JŪNIJS

13. jūnijā tikšanās ar muzeja etnogrāfēm
Līdz ar Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja etnogrāfijas
zāļu atjaunošanu
pamatekspozīcijā, šā gada
13. jūnijā plkst. 12.00 Brīvības
bulvārī 32, Rīgā, interesenti
aicināti uz tikšanos ar LNVM
Etnogrāfijas nodaļas vadītāju
Ilzi Ziņģīti un galveno
glabātāju Initu Heinolu.
Tās laikā būs iespēja gan iepazīt jaunizveidoto etnogrāfijas ekspozīciju, gan detalizētāk
un vairāk uzzināt par latviešu tautastērpiem. Aicināts ikviens interesents. Pasākums
notiks cikla “Četras sestdienas muzejā” ietvaros. Attēlā: latviešu tautastērpi no LNVM
pamatekspozīcijas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā
laiks: līdz 13. septembrim
izstāde „Rīgas pilij – 500”
laiks: līdz 28. jūnijam
Leopolda Floresa (Meksika) gleznu izstāde
pastāvīgā ekspozīcija
„Latvijas senvēsture”, „Livonija” un „Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”
„Latvijas Republika. 1918.–1940.”, „Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS.
1940.–1941.”, „Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953.”,
„Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”.
Atvērtas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām programmām „Senā skola”,
„Viduslaiku bruņinieki” un citām aktivitātēm.

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”
pastāvīgās izstādes
„Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, „Gaida Graudiņa kolekcija”, „Dauderu” vēsture”
laiks: no 15. maija līdz 5. jūlijam
Tautas daiļamata meistares darbu izstāde „Lilija Šica – olimpiskā vecmāmiņa”
laiks: līdz 21. augustam
Lauras Appenas fotogrāfiju izstāde „Sarkandaugava”

vieta: LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS
pastāvīgā ekspozīcija
„Atmoda – LTF – neatkarība”

LNVM izstādes ārpus muzeja
Izstāde „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka| laiks: līdz 15. novembrim.
Izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”
vieta: Kijevas pilsētas vēstures muzejs (Ukraina)| laiks: no 5. līdz 30. jūnijam
Izstāde “Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Eiropas Informācijas centrs (Deutsche Gesellscaft e.V.) Berlīne, Vācija | laiks: no 18. jūnija

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Valsts prezidenta institūcija Latvijā”
vieta: Staburaga pagasta saieta nams | laiks: 30. maijs – 13. jūnijs
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcijas un
izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā
MUZEJA ETNOGRĀFES STĀSTĪS PAR
TAUTASTĒRPIEM
laiks: 13. jūnijā plkst. 12.00
Ikviens interesents aicināts uz tikšanos ar LNVM Etnogrāfijas
nodaļas vadītāju Ilzi Ziņģīti un galveno glabātāju Initu
Heinolu. Būs iespēja gan aplūkot muzeja jaunizveidoto
etnogrāfijas ekspozīciju, gan vairāk
uzzināt par latviešu tautastērpiem.
Zināms, ka divi vienādi tautastērpi
nekad nav valkāti. Galvenās pazīmes
noteikta novada tērpiem bija kopīgas,
bet katra valkātāja tērps tieši tāds bija
vienīgais. Papildinot ekspozīcijā
aplūkojamās vēsturiskās liecības,
pasākumā tiks demonstrēti arī attēli
ar tērpiem, kas komplektēti,
pamatojoties uz dokumentāliem
avotiem un muzeja kolekcijā
esošajiem priekšmetiem.
Ikviens tērps pārstāv noteiktu vietu un laiku. Tam jāpiemēro
audums, tērpa piegriezums, kāju
āvums, galvassega, un, protams,
rotaslietas.
Šajā tikšanās reizē varēs arī jautāt un
noskaidrot, pārrunāt un diskutēt par
tērpa izvēli un atdarināšanu
mūsdienās.
Pasākums notiks cikla “Četras
sestdienas muzejā” ietvaros.

Attēlos: latviešu tautastērpi no LNVM
krājuma. Fotogrāfs Roberts Kaniņš,
LNVM.
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Pasākumi
vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”, Sarkandaugavas ielā 30, Rīgā
JĀŅU IELĪGOŠANA
laiks: 19. jūnijā plkst. 15.00
Aicināti rīdzinieki, īpaši Sarkandaugavas iedzīvotāji un ģimenes ar bērniem!

Sarīkojumā piedalīsies bērnu folkloras kopas „Krulla” un „Ciguzis”, kā arī muzikanti no
folkloras kopas „Zvīgzna”, ielīgošanu vadīs Ieva Bērziņa. Pasākums izaudzis no folkloristes
Ilgas Reiznieces savulaik aizsāktajām Jāņu mācībām „Piedzīvosim Jāņus”, kurās folkloras
kopas interesentiem stāstīja par Jāņu tradīcijām un rituāliem.
Arī ielīgošanā „Dauderos” varēs uzzināt par Līgo vakara nozīmīgākajām norisēm,
uzdziedāt Līgo un Jāņu dziesmas, iet rotaļās un laisties dančos. Pasākuma noslēgumā –
bezmaksas ekskursija „Dauderu” namā gida pavadībā.
Pasākumu atbalsta RD IKSD, LNVM Dauderu nodaļa, RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēka
un KTMC "Ritums".
Attēlā: ģimenes pie „Dauderu” nama. Foto: LNVM.
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Pasākumi
vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS

laiks: 14. jūnijā plkst. 18.00 / 28. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00
FOLKLORAS KOPU UZSTĀŠANĀS
Sadarbībā ar „Āraišu biedrību” Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 14. jūnijā kopā ar
folkloras kopu „Delve” tiks iededzinātas ugunis Uguns rituālā, bet 28. jūnijā tur ciemosies
folkloras kopa „Dandari”.
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aktualitātes 2015.g. jūnijs
Bezmaksas apmeklējums
27. jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 bezmaksas apmeklējums Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
Tautas frontes muzeja apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15 Rīgā – bez maksas katru darba
dienu.

Izmaiņas darba laikā vasarā
No 1. jūnija līdz 1. septembrim LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī
32 un Tautas frontes muzejā Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, otrdienās būs atvērtas
apmeklētājiem no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00.
Pārējās dienās no 10.00 līdz 17.00, pirmdienās – slēgts.

Izstāde „Rīgas pilij – 500”
Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja
izstāžu zālē Brīvības
bulvārī 32, Rīgā, līdz
13. septembrim
aplūkojama izstāde
„Rīgas pilij - 500”.
Rīgas pils bijusi LNVM
mājvieta kopš 1920.
gada, un muzejs tajā
atgriezīsies pēc pils
renovācijas 2018. gadā.
Izstāde ir muzeja
veltījums vēsturiskajai
ēkai tās 500 gadu
jubilejā. Tajā izsekots
Rīgas pils būvvēsturei
piecu gadsimtu
garumā un izmaiņām
tās funkcijās,
iepazīstinot ar senajiem
Rīgas pils plāniem,
attēliem, fotogrāfijām.
Izstādīti gan
arheoloģiskajos
izrakumos iegūtie, gan
muzeja krājumā
saglabājušies interjera
un pils iemītnieku
priekšmeti.
Attēlos: ieskats izstādē „Rīgas pilij – 500”. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Stāsts par latviešu tradicionālo dzīvesveidu muzeja ekspozīcijā
Sākot ar š. g. 13. jūniju, LNVM atjaunotajā etnogrāfijas ekspozīcijā Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
būs skatāmas liecības par Latvijas pamatiedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu un
nodarbošanos. Izstādīti darbarīki, kas
gadsimtiem ilgi bijuši neatņemama Latvijas
ļaužu ikdienas īstenība, laika gaitā kļuvuši
par retumu, ko var redzēt tikai muzejā,
piemēram, dzeinis – ierīce ar ko cilvēks varēja
piekļūt augsta koka dobumā esošajai bišu
dorei, lielais rijas siets, kurā reiz vētīja labību,
kuļamā vāle un sprigulis, ir cilvēku ikdienas
liecinieki no laika, par ko stāsta latviešu
folklora, sētuves – liektas no koka sloksnes krijas, pītas no kārkla klūgām vai priedes
saknītēm, dažkārt arī no salmiem, bija vajadzīgas, lai iesētu graudus, no kuriem izauga
labība.,Vvienroce ir izkapts ar īsu kātu. Ar to pļāva rudzus Ziemeļvidzemē, kur zeme bija
akmeņaina. Pļaujot ar vienroci, kreisajā rokā turēja mazo grābeklīti, ar ko pieturēja labību.
Maize vairākus gadsimtus bija Latvijas ļaužu galvenais uzturs. Par maizi sauca rudzu
rupjmaizi; ja rocība atļāva, cepa arī kviešu karašu, svētkiem saldskābmaizi un baltmaizi.
Abra, lize, piesta - tie ir seni vienkoka priekšmeti, kas savu vārdu un veidolu saglabājuši
gadsimtu garumā. Koka galdiņu trauki, zara kannas, sālnīcas, vāceles un cibas noderēja
pārtikas glabāšanai. Mūsdienās šie
zemnieku darinātie ikdiena trauki ir
apbrīnojami asprātīgās izdomas, darinātāju
prasmes un joprojām pievilcīgā dizaina dēļ.
Lini un vilna bija materiāls, bez kura nebija
iedomājams ļaužu apģērbs. Lai noplūktos
linu stiebrus padarītu par smalkiem
pavedieniem, bija jāiziet grūts un garš darba
process. Pogaļu sukas, linu mīstīkla,
kulstīkla, brauktuve, susekļi, visbeidzot
sprēslīca un vērpjamais ratiņš, bija rīki, cauri
kuriem gāja linu ceļš līdz tie kļuva noderīgi
saviem audzētājiem. Arī aužamās stelles, kādas reiz bijušas ikvienā zemnieku mājā, tagad
apskatāmas pašā Rīgas centrā, Brīvības bulvārī, un tajās atkal top audums.
Zemnieku istabas interjerā redzamas lietas no savulaik raksturīgā cilvēku mājokļa. Istaba –
tā zemnieku sētā sauca dzīvojamo māju, bija vieta, kur aizritēja cilvēka mūžs, nereti „no
šūpuļa līdz kapam”. It kā nejauši šo domu ieskicē arī priekšmeti ekspozīcijas iekārtojumā.
Pretstatā ikdienas pieticībai šķiet pārsteidzošas krāšanās un dārgās sudraba saktas. Saktu
piederību un lietojumu apliecina ne tikai pašas rotaslietas, bet arī tajās iegravētie uzraksti
un aculiecinieku dokumentālie zīmējumi, kas rāda zemniekus goda apģērbos.
Sestdien, 13. jūnijā plkst. 12.00, muzejā paredzēta tikšanās ar ekspozīcijas veidotājām Initu
Heinolu un Ilzi Ziņģīti.
Attēlos (pa labi): labības pļaušanai lietotie darbarīki – sirpis, izkapts, vienroce, grābeklītis, strīķis, strīķa
maksts; (pa kreisi) fragments no etnogrāfijas ekspozīcijas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstāde „Dzintars – Baltijas dārgakmens” Kijevā
No 5. līdz 30. jūnijam Kijevas pilsētas vēstures muzejā skatāma
LNVM izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, kas aprīlī
pabija Baltkrievijas Nacionālajā vēstures muzejā Minskā.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir lielākais Latvijas teritorijā
atrastā arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs.
Izstādi LNVM veidoja sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-2014”.
Šogad tā iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē kultūras programmā.
http://kyivhistorymuseum.org/
Attēlā: izstādes plakāts. Mākslinieks Ģirts Boronovskis, LNVM.

„Dauderiem” 25 gadu jubileja
Pagājuši 25 gadi, kopš „Dauderi”
pastāv kā muzejs. To izveidoja,
pateicoties trimdas latvietim Gaidim
Graudiņam, kurš, Atmodas procesu
ietekmēts, Latvijas sabiedrībai
nodeva savu kolekciju, kuru bija
sācis veidot ap 1958. gadu Vācijā,
vēloties, lai tautiešiem trimdā
nezustu atmiņas par Latviju un
varētu arī cittautiešiem parādīt
latviešu kultūras liecības.
1988. gadā Rīgā apmeklējis izstādi „Latvija starp diviem pasaules kariem” Latvijas Vēstures
muzejā, G. Graudiņš uzsāka sarunas ar Kultūras ministriju par kolekcijas nodošanu
Latvijai. Sarkandaugavā tika atrasta atbilstoša ēka – agrākā villa „Waldschlösschen”, kas
1937. -1940. gadā bija Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras
rezidence „Dauderi”. Padomju laikā ēkai vairākkārt bija mainījušies īpašnieki, un tā bija ļoti
nolaista.
1990. gada 1. martā spēkā stājās lēmums par Latvijas Kultūras muzeja „Dauderi”
izveidošanu. Sākās ēkas restaurācija un nolaistās, degradētās vides sakopšana. Darbus veica
LPSR Valsts Kultūras komitejas Zinātniskās restaurācijas pārvalde Sergeja Meierovica
vadībā.
1990. gada 27. jūnijā XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā Latvijas Kultūras muzejs
„Dauderi” tika atklāts – sākotnēji kā Mākslas muzeju apvienības sastāvdaļa, vēlākos gados
tas darbojās kā patstāvīgs muzejs. Krājuma kodolu veido ap 7000 priekšmetu no
G. Graudiņa kolekcijas, kas lielākoties ir 20. gs. 20.–30. gadu Latvijas vēstures liecības.
Kopš 2010. gada 1. janvāra „Dauderi” ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa.
Attēlā: Latvijas Kultūras muzeja „Dauderi” atklāšana 1990. gada 27. jūnijā. No kreisās: Dainis
Īvāns, Gaidis Graudiņš, Raimonds Pauls un Ilze Konstante. LNVM krājums.
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Molbertu zālē Meksikas mākslinieka Leopoldo Floresa gleznu izstāde
Līdz 28. jūnijam LNVM
pamatekspozīcijas un izstāžu zālēs
Brīvības bulvārī 32, Rīgā, skatāma
Meksikas mākslinieka Leopoldo
Floresa (1934) gleznu izstāde. Vienīgo
reizi šī nozīmīgā Meksikas 20.
gadsimta mākslas pārstāvja darbi
izstādīti kādā Eiropas valstī. Atzinību
un pazīstamību Floress galvenokārt
ieguvis ar savām freskām, sienu
gleznojumiem un citiem
monumentāliem darbiem, saņemot arī
vairākas starptautiskas balvas. Savā daiļradē viņš nav nedz dekoratīvs, nedz didaktisks, lai
gan uzskata, ka ir Meksikas murālisma turpinātājs. Ar meksikāņu murālismu mākslas
vēsturē saprot lielformāta sienu gleznojumus, radītus 20. gs. otrajā dekādē, kuru uzmanības
fokusā atradās sociālie un politiskie motīvi un kuri
greznoja daudzu nozīmīgu namu fasādes, tā padarot
mākslu brīvi pieejamu visai tautai.
Šim mākslas virzienam ir saistība ar 1910. gadā
Meksikā sākušos revolūciju, kuras laikā sabiedrības
uzmanības centrā izvirzījās māksla, kļūstot par
publisku tribīni, no kuras propagandēja revolūcijas
idejas. Savukārt par postrevolūcijas laika kultūras
ainas spilgtāko parādību kļuva murālisms.
Leopoldo Floress bieži raksturots kā Dāvida Sikeirosa (David Siqueiros) – spilgta Meksikas
murālisma pārstāvja – “māceklis”, un mākslinieks arī ir viens no pēdējiem šā virziena
pārstāvjiem mūsdienās.
Viņa visslavenākais darbs – vitrāža „Cosmovitral” atrodas Tolukas pilsētā, kas jau kļuvusi
par visas pilsētas un Mehiko štata atpazīšanas zīmi. „Cosmovitral” radās senas tirgus vietas
rekonstrukcijas rezultātā. Tās iekštelpas tika pārvērstas par Botānisko dārzu, savukārt logus
aizstāja ar lielizmēra vitrāžām murālisma stilā.
Vitrāžas veido 48 paneļi, kas aptver 3200
kvadrātmetru lielu platību. Šis darbs tika atklāts
1980. gadā. Vitrāžas izgatavošanā izmantoja
aptuveni 75 tonnas metāla struktūru, 45 tonnas
stikla un 25 tonnas svina. Ik gadu pavasara
ekvinokcijas laikā saules stari 20 minūtes spīd
tieši caur šīs vitrāžas centru, radot tās degšanas
iespaidu. 2007. gadā „Cosmovitral” tika
nosaukts par vienu no 13 Meksikas brīnumiem.
Attēlos: izstādes atklāšana 28. maijā. Augšā – (no
kreisās) Meksikas vēstniecības Zviedrijā trešā sekretāre Lorelī Arias (Lorelee Arias Vázquez), Meksikas Goda
konsuls Latvijā Karloss Arredondo Martiness, LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte.
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Grāmata par bēru tradīcijām Latvijas teritorijā
Kārtējā LNVM rakstu sērijā klajā nākusi muzeja arheologa
Dr.hist. Vitolda Muižnieka monogrāfija, kas veltīta salīdzinoši
maz aplūkotai tēmai – bēru tradīcijām. Pagaidām tas ir
pirmais apkopojošais pētījums, kas par šo tēmu sagatavots,
izmantojot mūsdienu Latvijas teritorijā arheoloģiski pētīto
14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiālu. Līdzšinējos pētījumos
viduslaiku un agro jauno laiku iedzīvotāju reliģiskās dzīves
dažādi aspekti galvenokārt aplūkoti pēc rakstīto avotu un
folkloras liecībām.
Šajā darbā analizēti atsevišķi ar miruši apbedīšanu un bēru
rituālu saistīti elementi (apbedīšanas veids, kapa piedevu
klāsts un hronoloģija, apbedīšanas vietu iekārtojums, to
izmantošanas intensitāte u.c.), kurus iespējams fiksēt
izmantojot arheoloģiskās metodes. Arheoloģisko liecību konteksts plašāk izvērtēts,
izmantojot rakstītos vēstures avotus un folkloras materiālu. Izdevums iegādājams LNVM
veikalā Brīvības bulvārī 32, Rīgā.

Muzeja veikalā krāsainas pastalas
LNVM veikalā Brīvības bulvārī
32, Rīgā, līdzās muzeja izdotajām
grāmatām, etnogrāfisku rotu
atdarinājumiem un dažāda veida
suvenīriem, kas tapuši sadarbībā
ar NicePlace Latvia un citiem
suvenīru ražotājiem, pašlaik
iegādājamas arī krāsainas
pastalas.
Foto: LNVM.

Latvijas Bankas jubilejas monēta „Rīgas pilij – 500”
16. jūnijā LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā, prezentēs
Latvijas Bankas jaunāko suvenīrkolekcijas monētu „Rīgas pilij – 500”. Tās nominālvērtība ir
5 eiro, tā darināta no sudraba un kalta Faude & Huguenin SA (Šveicē). Aversa grafiskā
dizaina un plastiskā veidojuma autors ir mākslinieks Ivars Drulle, reversa grafiskā dizaina
autore – Ilze Lībiete. Uz monētas attēloti Rīgas pils Konventa vārtu portāla akmens ciļņu Madonnas un Livonijas ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga - attēli, kā arī stilizēts Rīgas
pils atveids skatā no augšas. Monēta ir veltījums Rīgas pilij, kuras siluets Daugavas labajā
krastā ir raksturīga galvaspilsētas panorāmas zīme.
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jaunieguvumi
Sandras Kalnietes dāvinājums muzejam
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēmis dāvinājumu no politiķes, Eiropas Parlamenta
deputātes Sandras Kalnietes – vairākus dokumentus, kas papildina muzejā jau esošās
liecības par Trešo atmodu Latvijā.
Viens no būtiskajiem notikumiem, kas
ievadīja Trešo atmodu, bija Latvijas
PSR Rakstnieku savienības valdes
plēnums ar Arhitektu, Dizaineru,
Kinematogrāfistu, Komponistu,
Mākslinieku, Teātra darbinieku,
Žurnālistu savienību vadītāju un
ekspertu piedalīšanos. Tas notika 1988.
gada 1. un 2. jūnijā.
Šajā plēnumā pirmo reizi atklāti tika
apspriesti 20. gs. Latvijas vēstures
notikumi, latviešu tautas dramatiskais
stāvoklis ekonomikā, politikā un
kultūrā. Plēnumā tika pieņemta rezolūcija, kas iezīmēja ceļu uz demokratizāciju Latvijā un
kļuva par Latvijas Tautas frontes izveidošanas rosinātāju. Sandra Kalniete muzejam
uzdāvinājusi šīs rezolūcijas projektu, kurā izdarījusi savus papildinājumus un labojumus.
Esam saņēmuši arī Latvijas Tautas frontes 1. kongresa rezolūciju ar kongresa delegātu
autogrāfiem un 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanu Latvijas
Tautas frontes deputātu kandidātu sarakstu ar Sandras Kalnietes piezīmēm, veiktām balsu
skaitīšanas laikā.
Faleristikas kolekcija savukārt papildināta ar Nobela Miera prēmijas laureāta apbalvojuma
medaļu. Miera prēmija 2012. gada 12. decembrī piešķirta Eiropas Savienībai par tās
devumu, veicinot mieru un izlīgumu, demokrātiju un cilvēktiesības Eiropā. Medaļu
saņēmusi Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partiju grupas viceprezidente Sandra
Kalniete. Jaunieguvumu izstāde apskatāma LNVM Brīvības bulvārī 32, Rīgā, visu jūniju.
Attēlos: (augšā) Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes,
Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, Komponistu, Mākslinieku,
Teātra darbinieku, Žurnālistu savienību vadītāju un ekspertu
Apvienotā plēnuma rezolūcijas projekts ar Latvijas PSR
Mākslinieku savienības valdes atbildīgās sekretāres Sandras
Kalnietes labojumiem un papildinājumiem. 1988. gads;
(lejā) Nobela Miera prēmijas laureāta apbalvojuma medaļa. Nobela
Miera prēmija 2012. gada 12. oktobrī piešķirta Eiropas Savienībai.
Medaļu saņēmusi Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partiju
grupas viceprezidente Sandra Kalniete. Foto: LNVM.

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

11

hronika
Muzeja ikgadējie zinātniskie lasījumi

6. maijā LNVM konferenču zālē notika ikgadējie muzeja zinātniskie lasījumi. Referentu lielāko
daļu sastādīja jaunākās paaudzes speciālisti, kas salīdzinoši nesen uzsākuši darba gaitas muzejā.
Pēctecība nodrošināta! Attēlā pa kreisi – arheologi (no kreisās) Ingrīda Virse, Andrejs Vasks, Vanda Visocka, Alise
Šulte un Baiba Dumpe; pa labi – Irina Zeibārte, LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā (centrā).

Atklājot lasījumus, LNVM direktors Arnis Radiņš (no kreisās) teica ievadvārdus un noslēgumā stāstīja par
Rīgas pils atjaunošanas projekta gaitu. Jaunā arheoloģe Alise Šulte referēja par zīmēm uz podu dibeniem,
Artūrs Tomsons – par ierakstu zobeniem Latvijas teritorijā 9.-13. gs., un Vanda Visocka stāstīja par Skrundas
Krievukalna keramiku.

Mārtiņš Vāveris referēja par Latvijas Universitātes latviešu studentu korporāciju heraldisko simboliku LNVM
krājumā, Līga Irbe – par modernizācijas ietekmi uz ceļošanu Baltijā 19. gadsimta 2. pusē. Gita Kolosova
stāstīja par Iļģuciema stikla fabrikas kolekciju LNVM krājumā, bet Toms Ķikuts – par latviešu nacionālās
kustības pirmsākumiem 19. gs. vidū un tās daži problemātiskajiem aspektiem.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Muzeju nakts Āraišos
Piektā Muzeju nakts ar nosaukumu „No teiku salas ziedonis, Ar
baltu gulbi atbraucis”Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā šogad
aizvadīta Raiņa un Aspazijas zīmē. Dzejiskās noskaņas pavadīt
vakaru bija ieradušies 510 tuvāki un tālāki viesi un pasākuma
dalībnieki.
Vakara programma sākās ar tēlnieka Matiasa Jansona darinātā
Āraišu pils maketa atklāšanu. Tas veidots projekta “Izzini,
satausti, sajūti, izgaršo un sadzirdi Āraišus” ietvaros, un tā
īstenošanas
gaitā
muzejparkā
tika arī
uzstādīti
stendi braila rakstā.
Sanākušos priecēja Cēsu neredzīgo
biedrības drāmas studijas „Aina”
humoristiskais uzvedums „Jautri
gabaliņi iz dzīves ironijas mērcē”,
vēlāk ikviens varēja piedalīties dažādās
radošās aktivitātēs: „Lielo burtu spēlē”
varēja salikt Aspazijas un Raiņa daiļdarbu nosaukumus, varēja izspēlēt vēstures faktu
spēlipar muzejparkā esošajiem apskates objektiem. Mazie apmeklētāji apgleznoja burciņas,
kas tapa par lukturīšiem un iekļāvās Uguns un nakts ceļā.
Cēsu Pils koris pieskandēja Āraišu pļavas ar latviešu skaistākajām kora dziesmām.
Pēc koncerta apmeklētāji varēja
ugunskurā izcept koku maizi.
Tumsai iestājoties, Āraišu pils mūros
iemirdzējās svecīšu simti un tika
aizdegts uguns ceļš, kuru vel krāšņāku
darīja no ezera nākošā migla. „Uguns un
nakts” noskaņas apmeklētāji varēja
baudīt līdz pat Muzeju nakts
noslēgumam.
Attēlā: augšā pa labi – tēlnieks Matiass Jansons
ar maketu un Baiba Roze; vidū – Muzeju nakts
apmeklētāji; pa labi – Cēsu pils koris. Fotogrāfe
Agnese Ramate, LNVM.

Akadēmiskās vienības „Austrums” talka Āraišos
9. maijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā brīvprātīgi talkot ieradās akadēmiskās vienības
„Austrums” vīri ar savām ģimenēm. LNVM arheologa Artūra Tomsona vadībā tika
rekonstruēta lielākā akmens laikmeta niedru būve Latvijā. Visas dienas garumā talkotāji
nojaucavecās konstrukcijas, grieza jaunas niedres un daļēji atjaunoja visu niedru klājumu.
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Muzeju nakts Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

16. maijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00
LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā, programmas „Kas
nezin pagātnes, nezin tagadnes” ietvaros varēja apskatīt gan jaunatklāto izstādi „Rīgas pilij
– 500”, gan vairākas virtuālās izstādes, kas bija speciāli sagatavotas Muzeju naktij.
Vienā no tām
apkopotas LNVM
krājumā esošās
fotogrāfijas un
pastkartes par
Raini un Aspaziju,
otrā – mūsdienu
fotogrāfijās
atainota Kastaņola, kura bija abu dzejnieku trimdas
vieta Šveicē teju piecpadsmit gadu garumā.
Liecības par Raini – politiķi muzeja apmeklētāji
varēja meklēt arī ekspozīcijā „Latvijas Republika.
1918-1940 ”.
Bērni Muzeju naktī varēja piedalīties radošajā darbnīcā un ilustrēt kādu Raiņa vai Aspazijas
dzejoli. Dienā notika ikmēneša Ģimenes dienas nodarbība “Lellīte Lollīte un draugi”
vismazākajiem vēstures interesentiem.
Savukārt pie brīvā mikrofona 2. stāvā ikviens interesents varēja
lasīt Raiņa un Aspazijas dzeju.

Attēlā: Muzeju nakts norises LNVM,
Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
Fotogrāfe Zane Lāce, LNVM.
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Tautas frontes muzejā – filmas un liecības
16. maija dienā un vakarā, kad norisinājās
Muzeju nakts programma, LNVM nodaļā
Tautas frontes muzejs apmeklētāji ekspozīcijā
varēja apskatīt liecības par Raiņa politisko
darbību, kā arī noskatīties divas filmas par
Atmodas laiku Latvijā 20. gs. 80. gadu beigās:
„Uzturiet debesis spēkā” un „Atmodas
antoloģija”. Attēlā: TFM apmeklētāji Muzeju naktī.
Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM.

„Dauderos” Muzeju naktī – plašs piedāvājums
LNVM nodaļā „Dauderi” apmeklētāji varēja apskatīt
muzeja pamatekspozīciju, virtuālo izstādi „Rainis un
Aspazija LNVM krājuma fotogrāfijās un pastkartēs”,
kā arī Raiņa bērniem rakstīto grāmatu
ekspresizstādi. Notika arī īpaši Muzeju nakts
pasākumi: vieglatlētikas stafetes „Trenējies
kāpienam Stikla kalnā”, apslēptās mantas meklēšana
„Gals un sākums”, akadēmijas „DeCubaSon” salsas
priekšnesums „Sarkanās puķes” un meistarklase, īru
deju grupas „Moonlight Dancers” priekšnesums
„Izplesti spārni” un meistarklase, grupas
„B Optimist” muzikālais priekšnesums, uguns šovs
„Uguns un nakts” (norišu laikus lūdzam skatīt
programmā). Arī bērni labprāt iesaistījās dažādās
aktivitātēs. Fotogrāfe Olga Aļeksejeva, LNVM.

Restaurēts Rembates muižas depozīts
LNVM numismāte Kristīne
Ducmane un mākslinieks,
publicists Agris Liepiņš
2015. gada maijā pie
restaurētā Rembates muižas
parka depozīta.
Pagājušā gada rudenī Liepiņš
unikālo atradumu – 16. gs.
otrās puses monētu un
sudrablietu depozītu –
nodeva muzejam. Maijā
interesenti to varēja aplūkot
jaunieguvumu izstādē.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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„Dauderos” Lilijas Šicas darbu izstādes atklāšana
LNVM Dauderu nodaļā 15. maijā atklāja
olimpisko medaļnieku brāļu Šicu vecmāmiņas un
Latvijā vecākās aktīvās audējas – Tautas
daiļamata meistares Lilijas Šicas darbu izstādi.
Lilija Šica ir viena no Krimuldas tautas aušanas
studijas dibinātājām un ilggadējām vadītājām.
Izstādē apskatāmas daiļamata meistares austie
dekoratīvie spilveni un segas, starp tām arī
mazdēliem austā olimpiskā sega. Turpat
aplūkojamas brāļu Šicu olimpiskās medaļas un
kausi.
Brāļi
Šici,
kuri tiek atzīti par Latvijas labāko kamaniņu
divnieku, izcīnījuši vairākas godalgotas vietas
starptautiskās sacensībās un Ziemas Olimpiskajās
spēlēs.
Lilija Šica
izaudzinājusi
sešus bērnus,
viņai ir piecpadsmit mazbērni un trīspadsmit
mazmazbērni. Savos 94 gados viņa joprojām ir aktīva.
Izstāde „Dauderos” apskatāma līdz 2015. gada 5. jūlijam.

Attēlos: augšā – Lilija Šica un „Dauderi” vadītāja Olga
Aļeksejeva; pa labi un lejā pa kreisi – Lilijas Šicas izstādes
atklāšanā. Foto: LNVM.

Muzeja etnogrāfe zinātniskā konferencē Liepājā
18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: saknes un izaugsme”
Liepājā 14. un 15. maijā piedalījās arī LNVM Etnogrāfijas nodaļas kolekciju glabātāja
asistente Natālija Ameļoškina ar referātu „Sabiedrības loma Rīgas vēsturiskā centra
pilsētbūvniecības kultūras mantojuma saglabāšanā (1948 – 2014)”.
Konferenci rīkoja Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Dabas un
inženierzinātņu fakultāte, Socioloģisko pētījumu centrs (Latvija), Mēlardālenas augstskolas
Sociālo zinātņu departaments (Zviedrija) sadarbībā ar Liepājas pašvaldības “Kultūras
pārvaldi” un Liepājas muzeju. Tās galvenā tematika bija sakņu un identitātes meklējumi,
un tajā piedalījās vairāk nekā simts dalībnieki no sešām valstīm. Nolasītie referāti pārtaps
rakstu krājumā. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Liepājas muzeja
atjaunoto pamatekspozīciju un izstādi „Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”.
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Izstādes „Rīgas pilij – 500” atklāšana
6. maija pēcpusdienā LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu telpās atklāja izstādi "Rīgas pilij 500". Tā ir muzeja veltījums vēsturiski nozīmīgajai ēkai, kura bijusi muzeja mājvieta gandrīz
gadsimta garumā un kurā muzejs atgriezīsies pēc tās renovācijas. Atklāšanā uzrunas teica
gan muzeja vadība un izstādes sagatavotāji, gan sveicēji - Kultūras ministrijas
Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns un Rīgas pils muzeja
renovācijas arhitektoniskā projekta līdzautors Reinis Liepiņš, un citi. Izstāde aplūkojama
līdz 13. septembrim.

Arhitekti Jānis Sauka (pa kreisi) un
Reinis Liepiņš (centrā) un LNVM
direktors Arnis Radiņš iemieso gan
muzeja pagātni, gan nākotni Rīgas pilī.

Izstādes atklāšanā jau var atvilkt elpu.
Priekšplānā – Ģirts Boronovskis,
LNVM mākslinieks un izstādes
iekārtotājs.

Jānis Ciglis, LNVM Arheoloģijas
departamenta vadītājs, Rīgas pils
vēstures pārzinātājs un viens no
galvenajiem izstādes veidotājiem,
ieskicē zināmo nezināmajā.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Piedāvājumi
Ceļojošās izstādes skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā
šādas ceļojošās izstādes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”;
„Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”;
„Patiesība par Lielvārdes jostu?”;
„Rīgas naudai - 800”;
„Mēs, tauta”;
„Valsts prezidenta institūcija Latvijā;
„Kas pagātni pētī – nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”;
„Ceļā uz Latvijas brīvību”;
„Baltijas brīvības ceļš”.

Ceļojošo izstāžu eksponēšana – EUR 4,27 dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki.
Transportēšana iespējama vieglajā auto.

Muzejpedagoģiskās programmas un ekskursijas skolām 2014./2015. m.g.
LNVM muzejpedagoģiskās programmas un tematiskās ekskursijas muzeja
ekspozīcijā Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

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 Latvijas
Republikas 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.
„Mode un uzvedības kultūra. 17.–20. gs” (muzejpedagoģiskā programma; darba lapas).
P/sk., V/sk.
„Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par Latvijas Republikas saimniecības,
īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk., V/sk.
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9. „Padomju cilvēka ikdienas dzīve. 20. gs. 40.-80. gadi” (muzejpedagoģiskā programma,
10.

11.

12.

13.

14.

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.” (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.” (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 Rīgā.
Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien – slēgts, otrdien no 11.00 līdz 19.00, trešdien –
svētdien no 10.00 līdz 17.00.
LNVM nodaļa „DAUDERI” Sarkandaugavas iela 30 Rīgā. 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 Rīgā. Tālrunis:
67224502. Darba laiks: svētdien, pirmdien – slēgts; otrdien otrdien no 11.00 līdz 19.00,
trešdien - 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.
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS INTERNETĀ
LNVM
http://www.lnvm.lv
http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs
https://twitter.com/LV_vest_muzejs
Instagram: Nacionalais_vestures_muzejs
http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv
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

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

23

