
 

 

JŪNIJS 

 Attēlā: Nams Brīvības bulvārī 32 naktī. Foto: V. Lācis 

Muzeju nakts 2017 norise  

20. maijā visā Latvijā norisinājās starptautiskā akcija “Muzeju nakts”.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32 ar moto “Laiks 

pirms savas valsts” aicināja apskatīt izstādes “Versija – latvieši:  

1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, “Latgales keramika –  

tradicionālais un mūsdienīgais” un “Latgales kongresam – 100”. Folkloras 

draugu kopa “Savieši” priecēja apmeklētājus ar dziesmām, bet  

Latgales keramikas izstādē skanēja dzeja latgaliešu valodā. Muzeja  

pasākumu zālē slaidrādē varēja vērot fotogrāfijas, kurās iemūžināts latviešu 

tradicionālais dzīvesveidu, kā arī “apstādināt laiku” un iemūžināt sevi fotogrā-

fijās. Ģimenes ar bērniem izstādē “Senā skola” iejutās skolas vidē pirms vai-

rāk kā 100 gadiem – mācījās rakstīt un lasīt vecajā drukā.  

LNVM Dauderu nodaļā apmeklētāji piedalījās pasākuma programmas 

““Dauderu” nama 120 gadskārtas” aktivitātēs, kas bija paredzētas gan  

pašiem mazākajiem muzeja apmeklētājiem, gan pieaugušajiem. Muzeju nakts 

ietvaros bija iespēja apskatīt Lukas Berti fotogrāfiju izstādi un  

klausīties stāstu par Dauderu vēsturi. Bērni aktīvi piedalījās radošajās  

darbnīcās, kā arī devās apslēpto dārgumu meklēšanā Dauderu dārzā.  

Savukārt pasākuma vakara stundās kopā ar režisoru Jāni Putniņu varēja  

skatīties filmu “To atceras tikai vilcieni”.  

Muzeju naktī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa apmeklētājiem  

piedāvāja programmu “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. Tās ietvaros bija iespēja 

noskatīties vairākas dokumentālās filmas un pārbaudīt savas  

zināšanas par Trešo atmodu, piedaloties izzinošā orientēšanās spēle “Trešās 

atmodas pietura – nāc un meklē!”. Savukārt bērni piedalījās  

zīmējumu konkursā “Tev mūžam dzīvot Latvija”,  ilustrējot Latvijas  

neatkarības atgūšanu. 

Muzeju nakts ietvaros Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un tā nodaļas ko-

pumā apmeklēja 5921 apmeklētājs. 

(Ieskats Muzeju nakts fotogrāfijās 8. lpp.) 
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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 8. septembrim 

izstāde “Latgales kongresam – 100” 

laiks: līdz 2017. gada 8. septembrim 

izstāde “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” 

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: līdz 2017. gada 1. septembrim 

izstāde “Reiz bija…” 

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 “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās  

atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts–inflācija–hiperinflācija–stabilitāte)”. Vieta: Latvijas Republikas  

Saeima, laiks: 28. aprīlis – 17. novembris 

 

YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāmas virtuālās izstādes, kurās  

ietverti muzeja kolekciju izcilākie priekšmeti un dokumenti. Jaunākā virtuālā izstāde – “Latvijas cilvēktiesī-

bu aizstāvības grupa “Helsinki-86””. 

 

17. jūnijā kā katra mēneša pēdējā sestdienā no 10.00 līdz 17.00 bez maksas apmeklējamas LNVM pamatekspozīci-

jas 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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3. jūnijā LNVM Dauderu nodaļā notiks koncerts “...Dvēseles prieks” 

Vieta: LNVM Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā 

Datums un laiks: 3. jūnijs, plkst. 14.30 

 

Koncertā “...Dvēseles prieks” tiks atskaņoti 18. gs. franču komponistu skaņdarbi un mūs-

dienīgā mūzika: slavenas un mīļas melodijas no kinofilmām. Šāds dažādu stilu,  

ideju un žanru savienojums ir raksturīgs eklektikai, kuras elementi ir izmantoti “Dauderu” 

nama arhitektūrā. Koncerta ideja – parādīt vienotu domas lidojumu, kopīgo audzēkņu un 

pasniedzēju muzicēšanas baudu, spēlējot reti dzirdētus instrumentus kā domra, mandolīna 

un arfa. Tas viss veido uzticības un draudzības atmosfēru, un draudzība ir dvēseles prieks. 

Ieeja bez maksas. 

 

Attēlā: Pasākuma afiša 

15. jūnijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sarīkojums “Neuzticamie Jāņa bērni” 

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

Datums un laiks: 15. jūnijs, plkst. 17.00 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar Konrā-

da Adenauera fondu, turpinot aizsākto sarunu ciklu “Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas 

sākās?”, 15. jūnijā plkst. 17.00 interesentus aicina uz sarīkojumu “Neuzticamie Jāņa 

bērni”. Norises vieta – Vecpilsētās ielā 13/15, Rīgā. Ieeja – bez maksas.  

Latviešu folkloras kopu darbību jau pirms 1988. gada vasarā Latvijā notikušā folkloras 

festivāla “Baltica” varēja dēvēt par vērā ņemamu nevardarbīgo pretošanos padomju 

režīmam. Jauniešu pulcēšanās tautas tradīciju apvienībās kļuva par savdabīgu atbildi 

Latvijas pārkrievošanai. 1987. gadā jau esošajiem zināmākajiem latviešu folkloras  

ansambļiem “Skandinieki” (dibināts 1976. gadā), “Iļģi” (dibināts 1981. gadā) un 

“Madonas Skandinieki” (dibināts 1981. gadā) pievienojās jauniešu kopa “Grodi” un 

daudzas līdzīgas grupas dažādos Latvijas novados.  

Folkloras kustība pārtapa par dzīves un cīņas veidu. “Grodi” Mazajā ģildē Rīgā  

1987. gada vasarā rīkoja īpašu koncertu un izstādi, kas bija veltīti Augšdaugavas  

glābšanas kampaņai – pirmajai Trešās atmodas akcijai, kas noslēdzās ar tautas, nevis 

varas uzvaru. 1987. gadā, pateicoties folkloristu entuziasmam, kā varena tautas spīta 

manifestācija atdzima kopš 60. gadiem Latvijas PSR aizliegtā Jāņu svinēšana. 

Šajā laikā interese par folkloras kopām, kā arī to autoritāte pieauga tik lielā mērā, ka vadošos folkloristus – Helmī 

un Daini Staltus, Ilgu Reiznieci, Valdi Muktupāvelu un citus –  sabiedrība uztvēra kā visīstākos garīgos līderus.  

Totalitāro iekārtu acīmredzami grāva aizrautība, ar kādu cilvēki folkloristu vadībā pievērsās savu nacionālo sakņu 

meklējumiem. Jau nākamajā – 1988. gadā – folkloras festivāla “Baltica” dalībnieku gājienā grupas “Skandinieki” 

dalībnieks, pusaudzis Dāvis Stalts atklāti pacēla un nesa pirms gājiena zem drēbēm noslēpto, toreiz vēl aizliegto 

sarkanbaltsarkano karogu. 

Uz sarunu par folkloras lomu Latvijas politiskajā atmodā, par toreizējo tautas tradīciju grupu atstāto nospiedumu 

tautas pašapziņā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumā 15. jūnijā aicināti muzikologs Valdis Muktu-

pāvels un Staltu ģimene.  

Sarīkojumu vadīs Dainis Īvāns. Noslēgumā – kopīga vasaras saulgriežu dziesmu dziedāšana.  

Attēlā: Līgo svētku nozīme.  

20. gs. 80. gadu beigas.  

Fotogrāfs nezināms 
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No 1. jūnija LNVM Dauderu nodaļā autorleļļu izstāde “Reiz bija…” 

1. jūnijs tiek atzīmēts kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tie 

ir svētki bērniem, kas sakrīt ar mācību gada beigām un brīvlaika  

sākumu. Atzīmējot šos svētkus, no 1. jūnija ikviens interesents  

aicināts visas vasaras garumā aplūkot BJC “Laimīte” autorleļļu  

darbnīcas “Brīnums mūsu rokās” izstādi “Reiz bija…” LNVM  

Dauderu nodaļā (Zāģeru ielā 7, Rīga). 

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” jau sesto gadu bērni un viņu  

vecāki piedalās autorleļļu veidošanas pulciņa “Brīnums mūsu rokās” 

nodarbībās. 

Lelles tēla radīšana līdzinās burvestībai. Leļļu meistari veic sarežģītu 

darbu, lai izgatavotu unikālu, viena eksemplāra lelli. Katrs darbs atšķiras 

ar savdabīgumu un izdomu. 

Pulciņa nodarbības var saukt par leļļu terapiju, jo  lelles veidošana ir ra-

došs process, kurš labvēlīgi ietekmē garīgo veselību. Ne tikai bērniem, 

bet arī pieaugušajiem ir patīkami iegremdēties radošuma pasaulē. 

Smieklīgās un aizkustinošās, jautrās un amizantās lelles nevienu neatstās 

vienaldzīgu. 

Izstādes mērķis ir radīt interesi par autorlellēm, kā arī iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar pulciņa audzēkņu  

darbiem. Izstādē izmantoti oriģināli materiāli no privātkolekcijām. 

Augustā (datums tiks precizēts) apmeklētāji varēs apgūt pamatiemaņas leļļu izgatavošanā speciālā  

meistarklasē. 

Izstāde būs apskatāma līdz š. g. 1. septembrim. 

Attēlā: Izstādes afiša 

Remontdarbi LNVM Dauderu nodaļā 

Atgādinām, ka LNVM Dauderu nodaļā notiek remontdarbi, tādēļ daļa ekspozīcijas uz 

laiku ir slēgta. Apmeklētājiem pieejams tikai “Dauderu” nama pirmais stāvs, tai skaitā 

jaunā izstāde “Reiz bija…”. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

 

 

Attēlā: Remontdarbi 

“Dauderu” nama otrā stāva 

zālē. Foto: O. Miheloviča 
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LNVM iegūst vērtīgu dāvinājumu 

2017. gada 11. maijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ieradās 

arheologi Guntis Zemītis un Andris Tomašūns ar vērtīgu  

dāvinājumu muzejam. LNVM savā krājumā ieguva 202 gramus 

smagu kalto sudraba stienīti. Muzejam to nodeva vēsturnieks un  

arheologs Andris Tomašūns, kurš to bija ieguvis no atradēja Austra 

Grosa tālākai nodošanai muzejam. LNVM izsaka lielu pateicību 

stienīša atradējam Austrim Grosam un dāvinātājam Andrim Toma-

šūnam. Stienītis atrasts Salgalē, netālu no Rijnieku un Pudžu  

depozītu atradumu vietām. Jauniegūtais stienītis atgādina minētajos 

depozītos atrastos kaltos sudraba stienīšus, bet ir tomēr nedaudz  

atšķirīgs. Šis varētu būt jau trešais depozīts no minētā apvidus.    

 

Izmaiņas muzeja darba laikā vasarā, svētkos un bezmaksas apmeklējums  

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32, LNVM Dauderu nodaļa un LNVM Tautas frontes 

muzeja nodaļa jūnija svētkos strādās: 

sestdien, 3. jūnijā, atvērts no 10.00 līdz 16.00; 

svētdien, 4. jūnijā, atvērta no 10.00 līdz 17.00 muzeja ekspozīcija un izstādes Brīvības bulvārī 32, bet slēgta LNVM 

Dauderu nodaļa un LNVM Tautas frontes nodaļa; 

ceturtdien, 22. jūnijā, atvērts no 10.00 līdz 16.00; 

piektdien, 23. jūnijā, slēgts; 

sestdien, 24. jūnijā, slēgts. 

 

Vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā un augustā) Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32 otrdienās  

strādās no 11.00 līdz 19.00.  

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 apskatāmas bez ieejas maksas 17. maijā – kā katra mēneša 

pēdējā sestdienā. Ieeja LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā – bez maksas. 

Attēlā (no kreisās): Andris Tomašūns, Guntis Zemītis 

nododot vērtīgo atradumu LNVM Arheoloģijas  

departamenta galvenajai krājuma glabātājai  

Zanei Bužai. Foto: J. Ciglis 

Jaunieguvumi LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā:  

vēstures liecības par 1989. gada 14. jūniju 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz jūnija  

beigām būs apskatāma krājuma jaunieguvumu grupa – vēstures liecības 

par 1989. gada 14. jūniju. Būs eksponētas fotogrāfijas par Latvijas  

Tautas frontes rīkoto manifestāciju Doma laukumā “Par Latvijas destaļi-

nizāciju” un 1941. gada 14. jūnija deportācijas upuru piemiņas pasāku-

mu Torņakalna stacijā un gājienu uz Brīvības pieminekli.  

 Attēlā: 1941. gada 14. jūnija deportācijas  

upuriem veltīts piemiņas brīdis Torņakalna staci-

jā. No kreisās Latvijas Tautas frontes biedri Ints 

Cālītis, LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns un  

Sandra Kalniete. Rīga, 1989. gada 14. jūnijs. 

Fotogrāfs nezināms 
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Muzejs izdevis arheoloģes Baibas Vaskas monogrāfiju par rotām un ornamentiem 

17. maijā Latvijas Nacionālā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, ikgadējo muzeja  

zinātnisko lasījumu noslēgumā tika atvērta LNVM arheoloģes Dr. art. Baibas Vaskas monogrāfija “Rotas un 

ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum”. Tā izdota sērijā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti” kā 

22. sējums (pirmais iznāca 1964. gadā) ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Darbs aptver laika posmu, kurā notiek nozīmīgas izmaiņas Latvijas pamatiedzīvotāju kultūrā. Arheoloģiskajā 

materiālā gandrīz vienīgā liecība par kultūru tradicionālajā izpratnē ir rotas un ornaments. Grāmatas pirmajā  

nodaļā apskatīta rotu un ornamenta pētniecība Latvijā. Otrā nodaļa veltīta viduslaiku rotām un ornamentam un 

aptver Livonijas periodu līdz tās sabrukumam. Tajā apskatītas 13. gs. un 14. gs. pirmās puses rotas saistībā ar 

atsevišķām Latvijas teritorijā dzīvojošām sentautām – kuršiem, zemgaļiem, lībiešiem, latgaļiem un sēļiem.  

Aplūkota 14. gs. otrā puse un 15. gs., kad nostiprinās Hanzas pilsētu savienībai un katolicismam raksturīgas  

iezīmes, un par dominējošo rotu veidu kļūst riņķsaktas. Šo posmu noslēdz 15. gs. beigu un 16. gs. sākuma  

raksturojums, kad Livonijas kultūrā ienāk jaunas vēsmas, ko atnes luterticība un renesanses stils lietišķajā māk-

slā. Darba trešā nodaļa veltīta jauno laiku rotām un ornamentam un aptver laiku no 1561. līdz 1750. gadam.  

Atsevišķām bagātīgāk ornamentētajām rotām izstrādāta tipoloģija. 

Arheoloģijā rotas ir nozīmīga artefaktu kategorija, kas ļauj definēt to valkātāja etnisko, sociālo un kultūras  

piederību. Baibas Vaskas grāmata izstrādāta, balstoties uz arheoloģisko materiālu, kas glabājas LNVM Arheolo-

ģijas departamenta krājumā. Izmantotas arī rotas no LNVM Etnogrāfijas nodaļas krājuma, kā arī rotas no 

Ventspils, Liepājas, Kuldīgas un Talsu muzejiem. 

Monogrāfija ir nozīmīga ar savu starpdisciplināro raksturu, jo aptver gan arheoloģiskās tēmas izpēti,  

gan iesniedzas etnogrāfijā un mākslas vēsturē, un šādā aspektā tā uzskatāma par novitāti. Tāpat grāmata  ir  

noderīga pētnieciskās informācijas apmaiņas veicināšanai, arī starptautiskā mērogā, sekmēs kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšanu un izmantošanu Latvijas vēstures kopainas veidošanai. Tā veicinās LNVM un citos  

Latvijas muzejos uzkrātā pētnieciskā materiāla apriti sabiedrībā. 

Grāmatas ”Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum” mērķauditorija ir plaša – Latvijas vēstures 

pētnieki, īpaši arheologi, etnogrāfi, etnologi, vēsturnieki, mākslas vēsturnieki, novadpētnieki, mācībspēki,  

studenti, skolēni un vēstures interesenti. Publikācija ir iegādājama LNVM Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 2. stāvā. 

Tās cena EUR 14,50. 

Attēlos: Ieskats grāmatas atvēršanas pasākumā. Foto: LNVM 
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Jaunatklātā Eiropas vēstures nama apmeklējums 

Nolūkā apmeklēt jaunatklāto Eiropas vēstures namu un iepazīties ar lielākajiem Briseles muzejiem, pēc Eiropas 

Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes uzaicinājuma, 9. un 10. maijā uz Briseli devās LNVM darbinieku grupa – 

Astrīda Burbicka, Toms Ķikuts, Sanita Stinkule, Imants Cīrulis, Liene Andrejsone, Monta Barbina.  

Muzeja darbinieki iepazina dažādu muzeju – Beļģijas vēstures muzeja, Karaliskā mākslas un vēstures muzeja un 

Eiropas vēstures nama ekspozīciju veidošanas principus, dizaina un multimediju risinājumus, ekspozīciju satura 

pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem.  

Eiropas vēstures nama ekspozīcijas izveides procesā piedalījās arī LNVM direktora vietniece krājuma darbā Anita 

Meinarte, kura darbojās pie Eiropas Parlamenta izveidotajā Akadēmiskajā komitejā, kas uzraudzīja un konsultēja 

muzeja izveides procesu. 

Ieskats LNVM zinātniskajos lasījumos 

2017. gada 17. maijā LNVM Konferenču zālē, Brīvības bulvārī 32, notika ikgadējie muzeja zinātniskie lasījumi. 

Tajos tika nolasīti 12 referāti. Ar priekšlasījumiem uzstājās LNVM direktors Arnis Radiņš, Arheoloģijas departa-

menta speciālisti Artūrs Tomsons, Normunds Grasis, Restaurācijas departamenta speciāliste Rasma Lezdiņa (kuras 

pētījums tapis kopā ar Arheoloģijas departamenta speciālisti Ingrīdu Līgu Virsi), Numismātikas nodaļas speciālisti 

Anda Ozoliņa un Mārtiņš Vāveris, Etnogrāfijas nodaļas speciāliste Una Dževečka un Vēstures departamenta speciā-

listi Toms Ķikuts, Imants Cīrulis, Arnis Strazdiņš, Gunita Baumane un Līga Ločmele. LNVM zinātnisko lasījumu  

referāti tiks izdoti atsevišķā rakstu krājumā. 

 

Attēlos: Ieskats pasākumā. Foto: R. Kaniņš 

Attēlos: Ieskats braucienā. Foto: LNVM 
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Muzeju nakts 2017 norise 

 

Pirmie apmeklētāji Brīvības bulvārī 32. Foto: LNVM  Folkloras draugu kopa “Savieši”. Foto: LNVM  

Apmeklētāji “apstādina laiku”. Foto: LNVM  Apmeklētāji izstādē “Versija – latvieši”. Foto: LNVM  

Muzeju nakts LNVM Dauderu nodaļā.                                

Foto: O. Miheloviča  

Bērnu radošās aktivitātes LNVM Dauderu nodaļā. 

Foto: O. Miheloviča  

J.Putniņa filmas seanss LNVM Dauderu nodaļā. 

Foto: O. Miheloviča  
Zīmējumu konkursa “Tev mūžam dzīvot Latvija”.  

darbi TFM. Foto: L. Andrejsone 
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30. maijā notika ekskursija uz 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes vietu 

Maija pēdējā otrdienā norisinājās mūžizglītības pasākumu cikla 

“Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieku” pēdējais pasākums pirms  

vasaras. Tā ietvaros 30 apmeklētāji kopā ar izstādes kuratori, LNVM 

Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Stinkuli izstaigāja 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes vietu. Klausoties S. Stinkules stāstīju-

mā pasākuma dalībnieki varēja vizualizēt 1896. gadā būvētos pagaidu 

paviljonus – izstādes galveno ēku, zemnieku mājokļu rekonstrukcijas, 

restorānu, mūzikas paviljonu un skatuvi, izstādē apskatāmo, klausā-

mo, izjūtamo.  

LNVM arheologi dodas apsekot arheoloģiskos pieminekļus 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta darbinieki 

3. un 13. maijā kvalifikācijas celšanas nolūkos devās divos arheoloģisko 

pieminekļu apzināšanas braucienos uz Gaujas lejteci.  Otrajā braucienā 

piedalījās arī LU profesors Andrejs Vasks. 

Braucienu laikā galvenā vērība bija pievērsta jaunu līdz šim nereģistrētu 

arheoloģisko pieminekļu apskatei. Braucieni bija sekmīgi. 3. maijā tika 

atklāts jauns uzkalniņu kapulauks Murjāņu apkārtnē. Pēc uzkalniņu ārējā 

izskata var spriest, ka 10 jaunatklātie uzkalniņi ir līdzīgi Murjāņos, Gaujas 

ielas rajonā esošajiem un visticamāk datējami ar pirmo gadu tūkstoti 

pirms Kristus.  Vēl divi bronzas laikmeta senkapu uzkalniņi tika atklāti 

netālu no Ungura ezera. Tika apsekoti senkapu uzkalniņi Kvēpenes silā, 

par kuriem jau muzejā bija informācija, bet kuri nav iekļauti aizsargājamo 

pieminekļu sarakstā. Arī šie uzkalniņi visticamāk ir datējami ar 1. gadu tūkstoti pirms Kristus un pārstāv senkapu 

uzkalniņu ar akmeņu šķirstiem veidu. Brauciena laikā tika apsekoti arī valsts aizsardzībā esošie Strīķupītes un  

Lenču Laiviņu senkapi.  

Otrajā braucienā tika atklāts jauns bronzas un senākā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauks ar akmeņu šķirstiem  

Pārgaujas novadā. Tajā konstatēti vismaz 10 senkapu uzkalniņi. Blakus uzkalniņiem konstatēts akmeņu krāvuma  

kapulauks (taranda). Šis jaunatklātais piemineklis ir ļoti nozīmīgs Latvijas senvēstures izpētē un būtu steidzami  

ņemams valsts aizsardzībā.  Bez minētajiem uzkalniņiem Lenču apkārtnē tika konstatēti vēl 8 līdz šim nezināmi 

akmeņu uzkalniņi ar akmeņu šķirstiem. Tiesa – viens vai divi no tiem ir vēl pārbaudāmi. Tāpat tika precizētas ziņas 

arī par valsts aizsardzībā esošajiem Cēsnieku un Gribžu senkapiem.  

Gan jau pagājušogad konstatētais, gan šogad brauciena laikā iegūtā informācija kardināli papildina mūsu līdzšinējās 

zināšanas par apdzīvotības blīvumu un senkapu daudzumu Gaujas lejteces apgabalā bronzas un senākajā dzelzs 

laikmetā. Literatūrā (J. Graudoņa publikācijās) Vidzemē kopā (bez Reznu tipa kapulaukiem) ir minēti ap  

170 senkapu uzkalniņi (tai skaitā 90 uzkalniņi ar akmeņu šķirstiem, no kuriem ir pazīstamākais Limbažu Buļļumui-

žas kapulauks ar 30 uzkalniņiem). Tikai Krimuldas un Pārgaujas novados šo skaitu var papildināt ar 65 senkapu 

uzkalniņiem, no kuriem 55 visticamāk ir uzkalniņi ar akmeņu šķirstiem. Šo divu maija braucienu laikā 30 uzkalniņi 

ir pilnībā jaunatklāti, jo par tiem līdz šim nebija nekādas informācijas.  

Attēlā: LNVM arheologi jaunatklātajā senkapu 

uzkalniņā pie Murjāņiem. Foto: J. Ciglis 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 
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Atskats uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumu “Vides aizsardzības klubs: 

“Metro nav draugs!” 

25. maijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā, sadarbībā ar Kon-

rāda Adenauera fondu, notika sarunu cikla “Trešā atmoda.  

1987. gads. Kā tas sākās?” sarīkojums “Vides aizsardzības klubs: 

“Metro nav draugs!”, kurā tika stāstīts par vides aizsardzības kustī-

bu Latvijā “Vides aizsardzības klubs”. 

Sarīkojumā ar priekšlasījumu ““Staburaga” enerģija” uzstājās  

Vides aizsardzības kluba (VAK) žurnāla “Staburags” redaktors Ai-

vars Jakovičs. Atmiņās par VAK Ventspils nodaļu dalījās politiķis 

un rakstnieks Ģirts Valdis Kristovskis. Par Trešās atmodas dziesmu 

garu stāstīja dziesminieks Haralds Sīmanis, kurš nospēlēja un kopā 

ar klausītājiem nodziedāja VAK himnu “Pie Dieviņa gari galdi”. 

Par VAK paveikto stāstīja vides zinātnes speciālists Ēriks Leitis un 

par VAK sadarbību ar laikrakstu “Padomju Jaunatne” dalījās  

bijušais redaktors Andrejs Cīrulis.  Sarīkojuma laikā A. Cīrulis  

pasniedza muzejam Indijas politiskā un garīgā līdera Mahatmas 

Gandija (1869-1948) fotogrāfiju, kas bija atradusies laikraksta 

“Padomju Jaunatne” redakcijā un iedvesmoja nevardarbīgai cīņai 

par Latvijas neatkarības atgūšanu. Sarīkojumu vadīja žurnālists 

Pauls Raudseps un muzeja speciālists Dainis Īvāns. 

Sarīkojuma videoieraksts tiks publicēts un būs pieejams interesen-

tiem Latvijas Nacionālā vēstures muzeja youtube.com kanālā. 

 

 

 

 

Atskats uz Starptautiskās muzeju dienas svinībām Jelgavā 26. maijā 

 
Katru gadu, nedēļu pēc “Muzeju nakts” notiek Starptautiskās muzeju dienas svinī-

bas. Šogad tās noritēja Jelgavā un apvienoja kuplā saimē gandrīz 500 muzeju darbi-

niekus no visas Latvijas. Viesu sagaidīšana notika Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā. Diena Academia Petrina tika uzsākta ar bagātīgi klātām brokastīm 

un rīta kafiju. Muzeja telpās bija apskatāmas vairākas ekspozīcijas, tai skaitā  

Ģederta Eliasa gleznas, izstāde par Arvīda un Margas Spertālu laikmetu latviešu  

teātrī, vēdekļu izstāde no Baltkrievijas muzeja “MIR” un Elzai Radziņai veltīta  

izstāde. 

Pēc muzeja apmeklējuma notika gājiens uz Pasta salu – vietu, kur notika svinību 

atklāšana, uzrunas un Latvijas muzeju biedrības balvas “Zelta puteklis 2016” uzva-

rētāju apbalvošana. Viesus sagaidīja folkloras ansamblis “Dimzēns” ar muzikālu 

sveicienu, bet apbalvošanas ceremoniju atklāja Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Gan 

lielie, gan mazie Latvijas muzeji aktīvi piedalās dažādos projektos, veido izstādes 

un izglītojošas programmas. Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane 

Grīnvalde apbalvoja labākos no tiem: Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Daugav-

pils Marka Rotko centru, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, Liepājas 

muzeju, Raiņa un Aspazijas muzejus u.c. Pēc pusdienām svaigā gaisā viesiem tika 

dota iespēja apmeklēt vairākus muzejus: A. Alunāna memoriālo muzeju, Latvijas Dzelzceļa muzeja ekspozīciju 

Jelgavā, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, Jelgavas pils muzeju un kapenes, slimnīcas Ģintermuiža eks-

pozīciju. 

Attēlā: Ieskats pasākumā.  

Foto: T. Škoļņikova 

Augšējā attēlā: Muzicē dziesminieks Haralds Sī-

manis. Apakšējā attēlā: Bijušais laikraksta 

“Padomju Jaunatnes” redaktors Andrejs Cīrulis 

muzeja speciālistam Dainim Īvānam pasniedz 

Indijas politiskā un garīgā līdera Mahatmas  

Gandija portretu. Foto: K. Kalseris 
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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 vissenā-

kajiem 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 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. 

Dauderu nodaļa piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura pasāku-

miem.  

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA 

DAUDERU NODAĻA 

 

http://www.lnvm.lv  

facebook.com – Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs  

twitter.com/LV_vest_muzejs  

YouTube.com – LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM  

Instagram— Nacionalais_vestures_muzejs  
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twitter.com – frontes_muzejs_LNVM  

facebook.com– LNVM Tautas frontes muzejs  
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