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Vairāk nekā 60 muzeju valsts simtgadei gatavo kopīgu  

izstādi “Latvijas gadsimts” 

20. jūnijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā norisinājās preses  

konference, kurā mediji tika informēti par Latvijas muzeju kopizstādi 

“Latvijas gadsimts.” Preses konferenci atklāja kultūras ministre Dace 

Melbārde. Par izstādi preses pārstāvjiem plašāk pastāstīja izstādes  

darba grupas pārstāvji – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora 

vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs 

Toms Ķikuts un pētnieks Imants Cīrulis. 

Preses konferencē tika prezentēti vairāki jau izstādei atlasītie priekšme-

ti. Pēc preses konferences notika iesaistīto muzeju seminārs (plašāk  

5. lpp.). 

Izstāde “Latvijas gadsimts”, kas 2018. gada maijā tiks atklāta Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja izstāžu telpās (Rīgā, Brīvības bulvārī 32), 

būs Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei. 

Atjaunotajā Latvijā šī būs lielākā kopizstāde muzeju nozares vēsturē un 

tajā vienkopus varēs apskatīt izcilas vēstures liecības no Kurzemes,  

Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas, kuras atspoguļo Latvi-

jas valsts vēsturi simts gadu garumā. Šobrīd izstādes veidošanā iesaistī-

jušies vairāk nekā 60 valsts, pašvaldību un privāto muzeju, kas apzina 

dažādus vēstures periodus, notikumus un personības raksturojošas  

liecības savos krājumos. 

Izstāde “Latvijas gadsimts” būs nozīmīga gan Latvijas iedzīvotājiem, 

sniedzot iespēju padziļināti izzināt Latvijas vēsturi, gan ārvalstu  

viesiem, kas apmeklēs Latvijas valsts simtgades norises. 

 

Plašāk par izstādi lasiet 4. lpp. 

http://lnvm.lv/?p=11152
http://lnvm.lv/?p=11152
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

laiks: līdz 2017. gada 8. septembrim 

izstāde “Latgales kongresam – 100” 

laiks: līdz 2017. gada 8. septembrim 

izstāde “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” 

laiks: līdz 2017. gada 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: 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”.  

 

 

Vieta: Latvijas Republikas Saeima, laiks: 28. aprīlis – 17. novembris 

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

atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts–inflācija–hiperinflācija–stabilitāte)”.  

 

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””. 

Izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

LNVM virtuālās izstādes 
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LNVM piedalās akcijā “Apceļo Latvijas muzejus!” 

Latvijas Muzeju biedrība (LMB) šogad atzīmē 25 gadu jubileju. 

Šo gadu laikā Muzeju biedrības saime ir augusi un šodien  

apvieno 107 valsts, pašvaldības, privātos un autonomos  

muzejus. Lai pievērstu uzmanību LMB darbībai, kā arī Latvijas 

muzejiem, šogad no 1. jūnija līdz 31. augustam tiek organizēta 

vasaras akcija “Apceļo Latvijas muzejus!”. Akcijā “Apceļo  

Latvijas muzejus!” piedalīsies lielākā daļa Latvijas muzeju,  

galvenais mērķis ir pievērst uzmanību mazajiem muzejiem  

Latvijā (ne tikai Latvijas novados, bet arī Rīgā), veicināt to  

atpazīstamību, rosināt interesi par piedāvājumu un parādīt šo  

muzeju “šarmu”. 

LMB aicina akcijā iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju vai 

viesi, kam patīk apmeklēt muzejus, iepazīt vietējo novadu vēsturi 

un kultūras mantojumu. Kā akcijas galvenā platforma tiek izmantota lapa www.facebook.com/

apcelolatvijasmuzejus. Lai piedalītos konkursā, dalībniekam nepieciešams profils sociālajā tīklā Facebook.  

Apmeklējot kādu no muzejiem, dalībniekam jāatzīmējas savā Facebook profilā, laika līnijā ievietojot foto no  

apmeklētās vietas un komentējot piedzīvoto, redzēto un uzzināto. Tāpat jāpievieno norāde @Apceļo Latvijas  

muzejus un jāatzīmē atrašanās vieta, izmantojot sociālā tīkla Facebook rīku ar vietas atzīmēšanu, vai arī ierakstot 

konkrētu muzeju, piemēram, @Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Ar akcijas nolikumu un uzdevumiem var  

iepazīties Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā www.muzeji.lv. 

Uzvarētāji tiks noteikti, izvērtējot dalībnieku atraktivitāti un aktivitāti, apmeklējot muzejus un ievietojot  

ierakstus vismaz par 5 apmeklētiem muzejiem. Katrs uzvarētājs iegūs 5 brīvbiļetes uz kādu no Latvijas muzejiem: 

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs”, 

Rīgas Motormuzeju, “Laimas” šokolādes muzeju, Rundāles pils muzeju, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, 

Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju.  

Attēlā: Izstādes afiša 

Izmaiņas muzeja darba laikā vasarā un bezmaksas apmeklējums  

Vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā un augustā) Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs Brīvības bulvārī 32 otrdienās strādā no 11.00 līdz 19.00.  

 

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 bez ieejas maksas 

ir apskatāmas katra mēneša pēdējā sestdienā – 29. jūlijā un 26. augustā.  

Ieeja LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā  no otrdienas līdz sestdienai 

bez maksas. 

 

 
Attēlā: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Brīvības bulvārī 32. Foto: Valters Lācis  

http://www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus
http://www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus
http://www.muzeji.lv/
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Vairāk nekā 60 muzeju valsts simtgadei gatavo kopīgu izstādi “Latvijas gad-

simts” (turpinājums) 

Izstādes veidotāji caur dažādu paaudžu dzīvesstāstiem un vēsturis-

kiem artefaktiem meklēs atbildes uz jautājumu “kas ir Latvija?”. 

Pēdējo 100 gadu laikā priekšstati par šī jēdziena racionālo un  

emocionālo saturu ir vairākkārt mainījušies. No jaunlatviešu radīta 

poētiska ideāla laika gaitā “Latvija” kļuva par politisku vīziju citu 

alternatīvu vidū. Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gadā 

“Latvijas” jēdzienam piešķīra jaunu būtību – tas pārtapa par valsti, 

par starptautiski atzītu nācijas suverenitātes faktu. Totalitārie režīmi 

vēlāk centās izdzēst priekšstatu par Latviju, radikāli to pārinterpre-

tējot. Daļā sabiedrības tomēr sīksti saglabājās redzējums par savu – 

zaudēto Latviju. 

Trešā Atmoda un valsts neatkarības atjaunošana piepildīja 

“Latvijas” jēdzienu ar jaunu politisku un emocionālu saturu. Arī 

mūsdienu demokrātijā teju ikvienam ir noteikts redzējums par Lat-

viju, tā veidojot valsts šodienas un rītdienas dzīves realitāti. 

Preses konferencē tika parādīti vairāki izstādei jau atlasīti  

priekšmeti. To vidū diploms par III šķiras Lāčplēša Kara ordeņa 

piešķiršanu Feofanam Radionovam (1896–1972) par kauju  

nopelniem pie Jaunjelgavas Bermontiādes laikā 1919. gada oktobrī, 

kas nācis no Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja; sarkanbalt-

sarkanais karogs, lietots pie rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša  

(1871–1960) dzimtajām mājām “Bisnieki” Tukuma novada Zentenes pagastā līdz 1940. gadam un Vācijas  

okupācijas laikā 1941.-1945. gadā, un vēlāk atrasts mājas bēniņos, – no Tukuma muzeja; matu griežamā mašīna, 

kas 1953. gadā atrasta nacionālo partizānu bunkurā Valkas rajona Launkalnes pagastā – no Valkas novadpētniecības 

muzeja. Tāpat izstādē iekļaus fragmentus no pirmās Jēkabpils pionieru nama kinostudijas 1964. gada amatierfilmas 

“Daugavas teika”, kurā fiksēta Pļaviņu HES appludinātā Daugavas ieleja, – šo vēstures liecību glabā Jēkabpils  

Vēstures muzejs. Savukārt no Turaidas muzejrezervāta izstādei tiks plāksne ar uzrakstu “Padomju iela” latviešu un 

krievu valodā, izmantota Siguldā un noņemta atjaunojot vēsturisko 

ielas nosaukumu – Pils iela. Plāksne noņemta 1989. gada  

18. novembrī Latvijas Tautas frontes mītiņā. 

LNVM pētnieks Imants Cīrulis preses konferencē informēja arī par 

nupat izveidoto mājaslapu www.latvijasgadsimts.lv – interneta  

vietni, kurā jau pieejama informācija par gaidāmo izstādi un tās  

sagatavošanas gaitu. Lai labāk izprastu Latvijas valsts izveides 

priekšnosacījumus un vēsturiskos apstākļus, vietnē jau tagad  

skatāma vēstures notikumu laika līnija (laika periods 1917. gada 

maijs – 1918. gada 18. novembris). No šā gada novembra interesen-

ti tiks aicināti līdzdarboties virtuālās galerijas “Latvijas dzimtu  

stāsti” veidošanā – lapā www.latvijasgadsimts.lv būs iespējams augšupielādēt fotogrāfijas, dokumentus un citus  

attēlus, pievienojot arī personisku stāstu par dzimtas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu. Šie attēli un  

apraksti līdzās izstāžu telpās atainotajiem dzīvesstāstiem veidos Latvijas vēstures panorāmu. Savukārt 2018. gada 

sākumā aizsāksies akcija ”Balso par mūsdienu Latvijas vērtībām!”. Ņemot vērā tās rezultātus, tiks iekārtota izstādes 

noslēguma zāle, tādējādi sabiedrība pati radīs versiju par šodienas Latviju. 

Attēlā : Ieskats preses konferencē. Foto: Valters Lācis 

Attēlā : Ieskats preses konferencē. Foto: Valters Lācis 

Attēlā : Ieskats preses konferencē. Foto: Valters Lācis 

file:///C:/Users/zane/Desktop/Zinnesis/07_JULIJS_AUGUSTS/www.latvijasgadsimts.lv%20
file:///C:/Users/zane/Desktop/Zinnesis/07_JULIJS_AUGUSTS/www.latvijasgadsimts.lv%20
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Izstādes veidošanā iesaistīto muzeju pārstāvju seminārs 

Lai informētu par izstādes “Latvijas gadsimts” sagatavošanas procesā  

paveikto un apspriestu tālāko sadarbību, 20. jūnijā notika kopprojektā  

iesaistīto muzeju pārstāvju seminārs. Izstādes darba grupas vadītāja Irina 

Zeibārte izteica prieku un pateicību par visu Latvijas reģionu muzeju  

aktīvo iesaisti projektā, kā arī ieskicēja tālākas sadarbības pamatprincipus. 

Ar izstādes koncepciju, tās saturu un iecerēto realizāciju plašāk  

iepazīstināja Toms Ķikuts un tematisko sadaļu kuratori: Tālis Pumpuriņš, 

Juris Ciganovs, Andra Mihelsone, Imants Cīrulis, Dāvis Pumpuriņš un Ieva 

Vītola. Lai vienotos par izstādes priekšmetu deponēšanas,  

glabāšanas un eksponēšanas nosacījumiem sarunā ar muzejniekiem  

piedalījās LNVM darbinieki Anita Meinarte, Aija Jansone, Inita Smila. Par 

komunikāciju ar muzejiem, veidojot izstādes mājaslapas 

www.latvijasgadsimts.lv sadaļu “Muzeji simtgadei”, klātesošos uzrunāja 

Astrīda Burbicka. 

Dauderu nodaļā apskatāma autorleļļu izstāde “Reiz bija…” 

 

Visas vasaras garumā LNVM Dauderu nodaļā būs apskatāma BJC “Laimīte” autorleļļu 

darbnīcas “Brīnums mūsu rokās” izstāde “Reiz bija…”. 

Augustā apmeklētāji tiks aicināti apgūt pamatiemaņas leļļu izgatavošanā speciālā  

meistarklasē. Informācija par meistarklases norisi tiks publicēta muzeja mājaslapā un  

sociālajos tīklos. 

Izstāde būs apskatāma līdz 1. septembrim. 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Autorlelle – “Spāņu dejotā-

ja” (autore - Gaļina Novikova). Foto: 

Ieva Līce 

Attēlā: Direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Irina Zeibārte uzrunā semināra dalībniekus. 

Foto: Valters Lācis 

Jaunieguvumi LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā: vēstures liecības par Itu Kozakeviču 

(1955–1990) 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz jūlija beigām būs apskatāma  

krājuma jaunieguvumu izstāde “Vēstures liecības par Itu Kozakeviču (1955-1990)”, pieminot  

viņas dzimšanas dienu 1955. gada 3. jūlijā. Izstādē eksponēti Latvijas PSR Augstākās Padomes 

deputātei Itai Kozakevičai pasniegtie apbalvojumi: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāci-

jas Goda zīme, Polijas Republikas Nopelnu ordenis, Latvijas Bāreņu biedrības medaļa un  

fotogrāfijas, kurās redzama I. Kozakeviča Vatikāna apmeklējuma laikā un apbalvojuma “Sieviete 

Latvija” pasniegšanas laikā. 

 

 

 

Attēlā: Polijas Republikas Nopelnu ordenis – 

krusts un zvaigzne, ko 2001. gada 17. oktobrī 

piešķīra Itai Marijai Kozakevičai (1955–1990). 

file:///C:/Users/zane/Desktop/Zinnesis/07_JULIJS_AUGUSTS/www.latvijasgadsimts.lv
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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, kā arī izstāde “Reiz bija…”. Atvainojamies par  

sagādātajām neērtībām!  

Ekskursijas sestdienās un svētdienās ar iepriekšēju pierakstu.  

 

Attēlos: Remontdarbi “Dauderu” nama 2. stāvā un dārza labiekārtošana. Foto: Olga Miheloviča 

Mezolīta raga cirvju atradums Nīcā 

Īsi pirms Jāņiem Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ieguva  

vērtīgu senlietu atradumu – divus raga cirvjus, kas datējami ar  

vidējo akmens laikmetu – mezolītu un raksturīgi Kundas kultūrai. 

Cirvjus muzejam 20. jūnijā dāvināja to atradēja Miķeļa Ādolfa  

Embūtnieka meita Inga Rošāne. Muzejs izsaka pateicību atradējam 

un dāvinātājai!  

Cirvji atrasti netālu no Nīcas – Otaņķu pagasta Streņģu mājās, tīrot 

dīķi, kas izveidots senā upes gultnē. Divu cirvju kopatradums un  

Ingas Rošānes sniegtās ziņas par nelielu kaulu fragmentu un  

dzīvnieka zoba atradumu varētu liecināt par jaunu, līdz šim  

nereģistrētu, mezolīta apmetni Liepājas ezera tuvumā.  

Mezolīta raga cirvji ir visai rets atradums. Latvijā ir zināmi tikai pāris 

desmiti šādu rīku. Tuvākā līdz šim zināmā atraduma vieta ir Ploču purvā, netālu no Vērgales, kur 1941. gadā atrasts 

līdzīgs cirvis, raga vedga un harpūna, kas arī datējami ar mezolīta periodu. Atradums nozīmīgi papildina mūsu  

zināšanas par apdzīvotību Dienvidkurzemē mezolītā.  

 

Attēlā: Raga cirvji. Foto: Roberts Kaniņš  
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Pirmo reizi Latvijā starptautiskā “We Are Museums” konference 

No 12. līdz 14. jūnijam Rīgā notika starptautiska muzeju konference “We Are Museums 

2017”, kurā piedalījās LNVM muzejpedagoģe Ieva Ozola.  Konference Rīgā pulcēja vairāk 

nekā 300 dalībniekus no 24 pasaules valstīm. Konferences laikā apskatīto tēmu loks bija ļoti 

plašs – interneta iespēju izmantošana muzejā, muzeju digitalizācija, muzeju zīmols, darbs ar 

jauniešiem u.c. tēmas. Muzeju jomas profesionāļi, kuri dalījās pieredzē, pārstāv pasaulē jau 

atzītus un pazīstamus muzejus: Tate – Lielbritānijā, Louvre – Francijā, Andy Warhol  

Museum – ASV, ACMI – Austrālijā.  

Vairāki konferences dalībnieki uzsvēra jauniešu 

lomu muzeju dzīvē – savās prezentācijās aktualizē-

jot tēmas: kā uzrunāt jauniešus (Generation Z – tā 

saukto Z paaudzi), kā padarīt muzeja apmeklējumu 

viņiem interesantu un kā iesaistīt jauniešus līdzdarboties muzeja aktivitā-

tēs. 

Otra aktuālā tēma bija muzeju digitālā pasaule – kolekciju digitalizācijas 

un atvērtības problēmas un pozitīvās prakses piemēri, muzeju iesaistīšanās 

sociālajos tīklos un tehnoloģiju lietderība un to pielietojums muzejā. Visi 

konferences dalībnieki atzina, ka tehnoloģijas muzejā ir nepieciešamas, tomēr to izmantojumam jābūt jēgpilnam. 

 

2017. gada pirmajā pusē aktīva muzeja ceļojošo izstāžu darbība 

Kopš 2008. gada Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs veido un piedāvā skolām, muzejiem un 

bibliotēkām un citām kultūras iestādēm  

ceļojošās izstādes. To formāts ir lieli informatīvi  

stendi, apskatāmi no abām pusēm, uz kuriem 

izkārtots bagātīgs ilustratīvais materiāls un  

tekstuālā informācija. Muzejs šobrīd piedāvā  

12 ceļojošās izstādes, kuru skaitu oktobrī papil-

dinās izstāde “Latgales kongresam – 100.”  

2017. gada 1. pusgadā pieprasītākā izstāde bija 

“Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.” 

2017. gada pirmajā pusgadā ceļojošās izstādes 

kopā ar LNVM darbiniecēm apceļojušas  

Latviju no Nīcas Kurzemē līdz Grundzālei  

Vidzemē. Aktīvi ceļojošās izstādes ir eksponējušas Rīgas skolas. Šajā pusgadā īpaši jāizceļ Rīgas 49. vidusskola, 

Rīgas Ķengaraga vidusskola un Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola – mācību iestādes, kuras izvēlējušās 

saviem audzēkņiem un vecākiem rādīt vairākas ceļojošās izstādes. Savukārt aktīvākās reģionu skolas bija Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskola un Nīcas vidusskola, ar kurām ir izveidojusies īpaši laba sadarbība, eksponējot gandrīz 

visas no 12 muzeja piedāvātajām mobilajām izstādēm. Arī 2017. gada otrā puse ceļojošo izstāžu grafikā ir 

saplānota aktīva, tāpat vairākas skolas jau aktīvi plāno un rezervējušas LNVM ceļojošās izstādes uz 2018. gadu,– lai 

ar bagātīgu informatīvo un ilustratīvo materiālu piepildītu skolu telpas, svinot Latvijas simtgades svētkus. 

Plašāku informāciju par ceļojošajām izstādēm var iegūt muzeja mājaslapā: http://lnvm.lv/?page_id=322. 

Attēlā: Karte ar ceļojošo izstāžu vietām un skaitu 2017. gada 1. pusgadā. 

Attēlā: Ieskats pasākumā. 

Foto: Ieva Ozola 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: Ieva Ozola 

http://lnvm.lv/?page_id=322
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Vairāki muzeju speciālisti savās runās pieminēja muzeja kā sabiedriskās  

dzīves centra lomu. Muzeju atvērtība un pieejamība vienmēr ir bijis aktuāls 

jautājums. Konferences dalībnieki uzsvēra, ka svarīgi domāt arī par muzeju 

iesaistīšanos sociālajās kampaņās – runājot par dzimumu vienlīdzību,  

bērnu aizsardzību un citām tēmām. Vairāki muzeju eksperti uzsvēra, ka  

muzejs var atļauties būt ‘tikai’ vieta, kur satikties, telpa, kas aicina būt  

atvērtam un diskutēt. 

Konferences laikā bija iespēja arī 

piedalīties grupu darbā un izsapņot 

nākotnes muzeju 2030. gadā. Par 

šādu tēmu tiks rīkots arī “We Are 

Museums” pasākums oktobrī Parīzē. Tāpat rosinošas bija konferences 

laikā notiekošās darbnīcas, kurās mazās grupās bija iespējams apspriest 

dažādas tēmas kopā ar ekspertiem. Iedvesmojoša bija Rumānijas Buzeu 

pilsētas muzeja eksperta pieredze, par to, kā organizēt muzejpedagoģijas 

un mārketinga aktivitātes ar ļoti ierobežotiem resursiem.  

Trešā konferences diena bija vel-

tīta tehnoloģiju un muzeju mijie-

darbībai. Kaņepes kultūras centrā notika dažādu startup uzņēmumu  

demonstrācijas – inovatīvi un interesanti risinājumi, kurus iespējams  

izmantot arī muzejos, un noslēdzošā diskusija par tehnoloģiju, mākslas, 

muzeju un startup uzņēmumu līdzdarbošanos.  

Trīs konferences dienu laikā bija iespējams tikties un diskutēt ar muzeju 

jomas kolēģiem, iegūt jaunus kontaktus, dalīties personīgajā pieredzē, 

iegūt jaunas zināšanas un smelties iedvesmu turpmākajam darbam  

muzejā. Šāda veida un mēroga konference ir vērtīgs pasākums ikvienam 

muzeju jomas profesionālim, lai iegūtu citu, iespējams, plašāku skatījumu 

uz sava muzeja darbību un muzeju sfēru kopumā – Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā. Nākamā “We Are 

Museums” konference notiks 2018. gadā Marakešā.  

Attēlos: Koncerta dalībnieki. Foto: Ieva Līce 

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: Ieva Ozola  

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: Ieva Ozola  

Attēlā: Ieskats pasākumā. Foto: Ieva Ozola  

LNVM Dauderu nodaļā norisinājās koncerts “...Dvēseles prieks” 

Koncertā “...Dvēseles prieks” tika atskaņoti 18. gadsimta franču komponistu skaņdarbi un mūsdienīgā mūzika: 

slavenas un klausītāju iemīļotas melodijas no kinofilmām. Šāds dažādu stilu, ideju un žanru savienojums ir  

raksturīgs eklektikas stilam, kura elementi ir izmantoti “Dauderu” nama arhitektūrā. Koncertam īpašu noskaņu 

piešķīra tas, ka tajā izskanēja reti dzirdami mūzikas instrumenti - domra, mandolīna un arfa. 
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Atskats uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumu “Neuzticamie Jāņa bērni” 

15. jūnijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu notika sarunu cikla 

“Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?” sarīkojums “Neuzticamie Jāņa bērni”, kurā tika stāstīts par folkloras 

kustību kā nevardarbīgo pretošanos padomju režīmam. 

Sarīkojumā ar priekšlasījumu “Folkloras kustība un Latvijas Trešā atmoda” uzstājās Latvijas Universitātes  

profesors Valdis Muktupāvels, kurš stāstīja par folkloras kustības izveidošanos kā pretstatu skatuviskajai  

mākslai – par laiku, kad folkloras kopas meklēja autentiskumu dziesmām un dejām latviešu tautas tradīcijās un 

ieražās. Par folkloras kopas “Skandinieki” izveidi un darbību, kā arī pretošanos padomju režīmam Trešās  

atmodas laikā stāstīja tās dibinātāja Helmī Stalte. H. Stalte kopā ar dēlu Dāvi Staltu pasākuma noslēgumā  

ieskandināja Līgo svētkus kopīgā dziedāšanā.  Sarīkojumu vadīja muzeja speciālists Dainis Īvāns. 

Sarīkojuma videoieraksts tiks publicēts un būs pieejams interesentiem Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  

youtube.com kontā. 

 

Attēlos: Ieskats pasākumā . Foto: Roberts Kaniņš 

Attēlos: Ieskats sarīkojumā. Foto: Kārlis Kalseris 

Muzeja sezonas noslēguma pasākums Dauderu nodaļā 

LNVM sezonas noslēguma pasākumā šogad piedalījās īpaši liels muzeja darbinieku skaits. Pasākuma dalībniekus 

uzrunāja LNVM direktors Arnis Radiņš un direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, iepazīstinot ar 

aktualitātēm un Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” sagatavošanas gaitu. Tika sumināta  

Arheoloģijas departamenta krājumu glabātāja asistente Liene Sakne ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes  

maģistra studiju programmas absolvēšanu. Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča un krājuma glabātāja  

Ieva Līce iepazīstināja ar jau paveikto “Dauderu” nama remontdarbos un labiekārtošanas darbos dārzā. 
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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.  

 

izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģime-

nes 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 
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