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Izstāde “Prāgas pavasara izskaņa. Studenta Jana Palaha 

traģiskais protests” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu zālē sadarbībā ar Čehijas  

Republikas vēstniecību Latvijā no 8. līdz 31. martam apskatāma izstāde 

“Prāgas pavasara izskaņa. Studenta Jana Palaha traģiskais protests”.  

Izstādē atspoguļota Jana Palaha (Jan Palach, 1948-1969), Kārļa Universi-

tātes Filozofijas fakultātes studenta, personība un uzupurēšanās fenomens. 

1969. gada 16. janvārī jauneklis pašaizdedzinājās pie Nacionālā muzeja 

Prāgā un dažas dienas vēlāk no gūtajiem apdegumiem nomira. Radikālā 

protesta galvenais iemesls bija Čehoslovākijas okupācija, kuru veica 

Varšavas līguma valstu karaspēks, no tās izrietošs brīvību zudums, stin-

grākas cenzūras atjaunošana un Prāgas pavasara ideālu degradācija čehu 

sabiedrībā. Jana Palaha nāve čehos izsauca asu un pretrunīgu rezonansi. 

Viņa bēres izvērtās par pēdējo masu manifestāciju nacionālo ideālu aiz-

stāvībai, savukārt protesti pret pastāvošo režīmu Palaha pašuzupurēšanās 

akta 20. gadadienā deva jaunas cerības un aizsāka ceļu uz totalitārā režī-

mā sabrukumu. 

Čehijas vēsturnieku sagatavoto izstādi par Janu Palahu LNVM papildinās 

Latvijas Nacionālā arhīva virtuālā izstāde "Prāgas pavasara un Hartas- `77 

atskaņas Latvijā/Baltijā", kurā vēstīts par to, kā 1968. gada notikumi  

Čehoslovākijā atbalsojās Latvijā un Baltijā. Tajā atklāti maz zināmi fakti 

par Latvijas iedzīvotāju protestiem pret PSRS karaspēka ievešanu Čehos-

lovākijā. 
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

laiks: līdz 2017. gada 17. septembrim 

izstāde „Versija—latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 

laiks: līdz 2017. gada 5. martam 

izstāde „Kūlainis, pērstainis, delnainis…” 

laiks: 8. - 31. marts 

izstāde „Prāgas pavasara izskaņa. Studenta Jana Palaha traģiskais protests” 

pastāvīgā ekspozīcija 

“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”, 

“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”, 

“Muiža 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.”, 

“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”, 

“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940.–1941.”, 

“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.–1953.”, 

“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944.–1985.”, 

“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”, 

“Latvieši svešumā. 1944.–1990.”, 

“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā 

laiks: 4. februāris —26. marts 

“Kino afišas un pilsētnieku izklaide Latvijā 20. gs. sākumā”  

pastāvīgās izstādes 

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

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

pastāvīgā ekspozīcija 

“Atmoda – LTF – neatkarība”, paplašināta ar sadaļu “Parlamentārā revolūcija”.  

 

izstāde “Latvija neatkarības kara laikā. 1918. - 1920.”. vieta: Rīgas 61. vidusskola , laiks: 6. — 10. marts 

izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”. vieta: Nīcas vidusskola, laiks: 27. marts —12. aprīlis 

 

YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāmas virtuālās izstādes, kurās  

ietverti muzeja kolekciju izcilākie priekšmeti un dokumenti.  

 

25. martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 bez maksas apmeklējamas LNVM pamatekspozīcijas un  

izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā. LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas apmeklējums  
Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, ir bez maksas. 
 

Izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

LNVM virtuālās izstādes 

Bezmaksas apmeklējums 
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4. martā ekskursija izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 4. marts, plkst. 12.00 

Viens no šī gada jaunumiem, kas turpināsies līdz izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 

izstāde” noslēgumam (septembrī), ir ekskursijas izstādē gida vadībā. Ekskursijas notiek reizi mēnesī, par tām 

nav atsevišķi jāmaksā – ieejas maksa pasākumā ir muzeja ieejas biļete. Nākamās ekskursijas izstādē: 1. aprīlī,  

6. maijā un 2. septembrī. 

5. martā LNVM Dauderu nodaļā koncerts “Pavasara balsis” 

vieta: LNVM Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā 

datums un laiks: 5. marts, plkst. 14.00 

Ikviens interesents aicināts uz koncertu “Pavasara balsis” LNVM Dauderu no-

daļā. Koncerts notiks nama vēsturiskajā mūzikas salonā. Nama mūzikas salona 

telpā ir saglabājusies vēsturiski veidotā labā akustika un skatuves paaugstinā-

jums, kas koncerta ietvaros tiks izmantots tā sākotnējam mērķim. Iespējams, ka 

reiz šajā salonā skanēja arī kāda no koncertā atskaņotajām melodijām.  

Dzīvnieku un putnu balsu imitācijas mūzikā bija populāras jau viduslaikos. Īpa-

ši krāšņi “putnu tēma” atklāta 18. gadsimta franču komponistu - klavihordistu 

Ramo, Kuperena, Dakēna mākslā. Tādus slavenus skaņdarbus kā “Dzeguze”, 

“Putnu dziesmas”, “Gulbis” u.c. izpildīs audzēkņi un jaunie mūziķi no ansam-

bļa “Runājošās stīgas”, kā arī pasniedzējas Tatjana Bereza un Jekaterina Suvo-

rova. Skanēs mūsdienās retāk dzirdami instrumenti kā domra, mandolīna un 

arfa.  

Koncerta ideja – caur dažādiem muzikāliem skaņdarbiem parādīt žanru un stilu 

attīstību instrumentālās mūzikas vēsturē. Ieeja koncertā – bez maksas.  

9. martā Tautas frontes muzeja nodaļā tiks demonstrēta filma “Latvija man sirdī” 

vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

datums un laiks: 9. marts, plkst. 17.00 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tiks demonstrēta režisores 

Ingas Nesteres dokumentālā filma “Latvija man sirdī”, kas stāsta 

par Trešās atmodas simbolu Jēkabpilī – latvisko vērtību sargātā-

ju Māru Grīnbergu.  

Folkloras festivāls “Baltica” 1988. gadā, kad publiski tika izriti-

nāti Latvijas karogi, Baltijas ceļš, barikādes – tie ir notikumi, 

kuros piedalījās daudzi, un ikviena mūsu tautieša tā laika piere-

dze ir vērtība, kas jāsaglabā zināšanai nākamajām paaudzēm. 

Pērn aizsaulē aizgājusī žurnāliste, Jēkabpils Latviešu biedrības 

dibinātāja un vadītāja Māra Grīnberga ir viens no tiem cilvē-

kiem, par kuriem ir vērts uzzināt vairāk, jo viņa sevī nesa stipru 

dzimtenes mīlestību, vēlmi redzēt latvisku Latviju un drosmi 

cīnīties par savām idejām. Dokumentālā filma “Latvija man sir-

dī” nav stāsts tikai par Māru Grīnbergu. Tas ir stāsts par ikvienu, 

kurš bijis klāt Latvijai svarīgajos notikumos un joprojām savā sirdī ar lepnumu nes sarkanbaltsarkano karogu.  

Attēlā: Māra Grīnberga Rīgā, Zaķusalā, Barikāžu atceres pasākumā. 

2012. gada janvāris. Fotogrāfs nezināms 

Attēlā: Koncerta afiša 
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11. martā Ģimenes dienas nodarbība “Ko ēda senāk?” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 11. marts, plkst. 12.00 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina mazos vēstures interesentus 

kopā ar vecākiem apmeklēt cikla “Muzejs ģimenei” nodarbību “Ko ēda 

senāk?” sestdien, 11. martā, plkst. 12.00, Brīvības bulvārī 32. Bērni un 

pieaugušie muzejpedagoģes Santas Cerbules vadībā iepazīs 19. gadsim-

ta latviešu zemnieku dzīvesveidu. No šodienas to šķir vien nedaudz vai-

rāk par 100 gadiem, taču – cik daudz kas ir mainījies!  

Vislielākā uzmanība nodarbībā tiks pievērsta ēdienam un tā gatavotā-

jam. Ko mūsu priekšteči ēda laikmetā, kurā nebija pārtikas lielveikalu? 

Kādi darbi zemniekam bija jādara, lai iegūtu pārtiku? Ko laucinieki pir-

ka tirgū un pilsētu veikalos un ko audzēja paši?  

Kad Latvijas teritorijā sāka audzēt kartupeļus, gurķus, salātus? Ko  

zemnieks zināja par kafiju un kas bija “gardēdiens”? No kāda vecuma 

pusdienu maltītes laikā drīkstēja stāvēt pie pieaugušo galda? Un kāpēc 

mazi bērni pie galda nesēdēja kopā ar pieaugušajiem?  

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs dalība nodarbībā, kurā 

tiks arī pētīti seni galda un virtuves piederumi no muzeja krājumiem. 

Tāpat tiks minētas ēdienu mīklas, varēs iemācīties kādu tautasdziesmu par ēšanu un uzzināt interesantas senu 

ēdienu receptes. Kā vienmēr, būs iespēja aizpildīt nodarbības tematam atbilstošas uzdevumu lapas, kuras muze-

ja apmeklētāji varēs ņemt līdzi. Iepriekš pieteikties uz nodarbību nav nepieciešams.  

14. – 17. marts izglītojošas nodarbības skolēnu brīvlaikā 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 14. – 17. marts, plkst. 12.00 

Skolēnu pavasara brīvlaikā no 14. līdz 17. martam katru dienu plkst. 12.00 Brīvības bulvārī 32 notiks izglītojošas 

nodarbības. Tās iespējams apmeklēt gan skolēnam individuāli, gan kopā ar draugiem vai ar ģimeni. 

14. martā plkst. 12.00 nodarbība “Kā dzīvoja pirms 100  

gadiem: fotogrāfijas stāsta”. Skolēni, aplūkojot pirms 

gandrīz 100 gadiem Pieminekļu valdes ekspedīciju  

laikā uzņemtās fotogrāfijas, iepazīs cilvēku ikdienu, 

prasmes, kas bija nepieciešamas, darot darbus tīrumā, 

pļavā, sētā, mājā. Nodarbības apmeklētāji apskatīs se-

nus priekšmetus ekspozīcijā, izzinās vecvārdus, meklēs  

seno priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās.  

Mērķauditorija – pamatskolas klašu skolēni. 

15. martā plkst. 12.00 nodarbība izstādē “Versija – lat-

vieši: 1896. gada latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Skolēni 

uzzinās par vērienīgo 1896. gada Latviešu etnogrāfisko 

izstādi. Nodarbības dalībniekiem būs iespēja izsekot  

ceļam no aitas līdz cimdam, no liniem līdz kreklam un 

no grauda līdz maizei. Tās bija prasmes, kas raksturoja 

latviešu zemnieku ikdienu 19. gadsimtā.  

Mērķauditorija – sākumskolas klašu skolēni. 

 

Attēlā: Karošu glabāšana lauku saulē. Cēsu apriņķa 

Raunas pagasts. Fotografējis M. Pluka 1928. gadā. 

LNVM krājums 

Attēlā: Mazie gani uz lauka Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Beču sādžā. 

1926. gada 21. jūlijs. Fotografēja Jānis Students. LNVM krājums 



5  

 marts 

 KALENDĀRS 

LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 

 

16. martā plkst. 12.00 paralēli notiks divas nodarbības “Gatavošanās eksāmenam vēsturē”: 

-“20. gadsimta vēstures atkārtošana” (nodarbība Konferenču zālē. Tā balstīta uz 20. gadsimta notikumu atspo-

guļojumu slaidrādē); 

 -“Gatavošanās eksāmenam – no vissenākajiem laikiem līdz mūs-

dienām” (nodarbība ekspozīcijas zālēs). Aizpildot darba lapas, sko-

lēni atkārtos vēstures stundās gūtās zināšanas un sistematizēs tās. 

Mērķauditorija –  9. un 12. klašu skolēni. 

17. martā plkst. 12.00 nodarbība “Latvijas Kultūras kanona  

vērtības” izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada  

Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Skolēni uzzinās par 1896. gadā no-

tikušo Latviešu etnogrāfisko izstādi un meklēs deviņas Latvijas 

Kultūras kanona vērtības muzeja veidotajā izstādē. Mērķauditorija 

- 9. – 12. klašu skolēni. 

Ieejas maksa skolēniem EUR 0.75, studentiem, pensionāriem  

EUR 1.50, pieaugušajiem EUR 3.00. 

 

18. martā tikšanās ar folkloras draugu kopu “Savieši” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 18. marts, plkst. 12.00 

Pasākumu cikla “Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros sestdien, 18. martā notiks tikšanās ar folkloras draugu 

kopu “Savieši”. Sarunas tēma: “Folklora pirms 120 gadiem un tagad: aizmirsti vārdi un jaunatrastas dzies-

mas”.  

Tikšanās notiks izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Lat-

viešu etnogrāfiskā iestāde.” 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskajā izstādē pirmo reizi  

teatralizētā veidā tika iestudētas latviešu tradīcijas – mājas 

darbi, ganu dziesmas, pieguļā jāšana un kāzas. Vislielāko 

atzinību ieguva kāzu tradīciju iestudējums. Uzvedumu pa-

matā bija komponista un pedagoga Andreja Jurjāna ekspe-

dīcijās dažādos Latvijas novados savāktie latviešu tautas 

mūzikas materiāli, Rīgas Latviešu biedrības Zinību komi-

sijas un Mūzikas komisijas vāktie ieražu apraksti. Uzvedu-

mos piedalījās vairāk nekā simts dziedātāju un Rīgas Lat-

viešu teātra aktieru, kuri visi bija ģērbti latviešu tradicio-

nālajos apģērbos un dziesmas izpildīja autentiskā veidā ar t. s. “teicējām”, “locītājām”, “vilcējām” un 

“priekšdziedātājām”.  

Mūsdienās folkloras kopas turpina iedzīvināt un popularizēt latviešu ieražas un senās dziedāšanas tradīcijas, 

pulcējot dažādos pasākumos tūkstošiem folkloras entuziastu un interesentu. 18. marta pasākumā, sarunā ar 

folkloras draugu kopu “Savieši”, uzzināsim, kāpēc viņi tērpjas tradicionālajos apģērbos, dzied un muzicē? 

Kur viņi smeļas sen aizmirstu dziesmu tekstus un melodijas, kā tās atdzīvina? “Saviešu” dalībnieces pastāstīs 

par pieredzi, kas gūta veidojot mūzikas ierakstu ciklus, par tradicionālo krāsaugu izmantošanu un apģērba 

krāsu atspoguļošanu dziesmās programmā “Saviešu mēļošana”, kā arī zirgu krāsu tēmu programmā “Zirga 

pase”.  

Attēlā: Folkloras draugu kopa “Savieši” 

Attēlā: Ieskats izstādē „Versija—latvieši: 1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde”. Foto: LNVM 
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23. martā Tautas frontes muzeja nodaļā sarīkojums “Helsinkieši Liepājā un Rīgā” 

vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

datums un laiks: 23. marts, plkst. 17.00 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, turpinot aizsākto sarunu ciklu 

“Trešā atmoda.  

1987. gads. Kā tas sākās?”, 23. martā plkst. 

17.00 aicina uz sarīkojumu “Helsinkieši Lie-

pājā un Rīgā”.Kaut arī Latvijas Trešās atmo-

das pirmā nacionālās pretošanās grupa 

“Helsinki-86” dibināta 1986. gadā Liepājā, 

tās triumfu Latvija pieredzēja 1987. gadā 

Rīgā. 14. jūnijā grupas dalībnieki demonstra-

tīvi nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, tā 

pirmo reizi Latvijas PSR vēsturē publiski 

godinādami komunistiskā terora upurus. 

23. augustā viņi tautai atgādināja PSRS va-

ras rūpīgi slēpto patiesību par 1939. gada  

23. augustā noslēgto Molotova-Ribentropa 

paktu, PSRS un Vācijas neuzbrukšanas līgu-

mu, kura rezultātā Padomju Savienība okupē-

ja Baltijas valstis.  

Savukārt pēc “Helsinki-86” aicinājuma  

1987. gada 18. novembrī atzīmēt līdz šim aizliegtos Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus, Brīvības pie-

minekli aplenca PSRS armijas, milicijas un VDK vienību ķēdes. Pastiprinājās represijas pret grupas dalībnie-

kiem, tika safabricētas krimināllietas. Latvijas PSR presē parādījās helsinkiešus nomelnojošas un apmelojošas 

Kremļa propagandistu publikācijas. 

Sarīkojumā ar priekšlasījumu uzstāsies “Helsinki-86”grupas dalībnieks Jānis Rožkalns. Par “Helsinki-86” darbī-

bas apzināšanas un dokumentālo liecību problemātiku pastāstīs vēsturnieks, Latvijas Kara muzeja speciālists 

Jānis Maurītis. Sarīkojumā lūgti piedalīties un uz auditorijas jautājumiem atbildēt visi kādreizējie grupas dalīb-

nieki. Norisi vadīs Dainis Īvāns. 

26. martā nodarbība bērniem “Tradicionālie mūzikas instrumenti” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 26. marts, plkst. 12.00 

Turpinot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja aizsākto nodarbību ciklu ģime-

nēm ar jaunākā skolas vecuma bērniem izstādē “Versija – latvieši: 1896. ga-

da latviešu etnogrāfiskā izstāde”, svētdien, 26. martā, plkst. 12.00 notiks tre-

šā nodarbība – “Tradicionālie mūzikas instrumenti”. 

Nodarbības sākumā dalībnieki dosies nelielā ekskursijā, uzmanību pievēršot 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes nodaļā “Mūzika un dziedāšana” 

eksponētajiem mūzikas instrumentiem – koklēm, taurēm, stabulēm un dažā-

diem sitamajiem instrumentiem – trideksnim, kāzu eglītei un sietiņam. Savu-

kārt muzeja pamatekspozīcijas daļā “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids  

19. gadsimtā”, būs iespēja noskatīties video par Latvijas kultūras kanona vēr-

tību – kokli – tās darināšanu un spēlēšanu, kā arī aplūkot vēl citus tradicionā-

los mūzikas instrumentus – gan vitrīnās, gan zīmējumos. Vēlāk bērni varēs 

minēt mīklas par mūzikas instrumentiem, sakārtot tautasdziesmu rindas pa-

reizā secībā, kā arī ilustrēt latviešu tautas pasakas par mūzikas instrumentiem 

un muzicēšanu.  

Attēlā: 1987. gada 14. jūnijā Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupas “Helsinki-86” organizētā 

ziedu nolikšana 1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņai pie Brīvības pieminekļa Rīgā. 

Gājiena priekšgalā Eva Biteniece un Rolands Silaraups. Fotogrāfs nezināms 

Attēlā: Kāzu eglīte. Aizputes apriņķa Dzērves 

pagasts. 19. gs. 2. puse. LNVM krājums. 

Foto: Roberts Kaniņš 
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28. martā “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” pasākumā viesosies Anete Karlsone 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 28. marts, plkst. 18.00 

Pasākumu cikla pieaugušajiem interesentiem “Vēlās otrdienas. 

Saruna ar pētnieku” ietvaros tiksimies ar LU Latvijas vēstures 

institūta vadošo pētnieci Dr. hist. Aneti Karlsoni. Sarunas tēma: 

“Kā mēs pirmoreiz ieraudzījām savu tautastērpu.” 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskajā izstādē tradicionālais  

apģērbs tika izcelts kā viena no spilgtākajām latviešu kultūras 

vērtībām. Izstādes nodaļa “Apģērbi” bija eksponātu ziņā plašākā 

nodaļa. Vitrīnās bija apskatāmi Rīgas Latviešu biedrības Zinību 

komisijas ekspedīcijās iegūtās un dāvinātās lietas: sieviešu gal-

vas segas un plecu apsegi, krekli, brunči, jakas, vīriešu cepures, 

bikses, vestes, svārki jeb “kamzoļi”, sieviešu un vīriešu virsdrē-

bes, apavi, rotas, cimdi, zeķes, jostas un prievītes. Latviešu  

novadu tradicionālajos apģērbos ietērpa vairāk nekā 50 maneke-

nus. Latviešu etnogrāfiskā izstāde bija pirmā reize, kad tik plašā 

apjomā varēja ieraudzīt dažādu novadu tradicionālos apģērbus 

un turpmākajos gados tas būtiski mainīja priekšstatus par vizuā-

lā “paštēla” jeb nacionālā tērpa izskatu. 

Kāds bija priekšstats par tradicionālo apģērbu pirms 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes un kā tas mainījās pēc izstādes? Kā šī priekšstata maiņa ietekmējusi ieteiku-

mus Vispārējo latviešu dziesmu svētku dalībniekiem? Kā pētniece vērtē tradicionālā apģērba darināšanas un 

valkāšanas tradīcijas mūsdienās – vai kopjam un sargājam tradīcijas, vai dodamies stilizācijas virzienā? 

Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes sarunā ar LU Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci  

Dr. hist. Aneti Karlsoni. Ieeja bez maksas. 

Nodarbības izskaņā būs iespēja no mūsdienīgiem materiāliem pagatavot mūzikas instrumentus – rūceni 

(skaņu rīku, kas rada rūkoņu) vai žvanguli (skaņu rīku – grabuli). Žvanguļa gatavotāji varēs arī iemācīties 

tamborēt, tādēļ interesenti aicināti ņemt līdzi savu dziju un tamboradatu, lai muzejā iesākto darbu varētu 

pabeigt mājās. Ieejas maksa – muzeja biļete vai muzeja ģimenes biļete (EUR 4.00  

neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita). Iepriekš pieteikties uz nodarbību nav nepieciešams. Tās aptuvenais 

ilgums – 1,5-2 stundas. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata jaunāko klašu bērnus, kurus pa-

vada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Attēlā: Dr. hist. Anete Karlsone. Foto: Personīgais arhīvs 
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Gulbenē atklāta izstāde “Arheoloģiskās liecības Gulbenes novadā” 

Atsaucoties Gulbenes novada Vēstures un mākslas mu-

zeja aicinājumam, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Arheoloģijas departamenta darbinieki sadarbībā ar vietē-

jiem speciālistiem sagatavoja un 14. februārī atklāja  

izstādi “Arheoloģiskās liecības Gulbenes novadā”.  

Izstādē var aplūkot atsevišķus Gulbenes novada ievēro-

jamākos arheoloģijas pieminekļus fotoattēlos, kā arī ori-

ģinālus priekšmetus – darbarīkus, ieročus un rotas no 

LNVM krājuma. Šie priekšmeti atspoguļo visus nozīmī-

gākos vēstures posmus (sākot jau no akmens laikmeta) 

Gulbenes novadā, ilustrējot tos ar vairāk nekā 100 dažā-

diem eksponātiem. Lielu ieguldījumu izstādes tapšanā 

snieguši arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja restaura-

tori, sagatavojot eksponēšanai lielu daļu priekšmetu. 

Vienlaikus ar izstādes atklāšanu, 14. februārī Gulbenes nova-

da vēstures un mākslas muzejā tika rīkots izglītojošs seminārs 

Gulbenes novada skolotājiem, lai veicinātu izstādē redzamo 

materiālu praktisku pielietojumu skolēnu mācību procesā. 

Vairāki LNVM Arheoloģijas departamenta speciālisti semi-

nāram bija sagatavojuši referātus, kas saistīti ar izstādē atspo-

guļotajām tēmām un priekšmetiem. Jānis Ciglis sniedza pla-

šāku ieskatu Austrumlatvijas etniskajos procesos, Baiba 

Dumpe iepazīstināja ar keramikas priekšmetiem no Latvijas 

ezerpilīm, Irita Žeiere stāstīja par arheoloģiskajiem tekstilat-

radumiem Gulbenes novadā, Ritvars Ritums bija sagatavojis 

prezentāci-

ju par Lat-

vijas Naci-

onālā vēstures muzeja arheoloģisko dokumentu krājumu, tā 

izmantošanu, bet Ingrīdas Virses referāts bija veltīts arheo-

loģijai kā nozīmīgam avotam novada un Latvijas vēstures 

izzināšanā.Izstādes atklāšana un tai sekojošais izglītojošais 

seminārs radīja plašu interesi sabiedrībā. Bija ieradušies  

49 apmeklētāji gan no Gulbenes, gan arī no apkārtējām pil-

sētām – Cēsīm un Madonas. Pasākums izpelnījies arī vietē-

jās preses uzmanību. Laikraksta “Dzirkstele” 2017. gada 

14. februāra numurā lasāma informācija par izstādi, bet  

17. februārī atrodama plašāka intervija ar izstādes auto-

riem. Šī izstāde ir LNVM otrais sadarbības projekts ar Gul-

benes muzeju. Izstāde Gulbenes muzejā būs apskatāma līdz 12. maijam. 

Attēlā: Ieskats izstādes atklāšanā un seminārā. Foto: Iveta Petrovska 

Attēlā: Ieskats izstādes atklāšanā un seminārā. Foto: Iveta Petrovska 

Attēlā: Ieskats izstādes atklāšanā un seminārā. Foto: Iveta Petrovska 

Liepājā atklāta izstāde “Grobiņas arheoloģiskais ansamblis – vakar un šodien” 

23. februārī Liepājas muzeja nodaļā - ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos” tika atklāta izstāde “Grobiņas 

arheoloģiskais ansamblis – vakar un šodien”. Izstāde veidota saistībā ar Grobiņas arheoloģiskā ansambļa – 

Grobiņas pilskalna, kuršu un skandināvu kapulauku izvirzīšanu nominācijai UNESCO Pasaules mantoju-

mam. Izstāde ir Grobiņas novada domes, aktīvā tūrisma centra “Kuršu vikingu apmetne”, Liepājas muzeja un 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sadarbības rezultāts. LNVM izstādē pārstāvēts ar skandināvu senlietām 

no Grobiņas Smukumu un Priediena kapulaukiem un Grobiņas apkārtnes, kuršu senlietām no Atkalnu senka-

piem un Grobiņas apkārtnes. Mūsdienu skatījumu uz senatnes pieminekļiem atklāj labākās konkursā “Mans 

arheoloģijas piemineklis” iesūtītās fotogrāfijas. Izstādi kuplina arī aktīvā tūrisma centra “Kuršu vikingu ap-

metne” jauniešu vikingu laika tērpu un ieroču atdarinājumi. Izstāde ir atvērta apskatei līdz 26. martam.  
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Āraišu arheoloģiskā muzejparka statusa maiņa 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Amatas novada pašvaldība informē, ka no 2017. gada  

1. februāra ir mainīts Āraišu arheoloģiskā muzejparka statuss. Āraišu arheoloģiskais muzejparks turp-

māk būs Amatas novada pašvaldības nodaļa “Āraišu arheoloģiskais parks”, un tam vairs nebūs saistības 

ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. 

Izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” nominēta  

balvai “Rīgas Metrs” 

Izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” izvirzīta pilsētas un tūrisma proce-

su balvai. “Rīgas Metrs” ir radošo pilsētvides, pētniecības un tūrisma procesu neatkarīgā balva, kas tika 

izveidota pēc pilsētvides stāstu producentu apvienības “Mantra” iniciatīvas. Pirmā “Rīgas Metra” balva 

tiks pasniegta 4. martā. Uz apbalvošanas ceremoniju Kaņepes Kultūras centrā aicināti arī izstādes 

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

Balvai “Zelta ābele 2016” nominēts izdevums “1896. Latviešu Etnogrāfiskā izstāde” 

21. februārī tika paziņoti grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2016” 

nominanti deviņās kategorijās. Balvai “Zelta ābele 2016” zinātniskās 

literatūras sadaļā nominēts LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Sani-

tas Stinkules sastādītais izstādes katalogs “1896. Latviešu Etnogrāfiskā 

izstāde”. Māksliniece – Anta Pence; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; 

izdevējs – “Neputns”. 

23. februārī nominētās grāmatas piedalījās Baltijas Grāmatu mākslas 

konkursā, kas šoreiz notika Rīgā. Nominētās grāmatas piedalījās Starp-

tautiskajā grāmatu mākslas konkursā Vācijā, kā arī tika eksponētas Fran-

kfurtes grāmatu gadatirgū kā Latvijas stendā, tā arī Mākslas hallē.  

Konkursam 35 izdevēji bija iesnieguši 114 grāmatas. No tām uz balvu 

pretendē 41 grāmata. 

Konkursa noslēguma ceremonija notiks 28. martā plkst. 17.00 Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Piedalīties un nobalsot par skaistāko grāmatu aicināts ikviens. 

Balsot var katru dienu līdz 27. martam šeit: http://ej.uz/keod 

Attēlā: Grāmatas “1896. Latviešu 

Etnogrāfiskā izstāde” vāks  

Martā noslēgsies LNVM Dauderu nodaļas konkurss jaunajiem pētniekiem  

LNVM Dauderu nodaļa ir izsludinājusi studentu un jauno pētnie-

ku zinātnisko darbu konkursu “Dauderu namam – 120”. Latviešu 

kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš ir piešķīris 

muzejam līdzekļus, lai sekmētu skolēnu, studentu un jauno pēt-

nieku interesi un zināšanas par Latvijas vēsturi un tās pētniecību. 

Konkursa “Dauderu namam – 120” iespējamās pētnieciskās 

apakštēmas: Sarkandaugavas saimnieciskā vēsture, Sarkandauga-

vas sociālā vēsture, Sarkandaugava kultūrvēsturiskā kontekstā, 

Dauderu nama vēsture, Kārlis Ulmanis Sarkandaugavā, muzeolo-

ģija: mazo muzeju iespējas un izaicinājumi. Darbus konkursam 

var iesniegt līdz 2017. gada 31. martam. Trīs labāko konkursa 

darbu autori saņems autoratlīdzības (balvu fonds - 2000 EUR). 

Konkursa nolikums un pieteikums: http://lnvm.lv/?p=8773.  

Attēlā: LNVM Dauderu nodaļa. Foto: Olga Miheloviča 

http://ej.uz/keod
http://lnvm.lv/?p=8773
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Ēnu diena Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

Jau tradicionāli februāra mēnesī  

dažādu profesiju pārstāvjiem ir ie-

spēja dienu pavadīt ar savu “ēnu” – 

skolēnu, kurš interesējas par attie-

cīgo specialitāti. Muzejā šogad 

Ēnu dienā – 15. februārī – Etnogrā-

fijas nodaļas krājuma glabātājas 

asistentes Antras Saliņas “ēna” 

visas darba dienas garumā bija  

2. klases audzēkne Gabriela. Viņa 

dienas gaitā iepazinās ar daudzvei-

dīgo muzeja darbu – krājuma do-

kumentēšanu, glabāšanu, pētīšanu, 

restaurāciju. Muzeja krātuvēs mazā 

interesente iepazinās ar bagātīgo 

krājumu klāstu un darba specifiku. 

Garo darba dienu Antra kopā ar 

Gabrielu noslēdza muzeja ekspozī-

cijā, iepazīstoties ar ekspozīcijas daļu “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā” un jaunāka-

jām izstādēm. Gabriela ar aizrautību darbojās pie ekspozīcijas interaktīvā punkta “Latviešu tautastērps”. 

Jaunieguvumi LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz marta beigām būs apskatāms krājuma 

jaunieguvums – kokvilnas džemperis, kuru muzejam dāvinājis bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsē-

dētājs Dainis Īvāns. Džemperis valkāts akcijas “Baltijas ceļš” laikā 1989. gada 23. augustā.  

Attēlā: No labās: Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane Etnogrāfijas 

nodaļas krājuma glabātāja asistenti Antru Saliņu un viņas “ēnu” Gabrielu iepazīstina ar stikla plašu 

fotonegatīviem. Kā palīgi garajā darba dienā Gabrielai visur līdzi devās mīļmantiņas. Foto: LNVM  

Oktobrī LNVM Dauderu nodaļā zinātniska konference “Dauderu namam – 120” 

LNVM Dauderu nodaļa aicina pieteikties starpdisciplinārai zinātniskai konferencei “Dauderu namam – 

120”. Konference notiks LNVM Dauderu nodaļā (Rīgā, Zāģeru ielā 7) 2017. gada 4. oktobrī. Konference 

“Dauderu namam – 120” ir paredzēta kā turpinājums jau aizsāktajām muzeja aktivitātēm atzīmējot  

120. jubileju kopš “Dauderu” nama uzcelšanas 1897. gadā. Konferencē aicināti piedalīties ne tikai stu-

dentu un jauno pētnieku konkursa “Dauderu namam – 120” laureāti, bet arī dažādu nozaru speciālisti 

(vēsturnieki, valodnieki, sociologi, antropologi, politologi, arheologi, etnologi u.c.).  

Konferences tēmas: 

-Sarkandaugavas saimnieciskā vēsture (piemēram, rūpniecības un transporta attīstība Sarkandaugavā, 

alus darītavas “Aldaris” vēsture u.c.), 

-Sarkandaugavas sociālā vēsture (piemēram, Sarkandaugavas biedrību vēsture, Sarkandaugavas dzimtu 

stāsti un likteņi u.c.), 

-Sarkandaugava kultūrvēsturiskā kontekstā (piemēram, Sarkandaugavas parku vēsture, Sarkandaugavas 

ēku vēsture u.c.), 

-Kārlis Ulmanis Sarkandaugavā, 

-“Dauderu” nama vēsture (piemēram, Bingneru dzimtas vēsture u.c.), 

-Muzeju vēsture “Dauderu” namā, 

-Muzejs kultūras piemineklī: iespējas un izaicinājumi.  

Lūdzam konferencei pieteikties līdz 2017. gada 31. maijam, aizpildot dalībnieka anketas, kas atrodamas 

www.lnvm.lv. 

http://www.lnvm.lv
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Atskats uz februāra pasākumiem Brīvības bulvārī 32 

Februārī ģimenēm ar bērniem muzejā notika divi pasākumi.  

11. februārī norisinājās Ģimenes diena “Kā dzīvoja senie ļau-

dis?”,26. februārī nodarbība izstādē “Versija – latvieši:  

1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, kuras tēma bija “No 

liniem līdz kreklam.” Ģimenes dienu muzejā apmeklēja vairāk 

nekā 50 dalībnieku. Tie klausījās gides stāstījumā par to, kā dzī-

voja mūsu senči akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Pasākuma 

apmeklētāji varēja apskatīt dažādus priekšmetus – traukus, apģēr-

bu, ieročus un rotas, kas stāsta par dzīvi pirms tūkstošiem gadu. 

Tāpat mazie muzeja apmeklētāji varēja iejusties arheologu lomā 

un salikt trauku lausku puzli.  

Februārī notika jau otrā nodarbība ģimenēm ar bērniem izstādē 

“Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Šo-

reiz apmeklētāji devās gan ekskursijā iepriekšminētajā izstādē, gan 

apskatīja linu apstrādes rīkus ekspozīcijā “Zemnieku tradicionālais 

dzīvesveids 19. gadsimtā”. Vēlāk bērni minēja mīklas par liniem 

un to sarežģīto un laikietilpīgo apstrādes procesu, sakārtoja tautas-

dziesmu rindas pareizā secībā, kā arī mācījās izšūt krustdūrienā. 

Gandrīz katrs mazais nodarbības dalībnieks gribēja izšūt  

sava vārda pirmo burtu. Nodarbības izskaņā bērni gāja rotaļās. 

LNVM pieaugušajiem interesentiem februārī piedāvāja trīs pasā-

kumus – ekskursiju izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde” gida vadībā 4. februārī, kā arī divas tikšanās 

ar ekspertiem – profesoru Valdi Muktupāvelu un Dr. hist. Kasparu Kļaviņu. 

Tikšanās ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un 

baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģijas katedras vadī-

tāju – profesoru Valdi Muktupāvelu notika pasākumu cikla 

“Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros 18. februārī. Pasākumu 

apmeklēja 25 dalībnieki. V. Muktupāvela sagatavotā muzikālā 

lekcija “Dažas mīklas un noslēpumi latviešu mūzikas instru-

mentu pasaulē” iepazīstināja apmeklētājus ar populārākajiem 

latviešu mūzikas instrumentiem, kas atrasti arheoloģiskajos 

izrakumos, kā arī minēti latviešu tautasdziesmās. Lekcijas lai-

kā tika spēlēti arī dažādi mūzikas instrumenti. 

 

 

28. februārī tikšanās ar Dr. hist. Kasparu Kļaviņu notika 

pasākumu cikla “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” ie-

tvaros.  Sarunas tēma šoreiz bija “700 verdzības gadu mīts. 

Latvijas vēstures interpretācijas 18. – 21. gs.” Līdzīgi kā 

iepriekšējā šī cikla lekcija, arī šī bija kupli apmeklēta – to 

noklausījās 133 interesenti, kas aktīvi turpināja diskusijas 

arī pēc pasākuma noslēguma. 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 
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Dauderu nodaļā atklāta izstāde “Kino afišas un pilsētnieku izklaide Latvijā 20. gs.  

sākumā”  
 Šī gada 4. februārī LNVM Dauderu nodaļā tika atklāta izstāde “Kino afišas un pilsētnieku izklaide Latvijā  

20. gs. sākumā”. Vēsturiskās afišas, kas nāk no dažā-

dām Latvijas pilsētām, parāda 20. gs. pirmās puses  

Latvijas pilsētnieku dzīvi un izklaidi. Bieži vien šīs  

afišas ir kā kadri no mēmā kino. Izstādē parādīta pilsē-

tas afišu vizuālā stilistika, papildus tam tās rāda, ka ne 

tikai kinematogrāfija bija galvenā izklaide Latvijas  

pilsētās. Šie darbi atspoguļo to, kā ar vienkāršas divkrā-

su tipogrāfijas druku Latvijas pilsētās tika reklamēti 

dažādi kultūras un izklaides pasākumi. 

Izstāde būs apskatāma līdz š. g. 26. martam. Izstādē  

izmantoti oriģināli materiāli no privātkolekcijām. Izstā-

des kuratore ir Marina Kravčenko, kultūras vadības ma-

ģistre un izstādi piedāvā “DOM INTERIOR STUDIO”. 

Izstādi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

un I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību 

asociācija.  

Attēlā: Ieskats izstādes atklāšanā. Centrā (pa labi) projekta kuratore, kultūras 

vadības maģistre Marina Kravčenko un Olga Miheloviča, LNVM Dauderu 

nodaļas vadītāja. Foto: Ieva Līce 

Atskats uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumu “Pēdējā Vīriešu diena un 

pēdējais padomju armijas monstrs” 

23. februārī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika 

sarunu cikla “Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?” 

sarīkojums “Pēdējā Vīriešu diena un pēdējais padomju 

armijas monstrs”. Sarīkojumā tika demonstrēta režisores 

Indras Vaļenieces dokumentālā filma “Folkmaņa  

faktors”. Filma vēsta par cilvēkiem, kuri laikā no  

1988. līdz 1994. gadam panāca Skrundas radiolokācijas 

stacijas slēgšanu. Tajā tiek analizēta tālaika politiskā 

situācija Latvijā un starptautiskās norises.  

Par to, kā tika panākta Skrundas radiolokācijas stacijas 

slēgšana, stāstīja filmas galvenais varonis Ints Folkma-

nis, Skrundas lokatora sabiedriskais novērotājs. Par tā 

laika politisko situāciju stāstīja toreizējais Latvijas Re-

publikas Ministru prezidents Valdis Birkavs, vēsturnieks 

un bijušais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis,  

6. Saeimas deputāts Jānis Kalviņš u.c. Ar priekšlasījumu par “PSRS armijas izvešanas ģeopolitiskajiem as-

pektiem” uzstājās Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors Edgars Engīzers. Vārds tika dots gan filmas va-

roņiem, gan bijušajam PSRS armijas izvešanas sarunas grupas vadītājam Jānim Dinevičam. Sarīkojums tika 

organizēts sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu. 

Attēlā: Ar priekšlasījumu uzstājas Baltijas Starptautiskās akadēmijas 

lektors Edgars Engīzers. Foto: Kārlis Kalseris 
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ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināša-

nas 1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi - tā kolekci-

jās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un  

monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzī-

ves 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 Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa. 

 

 

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 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.  

 

izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka Ādolfa fon Bingne-

ra 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. Dauderu nodaļa piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas terito-

riju dažāda rakstura pasākumiem.  

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA 

DAUDERU NODAĻA 

 

http://www.lnvm.lv  
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YouTube.com – LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM  

Instagram: Nacionalais_vestures_muzejs  
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