.
Tie arī varēs iejusties arheologu lomā, no
fragmentiem liekot kopā trauku puzles gabaliņus. Kā
vienmēr, būs arī šim tematam atbilstošas uzdevumu
lapas, kuras mazie muzeja apmeklētāji piemiņai par
šo nodarbību varēs ņemt līdzi.
Iepriekš pieteikties uz nodarbību nav nepieciešams.
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata
pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada
pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).
Maksa par līdzdalību cikla „Muzejs ģimenei” pasākumā
4,- EUR neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.
Attēlos: zīmējums un priekšmeti no LNVM krājuma.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada februāris

3

aktualitātes 2015.g. februāris
Bezmaksas apmeklējums
28. februārī interesenti aicināti bez maksas apmeklēt LNVM ekspozīciju un izstādes Brīvības
bulvārī 32 Rīgā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.
Šajā dienā plkst. 12.00 un plkst. 14.00 arī iespēja aplūkot izstādi „Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens” gida pavadībā.
Tautas frontes muzeja apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā – bez maksas.

Muzeja adreses
Pēc aiziešanas no Rīgas pils uz tās renovācijas laiku, Latvijas Nacionālajam vēstures muzeja
administrācija, krājuma departamenti un nodaļas, kā arī pats krājums atrodas Rīgā, Lāčplēša
ielā 106/108, kur atjaunota apmeklētāju pieņemšana un pakalpojumu sniegšana krājuma
izmantošanas sakarā. Savukārt LNVM ekspozīcijas un izstāžu zāles, konferenču zāle,
nodarbību telpas muzejpedagoģisko programmu īstenošanai atrodas Rīgā, Brīvības bulvārī 32
(kādreizējās Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes telpās).
LNVM nodaļa „Dauderi” atrodas Rīgā, Sarkandaugavas ielā 30, bet LNVM nodaļa Āraišu
arheoloģiskais muzejparks – Amatas novadā. Nesen LNVM pievienotais Tautas frontes muzejs
atrodas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15.

Grāmata atklāj Latvijas novadu vēsturi
A/s „Lauku Avīze” izdotās grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” radīšanā
piedalījušies 73 novadi, un tā stāsta par novadu vērtībām – lietām, vietām,
notikumiem un cilvēkiem no pirmsākumiem līdz pat 21. gs. Novadu
izvēlētie dārgumi simbolizē dažādus gadsimtus un laikmetus Latvijā.
Vissenākās relikvijas ir no 7.-8. gadsimta – tās ir skandināvu rotas, kas
atrastas Grobiņas novadā. No 12.-13. gadsimta – bronzas zirdziņš, kas
uziets izrakumos Ludzas apkaimes Kivtu kapulaukā. No 16. gadsimta –
Aizputes grāmata, kuras oriģināls kara laikā aizceļojis uz Vāciju.
Pa četriem dārgumiem atradušies no 17. un 18. gadsimta. 19. gadsimta
nacionālās vērtības raksturo divdesmit novadus.
Visvairāk retumu saglabājies no pagājušā gadsimta – daudzi ar skarbu,
nežēlīgu stāstu par lielinieku varasdarbiem
1919. gadā, par padomju varas rīkotajām
deportācijām, nacionālo partizānu iznīcināšanu.
20. gadsimta 20.-30. gadu Latvijas Republikas
dzīvi atspoguļo armijas Ādažu poligona
vēsture, Ķeguma spēkstacijas dokumentētā
vēsture, Oskara Kalpaka piemiņas kopšana un
citu neparastu dārgumu apraksti.
Grāmatas tapšanā piedalījās arī LNVM
speciālisti.
Fotogrāfe: Santa Miķelšteine, LNVM.
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Reizi mēnesī cikla „Muzejs ģimenei” pasākumi
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs arī 2015. gadā reizi
mēnesī rīko nodarbības ģimenēm, mudinot vecākus un
bērnus brīvo laiku pavadīt kultūrvēsturiskā, izglītojošā vidē.
Cikla nodarbības notiks Brīvības bulvārī 32, sestdienās,
sākums plkst. 12.00. Tās vadīs pieredzējušas un atsaucīgas
muzejpedagoģes, kuras seno lietu stāstus vērtīs saprotamus
mazajiem vēstures pētniekiem.
Katra nodarbība būs kā ceļojums laikā, kurā ar interesantu
stāstu un āķīgu uzdevumu palīdzību bērni uzzinās daudz
interesantu faktu par dažādiem vēsturiskiem notikumiem,
varēs apskatīt tādus muzeja kolekciju priekšmetus, kuri
ekspozīcijā nav izstādīti. Cikla „Muzejs ģimenei” norises
tematiski aptver etnogrāfiju, arheoloģiju un vēsturi.
Pasākumu programma:
21. februārī – „Kā dzīvoja senie ļaudis?”
21. martā – „Pavasari gaidot”
18. aprīlī – „Stāsti par modi”
16. maijā – „Muzeju nakts 2015” tematikas ietvaros
12. septembrī – izstādes “Rīgas pilij – 500” ietvaros
10. oktobrī – „Senajā skolā”
14. novembrī – „Mana Latvija”
12. decembrī – izstādes „Ceļā uz latviešu tautu” ietvaros.
Attēlā: nodarbība bērniem LNVM. Fotogrāfe: Astrīda Burbicka.

Turpinās muzeja ekspozīcijas iekārtošanas darbi

LNVM ekspozīciju un izstāžu
telpās Brīvības bulvārī 32 līdzās jau atvērtajai ekspozīcijas daļai par Latvijas senvēsturi un
Latvijas Republiku 1918.-1940., okupāciju un pievienošanu PSRS, totalitāro okupācijas
režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.-1953.g., tiek atjaunotas arī ekspozīcijas
daļas par Livoniju, Latvijas teritoriju un iedzīvotājiem 16.-18. gs., dzīvesveidu un interjeriem
19.gs. -20.gs. sākumā.
Attēlos: muzeja telpas un priekšmeti darba procesā. Fotogrāfe Irina Zeibārte, LNVM.
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Maijā atklās izstādi par Rīgas pili

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šogad turpinās izstāžu darbību gan savās pašreizējās
ekspozīciju un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, gan veidojot ceļojošās izstādes, kas
aplūkojamas izglītības un sabiedriskajās iestādēs Latvijā.
Izstāžu zālē no 7. maija būs aplūkojama izstāde „Rīgas pilij - 500”, no 29. oktobra izstāde
„Ceļā uz latviešu tautu”.
Mazajā izstāžu zālē no 1. jūlija būs skatāma izstāde „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”,
no 29. oktobra „Jānim Krēsliņam – 150”.
Attēlā: Rīgas pils 20.gs. 80. gados. LNVM krājums.

Tautas frontes muzejs sociālajos tīklos
Izveidoti LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs profili sociālajos
tīklos.
Tviterī – frontes_muzejs_LNVM,
facebook – LNVM Tautas frontes muzejs.
Informācija par muzeja jauno nodaļu iekļauta arī LNVM mājas lapā
www.lnvm.lv
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„Dauderos” grafikas darbu izstāde
LNVM nodaļā „Dauderi” no 4. līdz 27. februārim
Grafikas darbnīcas estampu izstāde "Grafikas košums".
Darbnīca pastāv jau sesto sezonu. Izstādē vienkopus
skatāmi visu mākslinieču (Ievas Helmūtes, Mētras Drulles,
Elīnas Eleres, Indas Kauliņas, Ievas Ritumas) un
viņu mācekļu darbu kolekcija.
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jaunieguvumi
Pirmā Latgales latviešu kongresa plakāts

Šā gada janvārī Gunārs Ciglis Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam uzdāvināja 20. gs.
30. gados skolu vajadzībām darinātu plakātu ar mākslinieka Jēkaba Strazdiņa gleznoto
1917. gada Pirmā Latgales latviešu kongresa ainu.
Kongresa skats ietērpts krāsās pēc literatūrvēsturnieka un Iekšlietu ministrijas Informācijas
un propagandas daļas darbinieka Alfrēda Gobas ierosinājuma un 1935. gadā to skolu,
sabiedrisko organizāciju un iestāžu vajadzībām reproducēja izdevniecība „Pagalms”.
Neskatoties uz Pirmā Latgales latviešu jeb Latgales Apvienošanās kongresa nozīmīgo lomu
Latvijas vēsturē, tā norisi, līdzīgi kā 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas
pasludināšanas svinīgo aktu, dokumentē tikai daži fotoattēli, turklāt nav zināms neviens
Rēzeknes kongresa iekšskats no tā norises vietas kinoteātrī „Diana”. Tādēļ nozīmīga ir arī
mākslinieka interpretācija par kongresa dalībniekiem un gaisotni, kas attēlo zināmajās
kongresa fotogrāfijās fiksēto simboliku – sarkanbaltsarkanos karogus un dažādus
transparentus, kā arī kongresa dalībniekus.
1917. gada 26.–27. aprīlī (9.–10. maijā) Rēzeknē notikušajā kongresā Latgales latviešu
sabiedriskie un kultūras darbinieki, garīdznieki lēma par Ludzas, Rēzeknes un Daugavpils
apriņķu (Latgales) atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar latviešiem
Vidzemes un Kurzemes novados, kas trīs gadsimtus bija administratīvi nošķirti jauno laiku
karu un politisko pārmaiņu rezultātā. Rēzeknes kongresā vēl netika rosināta Latvijas
neatkarība, taču tā bija nepārprotama Latgales latviešu politiska manifestācija –
apliecinājums latviešu vienotībai ar aicinājumu uz teritoriāli vienotas, autonomas Latvijas
izveidošanu.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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hronika
LNVM pētnieks starptautiskā zinātniskā konferencē Daugavpilī
29.-30. janvārī Daugavpilī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXV
starptautiskie zinātniskie lasījumi, kuros ar referātu „Vēstures avoti par Latgales zemnieku
migrāciju 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā” uzstājās LNVM Vēstures departamenta
Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts, analizējot Latgales
latviešu apdzīvotības un migrācijas vēstures izpētes perspektīvas. Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes starptautiskie zinātniskie lasījumi ir viena no nozīmīgākajām un
tradīcijām bagātākajām ik gadus notiekošajām starptautiskajām humanitāro zinātņu
konferencēm Latvijā, kurā ik gadu piedalās aptuveni 200-250 dalībnieku.

Dalība eksperimentālās arheoloģijas konferencē Dublinā
16.-18. janvārī LNVM Arheoloģijas departamenta galvenais krājuma glabātājs, arheologs
Dr. hist. Artūrs Tomsons apmeklēja 9. Eksperimentālās arheoloģijas konferenci (EAC 9) un
Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeju asociācijas (EXARC) ikgadējo tikšanos. To organizēja
Dublinas universitātes koledža (University College Dublin) un Īrijas Nacionālais mantojuma
parks (Irish National Heritage Park). Konferencē piedalījās 28 valstu pārstāvji. Tās ietvaros
varēja noklausīties vairāk kā 50 priekšlasījumus par dažādiem eksperimentālās arheoloģijas
aspektiem. Dalībnieku izvēlētās tēmas aptvēra plašu
tēmu loku un skāra gan ēku un struktūru
rekonstrukciju gatavošanu un testēšanu, gan seno
tehnoloģiju izpēti un rīku funkciju noskaidrošanu,
gan eksperimentālās arheoloģijas metožu
izmantošanu pedagoģijā un izglītībā.
Konferences ietvaros notika arī EXARC organizēta
apaļā galda diskusija par arheoloģisko brīvdabas
muzeju lomu sabiedrības izglītošanā. Tika apmeklēta
UCD Arheoloģijas skolas lauka pētījumu teritorija,
kur eksperimentālās arheoloģijas studenti darbojas
praktiski – apgūst senās tehnoloģijas (kalšanu, māla trauku gatavošanu, bronzas liešanu), testē
dažādus arheoloģisko struktūru modeļus (veido dažādu laikmetu dzīvesvietu
rekonstrukcijas), tādējādi realizējot savu teorētisko pētījumu praktisko pamatojumu.
Noslēgumā konferences dalībniekiem bija
iespēja apmeklēt arī Nacionālā Mantojuma
Parku, kas ir lielisks arheoloģiskā brīvdabas
muzejparka piemērs, kurā apmeklētāji var
iepazīties ar dažādiem šīs valsts vēstures
posmiem sākot no vidējā akmens laikmeta, un
beidzot ar viduslaikiem un normaņu
iekarojumu laiku.
Attēlos: Īrijas Nacionālā mantojuma parkā.
www.inhp.com
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Barikāžu projekts kopā ar Delfi.lv
1991. gada janvāra barikādes Rīgā bija
Trešās atmodas kulminācija. Ar 1990. gada
4. maija Neatkarības deklarāciju iesāktais
ceļš un tautas griba to īstenot tika
pārbaudīta ar atklātu padomju militāro
spiedienu. 1990. gada nogalē Baltijā
parādījās reāli draudi par t.s. "PSRS
prezidenta pārvaldes" ieviešanu, kas
nozīmētu pasludinātās neatkarības
faktisku likvidēšanu un PSRS centrālās
varas ietekmes atjaunošanu.
1991. gada janvārī centrālās varas draudi pārvērtās reālā militāra spēka pielietošanā, kas
prasīja civiliedzīvotāju dzīvības. 12. janvāra naktī padomju militārās vienības uzbruka Viļņas
TV, radio un citiem objektiem. Pēc šī
uzbrukuma, kurā tika nogalināti 14 un
ievainoti 110 cilvēki, Rīgā sākās
stratēģiskas nozīmes objektu
aizsardzības plānošana, tajā iesaistot
vienīgo spēku, kas bija Latvijas
valdībai – tautas masas, praktisko,
organizatorisko un morālo atbalstu.
Barikāžu laiks Rīgā ilga no 1991. gada
13. līdz 27. janvārim. Ik gadu janvārī
Latvijā notiek atceres un piemiņas
pasākumi. LNVM Vēstures
departaments Barikāžu atcerei
sagatavoja plašu materiālu, ko 20. janvārī publicēja portāls Delfi.lv. Daļa no fotogrāfijām tika
publicēta pirmo reizi. Fotogalerija delfi.lv http://ejuz.lv/1lz
Viens no barikāžu laika simboliem ir pārnēsājamais radio
uztvērējs. Nepārtraukta sekošana aktuālajai informācijai
bija nepieciešamība saspringtajos apstākļos, jo valdīja
neskaidrība par notikumu turpmāko attīstību. Barikāžu
laikā Rīgā 1991. gada janvārī izmantotais pārnēsājamais
radio uztvērējs „VEF – 202” (attēlā) iekļauts simts Latvijas
vēstures relikviju sarakstā Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja un izdevniecības „Lauku Avīze” grāmatā „100
Latvijas vēstures relikvijas”. „VEF 202” ar teleskopisko
antenu tika ražots 20. gadsimta 70.–80. gados un bija viens no populārākajiem Rīgā ražotajiem
radio uztvērējiem, kas darbojās gan pieslēgts elektrotīklam, gan ar baterijām. Uz barikādēs
lietotā radiouztvērēja dekoratīvā aizsarga vertikāli uzlīmēta sarkana līmlente, virs tās vidū
pielīmēta balta josla, tā izveidojot sarkanbaltsarkanā karoga zīmi.
Attēlos: pa labi – ugunskurs Doma laukumā Rīgā. 1991. g. janvāris. Fotogrāfs Andris Kazaks; pa kreisi –
barikādes pie Latvijas Republikas Ministru padomes ēkas Rīgā. Priekšplānā Ļeņina piemineklis. 1991. g.
janvāris. Fotogrāfs Andris Eglītis. LNVM krājums.
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Arheoloģiskie izrakumi Rīgas pilī
Aizvadītā gada 23. decembrī LNVM Arheoloģijas departamenta galvenās glabātājas Rūtas
Kraukles vadībā Rīgas pilī tika uzsākti arheoloģiskie izrakumi, kas turpinās arī šogad.
Darbos piedalās muzeja
arheologi Jānis Ciglis,
Normunds Grasis, Ritvars
Ritums, Artūrs Tomsons,
Dzintra Zemīte un Paulīna
Latsone.
Izrakumi tiek veikti Rīgas
pils Kastelas (Konventa)
rekonstrukcijas būvprojekta
ietvaros. Par pili un tās
rekonstrukcijas gaitu
rūpējas tās apsaimniekotāji
– VAS "Valsts nekustamie īpašumi". Arheologu uzdevums ir atrast pils sienu pamatus, lai
būvnieki varētu novērtēt to saglabātības stāvokli. Kopumā ieplānoti 11 skatrakumi, no
kuriem divi ir pabeigti un vēl septiņi iesākti. Darbus
apgrūtina augstais gruntsūdens līmenis, kas zem pagraba
grīdas ir jau metra dziļumā.
Janvāra laikā atklātas vairākas interesantas konstrukcijas un
atradumi. Izdevies noskaidrot agrākās – 14. gs. celtās pils –
sienu dziļumu: rietumu iekšsiena (pretī Daugavai) no
pagraba līmeņa stiepjas vēl 3 m dziļāk nekā tika domāts
agrāk. Viens no skatrakumiem atrodas pie ieejas durvīm
pagrabā. Nodauzot betona grīdu un rokot nedaudz dziļāk,
sienā tika atklāta ķieģeļu rinda – daļa no senās durvjailas.
Cilvēki šo vietu kā ieeju pagrabā / puspagrabā tātad
izmantojuši gadsimtiem ilgi.
Senlietu šajos izrakumos nav daudz, lielāko atradumu daļu
sastāda stiklu fragmenti un dzīvnieku kauli, kas ir
raksturīgas 18. - 20. gs. liecības. Vērts pieminēt galodiņu,
vienu 18. un vienu 19. gs. monētu, glazētu vērpjamās
vārpstas skriemeli, kaula roktura pusi un baltmāla pīpīšu
kāta fragmentus ar ornamentiem.
Pirms šajā vietā 14. gs. tika celta pils, tā jau
bija Rīgas pilsētas daļa, tāpēc arheologi
sagaidīja, ka kādā no skatrakumiem tiks
atklāti pilsētas apdzīvotības slāņi. Tā arī
notika. Aptuveni 50 cm platumā un 2 m
garumā izdevās atsegt pils celtniecības
laikā nepārraktu pilsētas kultūrslāni.
Izrakumu darbs turpinās, tāpēc var cerēt uz
jauniem atradumiem.
Attēlos: LNVM arheologi izrakumu vietā Rīgas pilī. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Janvārī darbu atsāka Tautas frontes muzejs

Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā
atrodams unikālu priekšmetu un dokumentu kopums, kas vēstī par Latvijas tautas
neatkarības centieniem 20. gs. 80. gadu otrajā pusē, kas tautas atmiņā iemūžināta kā Latvijas
trešā Atmoda. Ar šā gada janvāri Tautas frontes muzejs darbojas Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja sastāvā. Pirmais apmeklētājs, Tautas frontes muzejam 13. janvārī atsākot darbu, bija
Andris Dubavs-Dubovskis (attēlā), kurš
piedalījies arī 1991. gada barikādēs.
Pirmā skolēnu grupa – 9. klase no Rīgas
Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības
centra (attēlā), muzejā ieradās 20. janvārī.
Apmeklētājiem LTF muzejs Rīgā,
Vecpilsētas ielā 13/15 pieejams otrdien –
sestdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.
Svētdien, pirmdien slēgts. Muzeja
apmeklējums – par brīvu. Fotogrāfes Anna
Zeibārte un Zane Lāce, LNVM.

Par Tautas frontes muzeju Latvijas Radio
Iekļaujoties Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sastāvā, Tautas frontes muzeju negaida
fundamentālas pārmaiņas, tā intervijā Latvijas Radio uzsvēra vēstures muzeja direktors
Arnis Radiņš. Viņš norādīja, ka vēlmi kļūt par Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienību
izteica pati Tautas frontes muzeja biedrība, un sarunas ar Kultūras ministriju par to notikušas
jau ilgāku laiku. Arī turpmāk Tautas frontes muzejs paliks savās līdzšinējās telpās Vecrīgā,
bet pieaugs tā publiskās aktivitātes. Raidījums klausāms: http://ejuz.lv/1k9
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Grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” atvēršana muzejā
29. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atvēra
izdevniecības „Lauku Avīze” izdoto grāmatu “Latvijas
novadu dārgumi”. Sarīkojumu apmeklēja kupls grāmatas
tapšanā iesaistīto un arī interesentu pulks. Novadu
izvēlētie dārgumi simbolizē dažādus gadsimtus un
laikmetus Latvijā. Tikai šajā dienā muzejā bija apskatāmi
grāmatā iekļautās relikvijas – Ciblas peternes,
Jaunpiebalgas gardibene, Vecauces muižkungu tērpi,
Madonas 1919. gada lielinieku cietumnieka
vēstule uz koka dēlīša, Jāņa Čakstes goda
diriģenta zizlis no Ozolniekiem, Annas
Brigaderes “Sprīdīša” pirmizdevums no
Tērvetes, profesora Paula Stradiņa portfelis no
Viesītes, mācītāja Jura Neikena krēsls no
Kocēniem, bīskapa Kazimira Duļbinska
izsūtījuma altāris-lādīte no Viļakas. Grāmatas
atvēršanā piedalījās izdevniecības „Lauku
Avīze” direktore Evija Veide, grāmatas
sastādītāja Ilze Būmane, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, rakstniece Anna
Žīgure, Latvijaspašvaldību vadītāji, muzeju speciālisti
un vēsturnieki.
Attēlos: vidū – (no kreisās) Zigfrīds Muktupāvels, Latvijas Radio
un TV raidījumu vadītājs, Evija Veide, izdevniecības „Lauku
Avīze” direktore, Irina Zeibārte, LNVM direktora vietniece
zinātniskajā darbā; pa labi – grāmatas sastādītāja Ilze Būmane
(no kreisās) ar Ādažu novada muzeja vadītāju Elitu Pētersoni.
Fotogrāfe Santa Miķelšteine, LNVM, un la.lv foto.
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piedāvājumi
Ceļojošās izstādes skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā
šādas ceļojošās izstādes:
1. „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”;
2. „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.”;
3. „Baltijas brīvības ceļš”;
4. „Patiesība par Lielvārdes jostu?”;
5. „Rīgas naudai - 800”;
6. „Mēs, tauta”;
7. „Valsts prezidenta institūcija Latvijā;
8. „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”;
9. „Ceļā uz Latvijas brīvību”;
10. „Baltijas brīvības ceļš”.
Ceļojošo izstāžu eksponēšana - EUR 7,11 dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki.
Transportēšana iespējama vieglajā auto.

Muzejpedagoģiskās programmas un ekskursijas skolām 2014./2015. m.g.
LNVM muzejpedagoģiskās programmas muzeja ekspozīcijas un izstāžu zālēs Rīgā,
Brīvības bulvārī 32.
Ekskursijas izstādēs:
1. „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” (darba lapa);
1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar

2.
3.

4.

5.
6.

muzeja daudzveidīgajām funkcijām, ar dažādām senlietām, kuras glabājas muzejā,
uzzina par dažādu muzeja speciālistu – arheologu, etnogrāfu, numismātu u.c. darba
specifiku; darba lapas). 1.- 6.kl.
„Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina, ar
kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem). S/sk.
„Kā dzīvoja senie ļaudis?” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā iepazīst Latvijas
senvēsturi, kopā ar gidu veido laika līniju no priekšmetiem, kas raksturo akmens,
bronzas un dzelzs laikmetu). 1. – 6.kl.
„Senā skola” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina, kā mācījās
zemnieku bērni 19. gs., iepazīst dažādus priekšmetus, kuri raksturo skolu pirms 100 un
vairāk gadiem). S/sk., P/sk.
„Mana Latvija” (muzejpedagoģiskā programma, kurā skolēni uzzina par LR dzimšanas
dienu un Lāčplēša dienu; darba lapas). S/sk., P/sk.
„Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzinās
par Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Skolēniem būs iespēja iejusties
nelielā bruņinieku svētku ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma
atdarinājumus). P/sk.
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7. „Mode un uzvedības kultūra. 17. – 20. gs” (muzejpedagoģiskā programma; darba
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

lapas). P/sk., V/sk.
„Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības,
attīstību). P/sk., V/sk.
„Padomju cilvēka ikdienas dzīve. 20. gs. 40. - 80. gadi” (muzejpedagoģiskā
programma, kurā izmantotas fotogrāfijas u.c. priekšmeti no LNVM krājuma). P/sk., V/sk.
„Latvijas senvēsture” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā, varēs iepazīt
Latvijas senvēsturi, sākot ar pirmajām liecībām par senākajiem iedzīvotājiem Latvijas
teritorijā līdz 13. gs. Ekspozīcijā izstādīti izcilākie arheoloģiskajos izrakumos iegūtie
priekšmeti, kas liecina par mūsu senču materiālo un garīgo kultūru vairākus tūkstošus
gadu senā pagātnē; darba lapas). P/sk., V/sk.
„Latvijas Republika. 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā
uzzina par Latvijas Republikas vēsturi starpkaru periodā (1918.-1940.) – valsts
pasludināšanu, Neatkarības karu, valsts politisko, saimniecisko un kultūras attīstību;
darba lapas). P/sk., V/sk.
„Latvija Neatkarības kara laikā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā,
izmantojot LNVM krājuma fotogrāfijas u.c. avotus, skolēni uzzina par nozīmīgajiem
1918. – 1920. gada vēstures notikumiem). P/sk., V/sk.
„Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana. Totalitāro okupācijas režīmu represijas
pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953. gads” (tematiska ekskursija ekspozīcijā, kurā
izmantotas fotogrāfijas u.c. vēstures avoti no LNVM krājuma; darba lapas). P/sk., V/sk.
„Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” (vēstures notikumu un
procesu apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures avotus un vēstures literatūru,
lai gatavotos eksāmenam vēsturē). P/sk., V/sk.

„Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas
1. „Dauderu pasakas” (programma, kurā ar dažādu uzdevumu palīdzību skolēni
iepazīstas ar latviešu folkloras mantojumu). S/sk., P/sk.
2. „Dauderu stāsti” (programma, kurā skolēni iepazīstas ar interesantiem un neparastiem
priekšmetiem no Dauderu krājuma, to stāstiem). P/sk.
3. Izstādē „Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”.

Āraišu arheoloģiskā muzejparka muzejpedagoģiskās programmas
1. “Akmens laikmets Latvijas teritorijā” P/sk.
2. “Izdzīvo teiku pasauli” Pirmsskola, S/sk.
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Informācija, ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu
pieteikšana:
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32.
Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien – slēgts, otrdien – svētdien no 10.00 līdz 17.00.
LNVM nodaļa „DAUDERI” Sarkandaugavas iela 30, Rīga. Tālrunis: 67392229.
Darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 10.00 līdz 17.00.
LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS Āraiši, Amatas novads.
Tālrunis: 64107080. Līdz 1. novembrim pirmdien – svētdien no 9.00 līdz 19.00.
No 1. novembra pirmdien, otrdien – slēgts, trešdien – svētdien no 9.00 līdz 16.00.
LNVM nodaļa „TAUTAS FRONTES MUZEJS” Vecpilsētas iela 13/15, Rīga. Tālrunis:
67224502. Darba laiks: svētdien, pirmdien – slēgts; otrdien – sestdien no 10.00 līdz 17.00.
Ieeja bez maksas.

Muzejpedagoģisko programmu un ekskursiju apmeklējuma cenrādis:
– EUR 0.75 skolēniem, EUR 3.00 pieaugušajiem.
– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana latviešu valodā un krievu valodā pirmskolas,
sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 7.11.
– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana latviešu valodā vidusskolas grupām EUR 7.11.
– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana krievu valodā vidusskolas grupām EUR 14.23.
– Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs latviešu valodā un krievu valodā
pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 8.00
– Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs krievu vai angļu valodā vidusskolas
grupām EUR 15
– Grupām virs 10 cilvēkiem – atlaide 10%.
– Grupas vadītājam un 3 pavadošajām personām apmeklējums bez maksas.
– Pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
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Cenrādis
LNVM pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums
1.1.

PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.1.1.

Pieaugušajiem

1 persona

3,00

1.1.2.

Skolēniem

1 persona

0,75

1.1.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

1.1.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)

1 apmekl.

4,00

1.2.

MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.2.1.

Pieaugušajiem

1 persona

3,00

1.2.2.

Skolēniem

1 persona

0,75

1.2.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

1.2.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

4,00

1.3.

VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.3.1.

Pieaugušajiem

1 persona

3,00

1.3.2.

Skolēniem

1 persona

0,75

1.3.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

1.3.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

4,00

1.4.

PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS
(ar PVN) EUR

1.4.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,50

1.4.2.

Skolēniem

1 persona

1,20

1.4.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

2,20

1.4.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

6,00

1.5.

Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām)

1 persona

15,00

1.6.

Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm

1.6.1.

latviešu valodā

1 grupa

8,00

1.6.2

svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu

1 grupa

15,00

1 grupa

8,00

skolēniem)
1.6.3.

krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem

1.7.

„DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.7.1.

Pieaugušajiem

1persona

3,00

1.7.2.

skolēniem

1 persona

0,75

1.7.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

1.7.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

4,00

1.8.

TAUTAS FRONTES MUZEJA APMEKLĒJUMS – PAR BRĪVU
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pamatinformācija
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)
ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš
dibināšanas 1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi - tā
kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu
un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi,
sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures
liecības.
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un
pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam
ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīme. LNVM
organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām,
iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Āraišu arheoloģiskais muzejparks, „Dauderi” un
Tautas frontes muzejs.
ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKO MUZEJPARKU veido 9.-10. gs. latgaļu nocietināta dzīves vieta –
ezerpils (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) un tās rekonstrukcija, 14.-17. gs. viduslaiku
pilsdrupas (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis), un teritorija ar akmens un bronzas laikmeta
mājokļu rekonstrukcijām, kuri izvietoti 12 ha lielā teritorijā Āraišu ezera krastā netālu no Cēsīm.
Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko muzeju. Citu
līdzīgu muzeju vidū Eiropā Āraišu arheoloģiskais muzejparks izceļas ar unikāliem
arheoloģiskiem atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo,
labi saglabājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno vidi.
„DAUDERI” izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka
Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. Jau laikabiedri to atzinuši par vienu no glītākajām Rīgas
privātmājām. No 1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa
Ulmaņa vasaras rezidenci. Pateicoties trimdas mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa
ieinteresētībai, 1990. gadā tika izveidots Latvijas Kultūras muzejs „Dauderi”. 2010. gadā muzejs
kļuva par LNVM nodaļu. „Dauderi” piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas
teritoriju dažāda rakstura pasākumiem.
TAUTAS FRONTES MUZEJS ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā
atrodams unikālu priekšmetu un dokumentu kopums, kas vēstī par Latvijas tautas neatkarības
centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā iemūžināta kā Latvijas trešā Atmoda. Muzejs
glabā vēsturiskās liecības par lielāko Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas
kustību – Latvijas Tautas fronti, atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un to
dalībniekus.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada februāris

18

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS INTERNETĀ
LNVM
http://www.lnvm.lv
http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs
http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv
https://twitter.com/LV_vest_muzejs
http://youtube.com/LNVMRigaspils

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS
http://www.lnvm.lv
http://www.facebook.com/araisi.lakefortress
https://twitter.com/araisimuseum
flickr.com - Araisi Iron Age Lake Fortress; vimeo - AraisiLake fortress

„DAUDERI”
http://www.lnvm.lv
https://twitter.com/Dauderi_LNVM
http://www.facebook.com/dauderi.lnvm
http://www.draugiem.lv/www.dauderi.lv

TAUTAS FRONTES MUZEJS
http://www.lnvm.lv
twitter – frontes_muzejs_LNVM,
facebook – LNVM Tautas frontes muzejs

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015
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