
  

 APRĪLIS  

“Savējā Latgale” 

ienāk Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

No 6. aprīļa līdz 8. septembrim Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

Brīvības bulvārī 32, Rīgā būs skatāma mobilā izstāde “Latgales kon-

gresam – 100” un izstāde “Latgales keramika – tradicionālais un mūs-

dienīgais”.  

Ar šo “Savējās Latgales” ciklu muzejs aizsāk Latvijas simtgadei veltītu 

norišu programmu, izceļot Latvijas apvienošanas idejas nostiprināša-

nu 1917. gada pavasarī kā īpaši būtisku valsts tapšanas procesa sa-

stāvdaļu.  

Līdzās nācijas vienotības idejai ne mazāk svarīga ir katra novada uni-

kalitāte, īpašais tā kultūrvēsturiskajā ainavā, vēsturiskajā pieredzē. 

1917.-1918. gadā nostiprinātie kopīgie mērķi vēl šodien pastāv mijie-

darbībā ar katra kultūrvēsturiskā novada savdabību. 

Latgales zemes sapulce (Latgales kongress) kinoteātrī “Diana” Rēzeknē 1917. 

gada 26. aprīlī (9. maijā). Jēkaba Strazdiņa zīmējums. 1935. gads.              

Foto: LNVM krājums 
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

laiks: 6. aprīlis —8. septembris    

mobilā izstāde “Latgales kongresam—100”   JAUNUMS 

laiks: 6. aprīlis —8. septembris    

izstāde “Latgales keramika—tradicionālais un mūsdienīgais”    JAUNUMS 

laiks: līdz 17. septembrim 

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

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: 5. aprīlis—21. maijs 

“Cilvēks un daba Latvijā ”  JAUNUMS 

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

izstāde “Patiesība par Lielvārdes jostu?”. Vieta: Ķengaraga vidusskola, laiks: 3. —7. aprīlis 

izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”. Vieta: Rīgas 45. vidusskola, laiks: 3. —7. aprīlis 

izstāde “Latvija Neatkarības kara laikā. 1918. - 1920.” Vieta: Skrīveru vidusskola, laiks: 10.— 14. aprīlis 

izstāde “Latvija: tauta, zeme, valsts”. Vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, laiks: 18. —21. aprīlis 

izstāde “Patiesība par Lielvārdes jostu?”. Vieta: Rīgas 49. vidusskola, laiks: 24. —28. aprīlis 

izstāde “Mēs, tauta”. Vieta: Rīgas Angļu ģimnāzija, laiks: 24. —26. aprīlis 

izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”. Vieta: Zolitūdes ģimnāzija, laiks: 24. aprīlis—3. maijs 

izstāde “Baltijas brīvības ceļš”. Vieta: Jelgava 5. vidusskola, laiks: 26. aprīlis —3. maijs 

izstāde  ”Latvija: tauta, zeme, valsts”. Vieta: Baložu vidusskola, laiks: 26. aprīlis —3. maijs 

 
 

29. aprīlī no 10.00 līdz 17.00 LNVM Pamatekspozīcijas un izstāžu apskate Brīvības bulvārī 32, Rīgā, bez maksas 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, ir bez maksas. 

Izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

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

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
datums un laiks: 1. aprīlis, plkst. 12.00 

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

nogrāfiskā 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:  6. maijā un 2. septembrī. 

5. aprīlī LNVM pasākumu cikla “Savējā Latgale” atklāšanas pasākums 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
datums un laiks: 5. aprīlis, plkst. 10.00 

Pasākumu cikla “Savējā Latgale” atklāšanu ievadīs diskusija par Latgales podniecības tradīcijām un 

nākotnes perspektīvām: keramiķis Andris Ušpelis stāstīs par Latgales keramikas vecmeistariem, Latvi-

jas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena analizēs Latgales kerami-

ku kā vienu no Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma elementiem, Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiāles lektore Evija Vasilevska aicinās domāt par Latgales keramikas attīstības tendencēm 

mūsdienās. Diskusiju noslēgs projekta “Latvijas zelta pods” dalībnieku priekšlasījumi. Literatūrzināt-

nieces Janīna Kursīte, Elīna Kursīte un Rūta Šmite dalīsies ar projekta laikā gūtajiem iespaidiem par 

Latgales keramikas statusu un nozīmi mūsdienās.  

5. aprīlī LNVM Dauderu nodaļā izstādes “Cilvēks un daba Latvijā” atklāšana  

vieta: LNVM Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā  
datums un laiks: 5. aprīlis, plkst. 17.00 

LNVM Dauderu nodaļā no 5. aprīļa līdz 21. maijam būs apskatāma itāļu iz-

celsmes fotogrāfa Lukas Berti (Luca Berti, 1978) izstāde “Cilvēks un daba 

Latvijā”. Tas ir fotoprojekts, kas sniedz ārzemju fotogrāfa ieskatu četru Lat-

vijas reģionu kultūrā un vēsturē.  

Izstādes autors stāsta: “Kā profesionāls dokumentālā žanra fotogrāfs es uz-

skatu par svarīgu uzdevumu dokumentēt vēl palikušo lauku vidi ar tās cil-

vēkiem un ainavu. “Cilvēks un daba Latvijā” ir daļa no lielāka projekta par 

lauku vidi un tās pašreizējo stāvokli 21. gadsimtā, kas ietver Skandināviju, 

Baltijas valstis un Austrumeiropas valstis. “Cilvēks un daba Latvijā” fo-

toprojekta mērķis ir parādīt Latvijas ainavas skaistumu un saglabāt piemiņu 

par to, kas vēl ir saglabājies Latvijas lauku vidē līdz šodienai.” 

Par projekta galveno mērķi fotogrāfs ir izvēlējies veco ciematu ainavu ar tai 

raksturīgo koka arhitektūru, kā arī vecās baznīcas un lauku viensētas. Au-

tors skaidro, ka “gadsimtiem šī vide ir raksturojusi valsts sabiedrisko dzīvi, 

simbolizējot cilvēka un dabas harmoniju Latvijā.” Projekts “Cilvēks un daba 

Latvijā” aizsākās 2013. gadā ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja at-

balstu. 

Luka Berti ir dzimis Florencē, Itālijā 1978. gadā. Viņš dzīvo un strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Fotopro-

jektos fotogrāfs sadarbojas ar Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas reģionālajiem vēs-

tures un kultūras muzejiem. Izstādes iniciatore un kuratore – Līga Gaile. 

          Izstādes afiša  
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No 6. aprīļa jauna mobilā izstāde “Latgales kongresam—100” 
 
vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
datums un laiks: no 6. aprīļa 

1917. gada pavasara politiskos notikumus – Latvijas apvienošanas un autonomi-

jas idejas – noteica ilglaicīga vēsturiskā pieredze. Tādēļ mobilā izstāde “Latgales 

kongresam – 100” veltīta ne tikai Latgales kongresa norisei un tā lēmumiem, bet 

iezīmē arī tās vēsturiskās atšķirības, kas raksturo Latgales dažādos pārvaldes, 

saimniecības, sabiedriskās un kultūras dzīves, nacionālās kustības attīstības ceļus 

gandrīz 300 gadu laikā kopš Latvijas teritorijas sadalīšanas starp vairākām poli-

tiskajām virsvarām.  

Izstādē izmantoti LNVM krājuma materiāli, kas ataino katoļticības, poļu valodas 

un pārvaldes sistēmas izplatību Latgalē, Krievijas centrālās varas īstenoto rusifi-

kācijas politiku 19. gs. beigās, latgaliešu nacionālo pašapziņu 20. gs. sākumā. Iz-

stādīto eksponātu vidū būs arī 20. gs. 30. gadu vidū tapusī mākslinieka Jēkaba 

Strazdiņa interpretācija par Latgales kongresa norisi Rēzeknes kinoteātrī 

“Diana”, vienīgais zināmais krāsainais attēls, kurā šis notikums atspoguļots. 

No 6. aprīļa jauna izstāde “Latgales keramika—tradicionālais un mūsdienīgais”  

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
datums un laiks: no 6. aprīļa 

Katram novadam raksturīga kāda savdabīga kultū-

ras iezīme. Viena no spilgtākajām tradicionālās kul-

tūras zīmēm Latvijā ir Latgales keramika. Līdz pat 

mūsdienām vēl saglabājusies podniecības tradīciju 

pārmantošana tiešā veidā – dēlam no tēva, māceklim 

no meistara. Latgales podniecība iekļauta arī Latvijas 

kultūras kanonā. 

Latgalei raksturīgās keramikas tradīcijas sāka veido-

ties vēl senatnē, jaunākajā akmens laikmetā, par to 

var spriest pēc mūsu priekšteču atstātajiem materiā-

lās kultūras apliecinājumiem mālā, kas uzieti arheo-

loģiskajos izrakumos. Mūsdienās Latgales keramika ir daudzšķautņaina lietišķās mākslas joma. Lai-

kam ritot, māla podu tapšanas procesos ienāk jaunas, modernas tendences, parādās jauni iespējamie 

māla sastāvi, apstrādes paņēmieni, trauku formas, tomēr nemainīgas paliek vēsturiskās tradīcijas, sen-

ču pieredzes izmantošana māla apstrādē un darba mīlestība, kuru stiprina apziņa par Latgales kerami-

kas pieredzi un potenciālu.  

Izstādē būs skatāmi ap divdesmit Latgales podnieku darbi – Tautas lietišķās mākslas studijas 

“Rēzeknes apriņķa pūdnīki” un Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas keramiķu veikums. 

To papildinās projekta “Latvijas zelta pods” dalībnieces Elīnas Kursītes Latgales podnieku portreti 

lielformāta izmērā.  

 

                                         Publicitātes foto  

Izstādes fragments  



  

 aprīlis 

 KALENDĀRS 

LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 

8. aprīlī Ģimenes dienas nodarbība “Svilpaunieka stāsti” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
datums un laiks: 8. aprīlis, plkst. 12.00 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina mazos vēstures interesentus 

kopā ar vecākiem apmeklēt cikla “Muzejs ģimenei” nodarbību 

“Svilpaunieka stāsti”. Tā notiks sestdien, 8. aprīlī, plkst. 12.00, Brīvības 

bulvārī 32, Rīgā, jaunajā izstādē “Latgales keramika – tradicionālais un 

mūsdienīgais”. 

Nodarbībā mazie un lielie varēs atklāt māla skaistumu un skatīt vaigā 

vienu no praktizējošiem meistariem – Preiļu keramiķi Raivo Andersonu. 

Viņa vadītajā māla veidošanas darbnīcā ikviens varēs izpaust savu rado-

šumu un veidošanas talantu.   

Meistars stāstīs par vietējā māla raksturu, rādīs Latgales bērnu rotaļlietas no sendienām, kad populāri 

bija dažādi māla putniņi, pīlītes, svilpītes. Iespējams, visaizraujošākais būs brīdis, kad Raivo Ander-

sons izpaudīs svilpaunieka darināšanas pamatprincipus un mazie nodarbības apmeklētāji varēs mācī-

ties darināt skanīgo “Preiļu svilpaunieku”.  

Maksa par līdzdalību pasākumā – ģimenes biļete 4 EUR, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. Par ģi-

meni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada 

pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). 

20. aprīlī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sarīkojums ““Atdzimšana un  

atjaunošanās” – ‘odze’ baznīcas azotē” 

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

datums un laiks: 20. aprīlis, plkst. 17.00 

1987. gadā Trešo atmodu pieteica arī luterāņu mācītāju grupa 

“Atdzimšana un atjaunošanās”. Grupas kodolu veidoja mācītāji 

Modris Plāte, Māris Ludviks, Eberts Bikše, Andrejs Kavacis, Juris 

Rubenis, Atis Vaickovskis, Jēkabs Dzeguze, bet to kopumā atbalstī-

ja apmēram trešdaļa Latvijas luterāņu baznīcas mācītāju. Svarīgi, 

ka “Atdzimšana un atjaunošanās” ne tikai pieprasīja reformas un 

jaunu Satversmi pašai baznīcai, bet padomju laika garīdzniecībai 

neraksturīgi aktīvi iesaistījās Trešās atmodas politiskajos procesos. 

Jau 1987. gada 23. augustā tās dalībnieki sevi pieteica Latvijas cil-

vēktiesību aizstāvības grupas “Helsinki-86” organizētajā protesta 

demonstrācijā pie Brīvības pieminekļa. 1988. gada 9. oktobrī mācītāji Modris Plāte, Juris Rubenis, Juris 

Cālītis un Māris Ķirsons vadīja Doma baznīcā Latvijas Tautas frontes dibināšanai veltītu dievkalpoju-

mu. Pašā Tautas frontes dibināšanas kongresā piedalījās arī citu Latvijas konfesiju pārstāvji, tostarp pa-

reizticīgo priesteris, tagadējais metropolīts Aleksandrs un tagadējais katoļu kardināls Jānis Pujats. Mā-

cītājs Juris Rubenis 1988. gadā tika ievēlēts Latvijas Tautas frontes valdē un daudz paveicis valsts neat-

karības atjaunotāju saliedēšanā. Savukārt komunistu vara un tai padevīgā garīdzniecības daļa vēl 1987. 

gadā pret grupu izturējās kā ‘odzi azotē’. VDK organizēja tās nomelnošanu Latvijas PSR presē. 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 20. aprīļa sarīkojumā bijušie grupas dalībnieki aicināti stāstīt par 

grupas dibināšanas nepieciešamību, darbību un lomu cīņā par Latvijas neatkarību un pilsonisko brīvī-

bu. Paredzēti priekšlasījumi par kopējo baznīcas nozīmi Austrumeiropas komunistisko režīmu sagrā-

vē, kā arī par Latvijas luterāņu garīdznieku ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā un demokrātijas 

atjaunošanā. 

                   Publicitātes foto  

Latvijas Tautas frontes dibināšanai veltīts 

dievkalpojums Doma baznīcā. Rīga, 

1988. gada 9. oktobris. Fotogrāfs I. Gradovskis 
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22. aprīlī tikšanās izstādē “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” 

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

datums un laiks: 22. aprīlis, plkst. 12.00 

Muzejā viesosies arheoloģisko trauku veidošanas meistare, keramiķe Līga Mergina, kura vadīs no-

darbību arheoloģisko trauku veidošanā. Otrs viesis būs keramiķis Andris Ušpelis, kurš demonstrēs 

trauku virpošanu un svilpaunieku gatavošanu. 

 

25. aprīlī “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku”. Tikšanās ar Dr. art.  

Kristiānu Ābeli 
aa 

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

datums un laiks: 25. aprīlis, plkst. 18.00 

Ceturtā pasākumu cikla pieaugušajiem interesentiem “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” ietvaros 

notiks tikšanās ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieci mākslas zinātnieci 

Dr.art. Kristiānu Ābeli sarunā “1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes Dailes nodaļa: mākslinie-

ki, darbi un vēsturiskā nozīme”. 

Ar Latviešu etnogrāfiskās izstādes Dailes nodaļu savā ziņā sākās nacionālās mākslas vēstures laika 

skaitīšana, dzimtenes ļaudīm Rīgā pirmo reizi iepazīstot daļu no jaunajiem māksliniekiem, kuri pie-

carpus gadus iepriekš Pēterburgā apvienojās patriotiskajā studentu pulciņā “Rūķis”. Aizrautīgākie 

apmeklētāji jutās stāvam “latviešu tautības templī un turklāt pie latviešu gleznošanas mākslas 

šūpļa” (Matilde Jureviča-Priedīte), kurā centrālās ikonas lomu tiešā un pārnestā nozīmē spēlēja Jaņa 

Rozentāla glezna “No baznīcas”. Lai gan laikabiedri apzinājās notikuma svarīgumu, pašlaik zinā-

mās fotoliecībās skatāmi tikai daži ekspozīcijas fragmenti. Kopējo ainu tomēr iespējams daļēji re-

konstruēt pētnieciskā oriģināldarbu, reprodukciju, faktu un minējumu mozaīkspēlē, kas laika gaitā 

reizēm papildinās ar jaunatrastiem fragmentiem un meklējumu pavedieniem. 
 

30. aprīlī nodarbība bērniem “No grauda līdz maizei” 

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

datums un laiks: 30. aprīlis, plkst. 12.00 

Turpinot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja aizsākto nodarbību ciklu ģimenēm ar jaunākā skolas 

vecuma bērniem izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada latviešu etnogrāfiskā izstāde”, svētdien, 30. 

aprīlī, plkst. 12, Brīvības bulvārī 32, Rīgā, notiks ceturtā – šo mācību gadu noslēdzošā nodarbība 

“No grauda līdz maizei”.  

Vispirms apmeklētāji kopā ar muzejpedagoģi Ilzi Miķelsoni dosies nelielā ekskursijā iepriekšminē-

tajā izstādē, uzmanību pievēršot tiem priekšmetiem, kas saistīti ar laikietilpīgo ceļu no grauda sēša-

nas pavasarī līdz gatavam maizes kukulim uz saimes galda.  

Nodarbības turpinājumā muzeja pamatekspozīcijas daļā “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. 

gadsimtā” varēs aplūkot gan zemes apstrādes rīkus un sētuvi, dažādu vārpu veidus, gan labības 

pļaušanas, kulšanas un vētīšanas rīkus, arī uzglabāšanas traukus. Lai labāk izprastu ekspozīcijā re-

dzamo priekšmetu nozīmi un funkciju, varēs apskatīt Pieminekļu valdes fotogrāfijas no 20. gs. 20.-

30. gadiem, kurās fiksēts darbarīku pielietojums. 

Atgriezušies izstāžu zālē, bērni varēs minēt mīklas par graudiem un maizes cepšanu, sakārtot tau-

tasdziesmu rindas pareizā secībā, ilustrēt latviešu tautas pasakas par labību un maizi, kā arī pildīt 

darba lapas, lai uzzinātu, no kuriem graudiem iegūst grūbas un putraimus, kuri milti noder ikdie-

nas maizes gatavošanai un kuri godu jeb svētku galda mielasta pagatavošanai.  LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 
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4. aprīlī LNVM norisināsies UNESCO atvērto lekciju cikla atklāšanas seminārs 

4. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 15.00 LNVM Konferenču zā-

lē, Brīvības bulvārī 32, notiks seminārs, kas veltīts 

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 25. gadadie-

nai, aktuālajiem jautājumiem programmas pastāvēšanas 

laikā, programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionā-

lajam reģistram, tā papildināšanai un tajā jau esošajai 

nominācijai “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida do-

kumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspe-

dīciju fotonegatīvos”, ko glabā Latvijas Nacionālais vēs-

tures muzejs. Seminārā piedalīsies Evija Maļkeviča, 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve,  Dag-

nija Baltiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve, 

Anita Vaivade, Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāve un 

Gunita Baumane, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

pārstāve. 

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar UNESCO Lat-

vijas Nacionālo komisiju un UNESCO programmā 

“Pasaules atmiņa” iesaistītajām atmiņas institūcijām pie-

dāvā atklātās lekcijas un aicina iepazīt UNESCO doku-

mentārā mantojuma vērtības, kas iekļautas programmas 

“Pasaules atmiņa” starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā. Lekciju cikla ietvaros ikviens 

aicināts izzināt programmas “Pasaules atmiņa” reģistros iekļautās dokumentārā mantojuma vēr-

tības un to lomu valsts vēstures un starptautiskā tēla veidošanā. Tāpat lekciju dalībnieki varēs ie-

pazīt atmiņas institūciju ikdienas darbu un uzzināt par aktivitātēm dokumentārā mantojuma sa-

11. aprīlī notiks grāmatas “Arheoloģiskais tērps, tā darināšana, valkāšana un  

komplektēšana mūsdienu Latvijā” atvēršanas pasākums 
 

11. aprīlī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības 

bulvārī 32, tiks atklāta un prezentēta LNVM Arheoloģi-

jas departamenta pētnieces Iritas Žeieres grāmata 

“Arheoloģiskais tērps, tā darināšana, valkāšana un kom-

plektēšana mūsdienu Latvijā”. Grāmata tapusi sadarbībā 

ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Grāmata būs no-

pērkama muzeja veikalā un citās grāmatu tirdzniecības 

vietās. 

Pasākuma afiša  

Publicitātes foto 
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LNVM Restauratori akreditācijas procesā 

Martā VKPAI Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome iepazinās un vērtēja mu-

zeja restauratoru Jāņa Meņģeļa, Indras Sauleslejas, Lindas Jēkabsones, Ainas Gailišas un Auces 

Purmales darbu. Aprīlī turpināsies teorētisko zināšanu novērtēšana, lai pieņemtu lēmumu par kva-

lifikācijas piešķiršanu. 

Kvalifikācijas pārbaudes, kas jāveic ik pa pieciem gadiem, neļauj restauratoriem ieslīgt pašapmieri-

nātībā, bet liek sekot aktualitātēm nozarē un nemitīgi pilnveidot savas prasmes. 

 

22. aprīlī Lielā Talka norisināsies arī LNVM Dauderu nodaļā 

2017. gada 22. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 LNVM Dauderu nodaļā notiks Lielā Talka. Talcinieki 

aicināti sakopt dārzu ap “Dauderu” namu – sagrābt pērnā gada zāli, lapas un zarus. Grābekļus un 

citus dārza sakopšanai noderīgus darbarīkus jāņem līdzi.  

 

Jaunieguvumi LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā: priekšmetu grupa – vēstures 

liecības par Vislatvijas tautas deputātu sapulci 1990. gada 21. aprīlī 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā 

līdz aprīļa beigām būs apskatāma krājuma jaunieguvumu 

grupa – vēstures liecības par Vislatvijas tautas deputātu sa-

pulci 1990. gada 21. aprīlī. Būs eksponēta Vislatvijas tautas 

deputātu sapulces tehniskā personāla cepure, kas piederē-

jusi Latvijas Tautas frontes lietvedim Artim Ērglim, LTF 

Koordinācijas centra vadītājas Drosmas Blagoveščenskas 

manuskripts – atmiņas par Vislatvijas tautas deputātu sa-

pulci –  un tehniskā personāla apliecība.  

Muzeja darba laiks Lieldienās un 30. aprīlī 

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32, LNVM nodaļas Dauderi un Tautas frontes 

muzejs: 

ceturtdien, 13. aprīlī, atvērts no 10.00 līdz 16.00; 

piektdien, 14. aprīlī, slēgts; 

sestdien, 15. aprīlī, atvērts no 10.00 līdz 16.00. 

svētdien, 16. aprīlī, slēgts. 

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 un LNVM nodaļa Dauderi 30. aprīlī būs at-

vērti no 10.00 līdz 16.00. 

Viens no LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 

jaunieguvumiem: LTF Koordinācijas centra vadītā-

jas Drosmas Blagoveščenskas tehniskā personāla 

apliecība. Foto: LNVM  
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Atskats uz marta pasākumiem Brīvības bulvārī 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martā ģimenēm ar bērniem muzejā notika divi pasākumi. 11. martā norisinājās Ģimenes diena “Ko 

ēda senāk?” un 26. martā nodarbība bērniem “Tradicionālie mūzikas instrumenti” izstādē “Versija 

– latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. 

Ģimenes dienas nodarbība ļāva bērniem un viņu vecākiem ielūkoties 19. gadsimta latvieša virtuvē. 

Pasākuma dalībnieki, klausoties gides stāstījumā un aplūkojot priekšmetus, uzzināja, ko mūsu sen-

či audzēja savos dārzos, kā un ko gatavoja ēst.  

Nodarbības “Tradicionālie mūzikas instrumenti” dalībnieki ne tikai uzzināja, kādi mūzikas instru-

menti bija skatāmi Latviešu etnogrāfiskajā izstādē pirms 121 gada, bet arī paši izmēģināja dažādu 

skaņu rīku spēli. Nodarbības noslēgumā bērni no pogas darināja rūceni, bet no Kinder Surprise 

plastmasas olām un pupām, zirņiem vai griķiem – žvanguli.  

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pieaugušajiem interesentiem martā piedāvāja trīs pasākumus: 

ekskursiju izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” gida vadībā 4. mar-

tā, kā arī divas tikšanās ar muzeja pieaicinātiem savas jomas speciālistiem – folkloras draugu kopu 

“Savieši” (18. martā) un LU LVI Etnoloģijas nodaļas speciālisti Dr. hist. Aneti Karlsoni (28. martā). 

 

 

Ieskats Ģimenes dienas nodarbībā “Ko ēda senāk?”.  

Foto: LNVM  

Ieskats nodarbībā “Tradicionālie mūzikas instrumenti”. 

Foto: LNVM  

Tikšanās ar folkloras draugu kopu “Savieši”. Foto: LNVM             Tikšanās ar Dr. hist. Aneti Karlsoni. Foto: LNVM  
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Pavasara brīvlaikā muzejā aizvadītas četras izglītojošas nodarbības skolēniem  

Jau tradicionāli skolēnu brīvlaikā muzejs aicina 

dažāda vecuma bērnus un jauniešus individuāli 

vai kopā ar vecākiem vai vecvecākiem saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, organizējot īpašas nodarbī-

bas.  

Otrdien, 14. martā, skolēni kopā ar vecākiem un 

vecvecākiem apmeklēja nodarbību “Kā dzīvoja 

pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta”. Bērni ko-

pā ar saviem pavadoņiem uzzināja daudz inte-

resanta par fotografēšanas pirmsākumiem, kā 

arī iemācījās pētīt fotogrāfijas kā nozīmīgu vēs-

tures avotu. Aplūkojot pirms gandrīz 100 ga-

diem Pieminekļu valdes ekspedīciju laikā uzņemtās fotogrāfijas, nodarbības dalībnieki iepazi-

na cilvēku ikdienu, dažādas tradicionālā dzīvesveida prasmes, kas mūsdienās jau kļuvušas par 

eksotiku. Daļu no fotogrāfijās redzētajiem tradicionālo prasmju darba rīkiem bija iespēja ap-

skatīt muzeja ekspozīcijā. Lasot tautasdziesmas par tradicionālo dzīvesveidu, skolēni savu vār-

du krājumu varēja papildināt ar vecvārdiem. Nodarbības nobeigumā, vērojot 21. gadsimta fo-

togrāfijas, dalībniekiem bija iespēja salīdzināt, kā 100 gados cilvēka roku darbu lielā mērā ir 

aizstājušas dažādas mehanizētas iekārtas.  

Trešdien, 15. martā, sākumskolas skolēni ar saviem pavadoņiem pavadīja laiku izstādē 

“Versija — latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” gan klausoties gida stāstījumā 

par vērienīgo Latviešu etnogrāfisko izstādi, gan izzinot, cik sarežģīts un laikietilpīgs bija ceļš 

no grauda līdz maizei, no lina sēklas līdz linu kreklam un no aitas līdz zeķei vai cimdam. Ap-

skatot un aptaustot dažādu darbarīku atdarinājumus, skolēni uzzināja, ka šādas prasmes reiz 

prata katrā lauku sētā, bet mūsdienās mēs redzam tikai gala rezultātu – veikalā varam nopirkt 

maizi, apģērbu. Aizpildot darba lapas, skolēni minēja mīklas, lasīja tautasdziesmas un citas se-

nās gara mantas. Nodarbības nobeigumā bērni gāja rotaļās.  

Ceturtdien, 16. martā, muzejā pulcējās 9. klašu skolēni, lai sistematizētu skolā iegūtās zināša-

nas un gatavotos eksāmenam Latvijas vēsturē. Klausoties gida stāstījumā un aizpildot darba 

lapas, skolēni apskatīja gandrīz visas muzeja pamatekspozīcijas zāles, kas stāsta par Latvijas 

vēsturi no pirmo cilvēku ienākšanas Latvijas teritorijā līdz pat Latvijas uzņemšanai NATO un 

Eiropas savienībā. Plašais ekspozīcijā skatāmo vēstures avotu klāsts ļaus skolēniem labāk saga-

tavoties eksāmenam vēsturē.  

Piektdien, 17. martā, izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” noti-

ka nodarbība, kuras laikā skolēni ar saviem pavadoņiem ne tikai uzzināja par nozīmīgo vēstu-

risko izstādi, bet arī meklēja deviņas Latvijas kultūras kanona vērtības muzeja iekārtotajā izstā-

dē. Klausoties gida stāstījumā, skolēni pildīja darba lapas.  

Ieskats vienā no pavasara brīvlaika nodarbībām “Gatavošanās 

eksāmenam”. Foto: LNVM 
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Ieskats izstādes “Prāgas pavasara izskaņa. Studenta Jana Palaha traģiskais  

protests” atklāšanā 

 

7. martā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tika atklāta izstāde “Prāgas pavasara izskaņa. 

Studenta Jana Palaha traģiskais protests.” Izstādes atklāšanu ievadīja LU Vēstures un filozofi-

jas fakultātes profesora, Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieka Igora Šuvajeva lekcija 

“Filosofija un politika. Palaha gadījums.” 

Izstādes atklāšanā piedalījās Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks un virtuā-

lās izstādes “Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā” koncepcijas autors Dr.hist. 

Ritvars Jansons.  

Izstāde Brīvības bulvārī 32 bija apskatāma līdz 31. martam. 

Rutas Rikšes radio sižetu par izstādi iespējams noklausīties: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-

rondo/izstade-par-pragas-pavasara-izskanu-ko-cilveks-ir-gatavs-darit-s.a82996/ 

Ieskats izstādes “Prāgas pavasara izskaņa. Studenta Jana Palaha traģiskais protests” atklāšanas pasākumā. Foto: LNVM  

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-par-pragas-pavasara-izskanu-ko-cilveks-ir-gatavs-darit-s.a82996/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-par-pragas-pavasara-izskanu-ko-cilveks-ir-gatavs-darit-s.a82996/
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LNVM Dauderu nodaļā norisinājās koncerts “Pavasara balsis” 

 

 

 

 

 

 

 

5. martā LNVM Dauderu nodaļā audzēkņi un jaunie mūziķi no ansambļa “Runājošās stīgas”, kā arī 

pasniedzējas Tatjana Bereza un Jekaterina Suvorova ieskandināja pavasara melodijas koncertā 

“Pavasara balsis”. Kuplais koncerta apmeklētāju pulks dzirdēja reti spēlētus instrumentus kā dom-

ra, mandolīna un arfa. Koncerta ideja bija caur dažādiem muzikāliem skaņdarbiem parādīt žanru 

un stilu attīstību instrumentālās mūzikas vēsturē.  
 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā filmas “Latvija man sirdī” seanss un  

sarīkojums “Kremlim kosmosu, latviešiem – Latviju!” 

9. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tika 

demonstrēta režisores Ingas Nesteres dokumentālā 

filma “Latvija man sirdī”, kas stāsta par Trešās atmo-

das simbolu Jēkabpilī – latvisko vērtību sargātāju 

Māru Grīnbergu. 
 

Pērn aizsaulē aizgājusī žurnāliste un Jēkabpils Lat-

viešu biedrības dibinātāja un vadītāja Māra Grīnber-

ga ir viens no tiem cilvēkiem, par kuru ir vērts uzzi-

nāt vairāk, jo viņa sevī nesa stipru dzimtenes mīlestī-

bu, vēlmi redzēt latvisku Latviju un drosmi cīnīties 

par savām idejām. Dokumentālā filma “Latvija man 

sirdī” nav stāsts tikai par Māru. Tas ir stāsts par ik-

vienu, kurš bijis klāt Latvijai svarīgajos notikumos un 

joprojām savā sirdī ar lepnumu nes sarkanbaltsarka-

no karogu. Interesentiem būs iespēja noskatīties filmu arī 20. maijā – Muzeju naktī. 

23. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu notika sa-

runu cikla “Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?” sarīkojums “Kremlim kosmosu, latviešiem – 

Latviju!”, kurā tika stāstīts par Latvijas Cilvēktiesību aizstāvības grupu “Helsinki-86”. 

Sarīkojumā bija iespēja redzēt operatora Raita Valtera unikālos dokumentālos kadrus, kas atspogu-

ļo notikumus pie Brīvības pieminekļa 1987. gada 14. jūnijā un 23. augustā. Ar priekšlasījumu uzstā-

jās “Helsinki-86” grupas dalībnieks Jānis Rožkalns, kurš dalījās atmiņās par 1987. gada 14. jūnija 

notikumu gaitu. Par “Helsinki-86” darbības apzināšanu un dokumentālo liecību problemātiku stās-

tīja vēsturnieks, Latvijas Kara muzeja speciālists Jānis Maurītis. Atmiņās dalījās arī “Helsinki-86” 

vadītājs Juris Vidiņš, par 1988. gada 25. marta piemiņas pasākuma gaitu stāstīja grupas biedrs Kon-

stantīns Pupurs.  

                                                                    Ieskats koncertā “Pavasara balsis” LNVM Dauderu nodaļā. Foto: Olga Miheloviča 

Ieskats 9. marta sarīkojumā: filmas “Latvija man sirdī”  

demonstrēšana LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā.  

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 
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