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ŠODIEN TAGADNE, RĪT—PAGĀTNE 
 

 

LNVM Vēstures departaments pēdējos mēnešos aktīvi papildina krājumu 
ar lietiskajiem priekšmetiem, kas raksturo Latvijas iedzīvotāju sadzīvi pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas 1990. gadā.  

Atlasot priekšmetus Latvijas muzeju kopizstādei “Latvijas gadsimts”, muzeja 
speciālisti secinājuši, ka spilgti un pārliecinoši raksturot deviņdesmitos gadus 
ar oriģināliem krājuma priekšmetiem, fotogrāfijām, dokumentiem un tos pa-
pildinošiem stāstiem dažkārt ir grūtāk nekā raksturot senākus vēstures pos-
mus. Tomēr neesam gluži bešā – krājuma jaunieguvumu vidū ir 20. gadsimta 
90. gados no Rietumeiropas ievesta sadzīves tehnika, ko lielākoties papildina 
stāsti par tolaik vērtīgo, salīdzinoši dārgo pirmo Rietumu ražojumu ienākšanu 
Latvijas ģimeņu sadzīvē. Vēl krājumam klāt nākuši no pirmajiem Eiropas ceļo-
jumiem atvestie suvenīri, kā arī tolaik lietoto sadzīves priekšmetu iepakoju-
mi. 

Tāpat pēdējos mēnešos muzeja glabātavu plauktos nonākuši vairāki desmiti 
veikalos joprojām redzamu galvenokārt Latvijā ražotu pārtikas preču iepako-
jumu, kā arī pašmāju ražojuma alkoholisko dzērienu pudeles un Latvijas su-
venīri – pārtikas preces un dzērieni greznākos noformējumos.  

Izstādi “Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde Latvijas simtgadei” plānots at-
vērt 2018. gada maijā, LNVM izstāžu telpās Brīvības bulvārī 32. Plašāka in-
formācija – www.latvijasgadsimts.lv. 

Latvijā ražoto pārtikas produktu un alkoholis-
ko dzērienu iepakojumi. 2016.–2017. gads. 
Foto: LNVM. 

Philips radio un kasešu atskaņotājs, Sony 
Walkman kasešu atskaņotāji un Ide Line 

gludeklis. 20. gs. 90. gadi.  
Foto: LNVM. 
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  
Brīvības bulvāris 32, Rīga 
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. decembrim 
izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 
laiks: no 2017. gada 21. septembra līdz 17. decembrim 
izstāde “Daugavai būt” 
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 iela 7, Rīga 

laiks: līdz 2017. gada 17. septembrim 
izstāde “Reiz bija…” 
pastāvīgās izstādes 
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, “Gaida Graudiņa kolekcija” 
 

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga 

pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda – LTF – neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”  

 
 

vieta: Latvijas Republikas Saeima 
laiks: no 28. aprīļa līdz 17. novembrim 
izstāde “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās  
atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts–inflācija–hiperinflācija–stabilitāte)”  
 

 

LNVM izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

LNVM virtuālās izstādes 
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IZSTĀDE VALSTS SIMTGADEI TOP – PIEDALĪSIMIES! 
 

Kā jau zināt, nākamā gada maijā LNVM telpās Brīvības bulvārī 32 tiks atklāta izstāde “Latvijas gadsimts. 
Muzeju izstāde valsts simtgadei” – muzeju nozares vēsturē lielākā kopizstāde, kuras veidošanā iesaistī-
jušies vairāk nekā 60 valsts, pašvaldības un privātie muzeji. 
 

Lai gan pati izstāde vēl tikai top, tās interneta vietne www.latvijasgadsimts.lv jau darbojas un informē par 
izstādes sagatavošanas gaitu. Vietnē patlaban skatāma vēstures notikumu laika līnija (laika periods: 1917. 
gada maijs – 1918. gada 18. novembris), kurā soli pa solim iespējams izsekot 100 gadus seniem notiku-
miem Latvijā, kas tuvināja mūs neatkarīgai valstij. Nozīmīgākajos datumos to papildina video ar vēsturnie-
ku komentāriem. 

No novembra ikviens tiks aicināts iesaistīties Gadsimta albuma veidošanā. Interneta vietnē (http://
www.latvijasgadsimts.lv/stories?lng=lv) būs iespējams augšupielādēt fotogrāfijas un pievienot nelielu per-
sonisku stāstu par dzimtas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu. Šie attēli un apraksti līdzās izstā-
žu telpās atainotajiem dzīvesstāstiem veidos Latvijas vēstures panorāmu. Ikviens ir aicināts pārskatīt savus 
ģimenes albumus un rosināt to darīt arī citus – radus, draugus, paziņas, lai Gadsimta albums veidotos 
plašs un daudzkrāsains! 

Savukārt 2018. gada sākumā aizsāksies akcija “Balso par mūsdienu Latvijas vērtībām!”. Ņemot vērā tā 
rezultātus, tiks iekārtota izstādes noslēguma zāle, tādējādi sabiedrība pati radīs versiju par šodienas Latvi-
ju. 

 

 

 

GARĀS OTRDIENAS TIEK NOVĒRTĒTAS 
 

Līdz ar vasaru beigušās arī tradicionālās Garās otrdienas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības 
bulvārī 32, kad no jūnija līdz augustam muzeja durvis un zāles bija atvērtas apmeklētājiem līdz pat 
pulksten 19.  

Pagarinātais darba laiks deva iespēju viesoties muzejā tiem, 
kuri parasti to nevar paspēt darba gaitu vai citu iemeslu dēļ, 
vai arī meklē saturīgas laika pavadīšanas iespējas, kamēr ārā 
valda netīkami laika apstākļi. Vasaras laikā otrdienās pēc pulk-
sten 17 muzejā pabijuši teju 50 cilvēku, lielākā daļa no tiem – 
ārzemnieki, kā arī vietējie pieaugušie un skolēni. Atsauksmes 
rāda, ka apmeklētāji novērtē šo muzeja aktivitāti un pielāgo-
šanos dinamiskā laikmeta norisēm.  

 

 
Attēlā: LNVM atsauksmju siena. Foto: LNVM. 

Attēlā: Viena no Gadsimta albumam atlasītajām fotogrāfijām.  
9. Rēzeknes kājnieku pulka III vada 1. grupa. 1933. gada jūnijs.  

Janopole, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts. Fotogrāfs nezināms. 

http://www.latvijasgadsimts.lv
http://www.latvijasgadsimts.lv/stories?lng=lv
http://www.latvijasgadsimts.lv/stories?lng=lv
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TAUTAS FRONTES MUZEJS ORGANIZĒ IZSTĀDI “DAUGAVAI BŪT”  

Sākot ar 21. septembri, LNVM Brīvības bulvārī 32 apskatāma 
izstāde “Daugavai būt”. Izstādes pamatā ir notikumi, kas Lat-
vijas kolektīvajā atmiņā saistās ar  Daugavas vārdu: 1958.–
1959. gada sabiedrības cīņa par Kokneses kanjona un Stabu-
raga saglabāšanu, ceļot Pļaviņu HES, un 1986.–1987. gada 
kampaņa par Augšdaugavas glābšanu no Daugavpils HES 
celtniecības rezultātā draudošās ielejas applūdināšanas. 

Pirmo kampaņu aizsāka žurnāliste un rakstniece Vera Kacena. 
Viņas raksts avīzē “Literatūra un Māksla” jau 1958. gadā rosi-
nāja protestēt pret ieceri būvēt aizsprostu Daugavā pie Aiz-
kraukles, kas vēl tikai draudēja iznīcināt unikālo Daugavas 
kanjonu no Pļaviņām līdz Koknesei un teiksmaino Staburagu. 
Latvijas PSR vadības, ievērojamu latviešu zinātnieku, kultūras 
darbinieku un mākslinieku uzstāšanās pret Pļaviņu HES celt-
niecību īsajā padomju atkušņa periodā spēlēja īpašu lomu tā 
saukto “nacionālkomunistu” centienos kaut nedaudz atraisī-
ties no Maskavas diktāta. Šie protesti diemžēl beidzās ar ne-
veiksmi.  

1987. gada 5. novembrī kļuva zināms par PSRS Ministru Pado-
mes lēmumu pārtraukt jau aizsākto Daugavpils hidroelektro-
stacijas celtniecību. Pirmo reizi tik vērienīgu “komunisma cel-
tnes” projektu apturēja sabiedriskā doma un zinātnieku argu-

menti. Uzvara vairāk nekā gadu ilgušajā Latvijas iedzīvotāju cīņā par Augšdaugavas glābšanu daudziem tās 
dalībniekiem un līdzjutējiem atgrieza ticību savam spēkam, kliedēja bailes no totalitārās varas un ievadīja 
tautas Trešo atmodu. 

Izstāde ”Daugavai būt” ir par iznīcināto un zaudēto. Par latvju likteņupi, kas bija, ir un kam vajadzētu būt. 
Par latviešu kultūras un kolektīvās atmiņas “Debesu Daugavu”. Par ainavām, kas veido nācijas estētiskos 
uzskatus, un ainavām, kas tos degradē. Par cilvēku grēcību un grēku nožēlu mūžības tecējumā. Par dabu 
un mākslu, kas izrādījušās noturīgākas par “lētu kilovatu” un patērēšanas iegribām. 

Vai cīņa ir galā?  

 

Rīgas HES būvlaukums Doles salā.  
1973. gads. Foto: J. Fadejevs. 

Attēlā: Nikolajs Kūlainis. Staburags, 1963. gads.  
No galerijas “Jēkabs” kolekcijas. 
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NO RŪCEŅA LĪDZ LEGO KLUCĪŠIEM 

Līdz ar rudens atnākšanu LNVM atsāk cikla “Muzejs ģimenei” pasākumus. 9. septembrī plkst. 12.00    
Brīvības bulvārī 32 notiks izglītojoša un izklaidējoša nodarbība bērniem un viņu vecākiem “Mana mīļākā 
rotaļlieta”. 

Mazie apmeklētāji uzzinās, ka muzeja krājumā glabājas arī dažādu laiku rotaļlietas. Katra no tām stāsta par 
savu laikmetu un cilvēku dzīvi toreiz. Nodarbībā varēs iepazīt rotaļlietas, kas izgatavotas no dabas materiā-
liem, piemēram, izmēģināt kaula rūceni. Pirms simt gadiem darinātas paijas tiks salīdzinātas ar rotaļlietām, 

kuras bērnu sirdis priecējušas ne tik senā pagātnē – ar 
koka zirdziņu, lāci, kas pagatavots no aitas vilnas, lellēm 
no porcelāna, auduma un plastmasas, turpat būs apska-
tāms uzvelkamais klauns, robotiņš, leļļu mēbeles, dažā-
das mīkstās rotaļlietas un grāmatu varoņi. Neizpaliks arī 
mūsdienu bērnu iecienītie rotaļu tēli – kaķu meitene   
Hello Kitty, Bārbiju, Lego klucīši  u. c. Turklāt – šī būs rei-
ze, kad mīļākā rotaļlieta noteikti jāņem līdzi!    

ATRADUMI PĻAVĀ UN MEŽĀ 

24. septembrī 12.00 LNVM izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” nodar-
bība ģimenēm ar jaunākā skolas vecuma bērniem “Pļavā un mežā”. 

Kurus pļavas augus var lietot uzturā, kuri noder tējām 
vai pirtsslotām, ar kuriem reiz krāsoja dzijas, bet kurus 
labāk atstāt pļavā? Ko noderīgu var atrast mežā? Ko par 
Latvijas dabu, tās augiem, kā arī darbiem pļavā apmek-
lētāji varēja uzzināt plašajā “Latviešu etnogrāfiskajā iz-
stādē”, kas notika Rīgā 1896. gadā? Atbildes varēs rast 
nodarbībā “Pļavā un mežā”, kas tradicionāli notiks mē-
neša pēdējā svētdienā. Aicinātas piedalīties ģimenes ar 
jaunākā skolas vecuma bērniem. Pēc ekskursijas izstā-
dēs bērni varēs lasīt senās gara mantas – salikt pareizā 
secībā tautasdziesmas rindas, minēt mīklas un iet rota-
ļās, kā arī pagatavot 19. gadsimta ganiņu rotaļlietu. 

 

KONKURSS “VĒRĪGĀS PIEKTDIENAS” 

Lai celtu saulē muzeja izcilos priekšmetus un aicinātu apmeklēt ekspozīciju un izstādes, 21. jūlijā muze-
ja FaceBook lapā iesākās konkurss “Vērīgās piektdienas”, kurā piedaloties iespējams krāt punktus un 
pretendēt uz laimestu – kādu no LNVM izdotajām grāmatām vai citiem drukas darbiem.  

Līdz šim konkursā iesaistījies muzeja pieredzē liels dalībnieku skaits – 50, pagaidām lielākā atsaucība bija 
jautājumam par senāko dzintara priekšmetu un Antona Georga Boses amatnieku portretiem, bet visvai-
rāk viedokļi atšķīrās par rakstaino vilnas zeķu ģeogrāfisko piederību. Gadījās arī interesanti brīži, kad vēl-
mē dalīties savās zināšanās sacensībā iesaistījās muzeju darbinieki un citi jomas profesionāļi (zīmīgi, ka 
viens no viņiem minēja nepareizu atbildi).  

Attēlā: Brīdis bērnu nodarbībā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Dabas veltes. Foto: LNVM. 



 

 
SEPTEMBRIS 

 AKTUALITĀTES 

LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 

VIĻŅA EDVĪNA BREŠA HŪTE—VĒSTURISKU NOTIKUMU ACULIECINIECE 

Vasarā LNVM Vēstures departamenta 
krājumu papildinājušas arī fotogrāfijas 
un priekšmeti, ko dāvinājis 20. gadsim-
ta 80. gadu beigu Latvijas PSR Ministru 
padomes priekšsēdētājs Vilnis Edvīns 
Bresis.  

Breša vadībā 80. gadu nogalē aizsāktās 
reformas, īpaši zemes īpašumu un lauk-
saimniecības jomā, ir raksturīgi centieni 
privātās iniciatīvas pakāpeniskai atjau-
nošanai ekonomikā vēl padomju sistē-
mas ietvaros. “Breša zemnieku” apzīmē-
jums ticis daudziem lauksaimniekiem, 
kuri 20. gadsimta 80. gadu beigās nodi-
bināja privātās saimniecības. 

Muzeja krājumā nonākušo priekšmetu 
vidū ir arī Viļņa Edvīna Breša cepure un 
fotogrāfijas, kurās šī galvassega redzama 
brīdī, kad priekšpēdējās Augstākās pado-
mes deputāti pie AP ēkas Vecrīgā svinīgi 
paceļ sarkanbaltsarkano karogu. Atgādi-

nājumam – 1990. gada 15. februārī Latvijas PSR Augstākā padome vēl pirms Latvijas neatkarības atjauno-
šanas par oficiālajiem valsts simboliem pasludināja vēsturisko Latvijas Republikas karogu, ģerboni un 
himnu un 27. februārī pie Augstākās padomes ēkas pacēla sarkanbaltsarkano karogu. 

 

 

Attēlā: Platmale, kas piederējusi Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājam 
Vilnim Edvīnam Bresim. Čehoslovākija, 20. gs. 80. gadu beigas. Foto: LNVM. 

Attēlā: Svinīgā ceremonija par godu sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanai pie Latvijas 
PSR Augstākās padomes. No kreisās: Latvijas PSR AP Prezidija sekretārs Imants    

Daudišs, LPSR AP priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs, akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
LPSR Ministru padomes priekšsēdētājs Vilnis Edvīns Bresis, LPSR AP Prezidija locekle 

Lūcija Pētersone. 1990. gada 27. februāris. Fotogrāfs nezināms. 

Attēlā: Latvijas PSR Ministru padomes priekš-
sēdētājs Vilnis Edvīns Bresis svinīgajā cere-
monijā par godu sarkanbaltsarkanā karoga 
pacelšanai. 1990. gada 27. februāris.  
Foto: Ojārs Lūsis.  
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GAIDĀMA KONFERENCE “DAUDERU NAMAM—120” 
 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 4. oktobrī aicina uz zinātnisko konferenci 
“Dauderu namam – 120” LNVM Dauderu nodaļā Rīgā.  
 

Konference turpinās aizsāktās muzeja aktivitātes, atzīmējot “Dauderu” nozīmī-
go gadskārtu. Pasākumā piedalīsies studentu un jauno pētnieku konkursa 
“Dauderu namam – 120” laureāti: Mag. philol. Līvija Baumane-Andrejevska, 
Mag. hist. Inna Gīle un Anastasija Smirnova, kā arī dažādu nozaru speciālisti: 
vēsturnieki, valodnieki, sociologi u. c., kas pētījuši Sarkandaugavas apkaimes 
sabiedriskās dzīves norises.  
 

Apskatāmo tēmu lokā ir gan Sarkankalna slimnīcas darbība un nozīme psihiatri-
jas jomas attīstībā, gan Sarkandaugavas kultūras biedrības darbība, gan atturī-
bas organizāciju un Baltā Krusta patversmes aktivitātes, gan arhitektūras man-
tojuma objektu aizsardzība u. c. 

REMONTDARBI “DAUDEROS”: KAS ILGI NĀK, TAS LABI NĀK 

Atgādinājums par remontdarbiem Dauderu nodaļā, kuru dēļ daļa ekspozīcijas uz laiku ir slēgta, gan ap-
meklētājiem, gan muzeja darbiniekiem manāms jau ilgāku laiku. Šajā ziņneša numurā varam pavēstīt, 
kā sokas darbi un kas jau ir paveikts. 

Nama otrajā stāvā notikuši vērienīgi uzlabojumi: zālē pabeigta sienu līdzināšana, griestu restaurācija, grī-
das atjaunošana, tiek līmētas jaunas tapetes. Vairs nav tālu līdz koka detaļu atjaunošanas darbu nobeigu-
mam, kad jaunu elpu iegūs durvis un palodzes. Arī lielajā gaitenī nolīdzinātas sienas un griesti, uzlīmētas 
jaunas tapetes, atjaunota grīda un koka detaļas. Remontdarbus plānots pabeigt līdz 4. oktobrī plānotajai 
konferencei “Dauderu namam – 120”. 

Labiekārtojumus piedzīvojusi arī otra nozīmīgākā “Dauderu” daļa – dārzs. Pēc sadarbības ar ainavu projek-

tēšanas darbnīcu “Alps” ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes vadībā tagad muzeja darbinieki var lepoties ar 

skaisti ierīkotām centrālajām dobēm un jauniem stādījumiem: dekoratīvu dzīvžoga rakstu veido bukši, kla-

jumu dārzā iezīmē pahisandras, teritorijas zaļo rotu kuplina lazdas, jasmīni, mežvīni, spirejas, bet apstādī-

jumus ierāmē mulčas klājums.   

Attēlos: Remontdarbi iekštelpās, labiekārtošana dārzā. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: “Dauderu” nama fasādes fragments. Foto: Olga Miheloviča. 
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JAUNIEGUVUMI TAUTAS FRONTES MUZEJĀ: LIECĪBAS PAR BALTIJAS VALSTU 
VIESOŠANOS IETEKMĪGĀS ORGANIZĀCIJĀS 1991. GADĀ 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz septembra beigām būs apskatāma krāju-
ma jaunieguvumu izstāde “Vēstures liecības par Baltijas valstu pārstāvju vizīti Amerikas Savienotajās 
Valstīs un uzņemšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā 1991. gada 17. septembrī”.  

Izstādē eksponētas bijušā Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova dā-
vinātās fotogrāfijas un Latvijas Tautas frontes izdotā laikraksta “Atmoda” 1991. gada oktobra izdevums 
angļu valodā. 

 

 

SARĪKOJUMS “KAS PARTIJAI VĒDERĀ?” 

Tautas frontes muzeja nodaļā 28. septembrī plkst. 17.00 notiks sarīkojums par komunistisko partiju 
lomu neatkarības atgūšanas procesos. 

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas izteikti daudzi minējumi 
par to, kāda loma totalitārisma demontāžā un Tautas fron-
tes dibināšanā bijusi Padomju Savienības un Latvijas komu-
nistiskajām partijām, kuru noriets sakrīt ar Latvijas Tre-
šās atmodas sākumu. Kas, sākoties pirmajiem protestiem 
pret padomju režīmu, dibinoties grupai “Helsinki-86”, mācī-
tāju grupai “Atdzimšana un atjaunošanās”, Vides Aizsardzī-
bas klubam, notika komunistu partijas iekšienē – tās Centrā-
lajā Komitejā, rajonu komitejās un partijas pirmorganizāci-
jās? Vai un kā tās veicināja PSKP ģenerālsekretāra Mihaila 
Gorbačova ierosinātās reformas Padomju Savienībā, preto-
jās tām vai pasīvi raudzījās uz notiekošo?   

Sarīkojumā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā vēstures 
zinātņu doktore Daina Bleijere iepazīstinās ar saviem pētīju-
miem par Latvijas komunistiskās partijas pēdējiem varas 
gadiem. Paneļdiskusijā piedalīsies Saeimas depu-

tāts, bijušais LKP CK instruktors Sergejs Dolgopolovs, bijušais Saeimas priekšsēdētājs un LPSR Ministru Pa-
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfrēds Čepānis, kā arī bijušais Latvijas Republikas Augstākās Padomes de-
putāts, LKP CK ekonomikas nodaļas darbinieks Ojārs Kehris. Diskusiju vadīs Dainis Īvāns. 

Attēlā: Valsts drošības komitejas (VDK) ēkas Ļeņina 
ielā 61 (tagad Brīvības iela) ieņemšana.  
Rīga, 1991. gada 24. augusts. Foto: Harijs Burmeis-
tars.  

Attēlā: Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdē-
tājs Anatolijs Gorbunovs sarokojas ar ASV prezidentu  

Džordžu H. V. Bušu Baltajā namā, Vašingtonā, ASV.  
1991. gada 17. septembris.  

Foto: Eriks Dreipers (Eric Draper), Baltā nama oficiālais 
fotogrāfs. 

Attēlā: Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes priekšsē-
dētājs Anatolijs Gorbunovs 
saņem no ASV valsts sekretā-
ra Džeimsa Beikera Latvijas 
karogu, kas glabājies Ameri-
kas Savienoto Valstu depar-
tamentā.  
1991. gada 14. septembris.  
Foto: Uldis Pāže.  
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SARUNA PAR TAUTASTĒRPU 
 

Turpinot 2017. gada sākumā uzsākto pasākumu ciklu “Vēlās otrdienas: Saruna ar pētnieku“, LNVM aici-
na uz sarunu 26. septembrī plkst. 18.00 par tēmu “Tautastērps: oriģināls muzeja krājumā un tā atdari-
nājums“. 
 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskajā izstādē – vienā no būtiskākajiem no-
tikumiem latvietības apzināšanās un nacionālās pašapziņas veidošanās 
procesā – nozīmīga vieta bija ierādīta latviešu tradicionālajam apģēr-
bam. LNVM izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada latviešu etnogrāfiskā 
izstāde”, kas veltīta šim notikumam, apskatāmi daži no tiem, kā arī Tau-
tas tērpu centra “Senā klēts” īpaši ekspozīcijai veidotie atdarinājumi. 
Pasākumu cikla “Vēlā otrdiena” 26. septembra sarunā ar “Senās klēts” 
projektu vadītāju Ziedīti Muzi un amata meistariem runāsim par vēstu-
riskā priekšmeta izpēti un atdarināšanu: kā izvēlēties materiālu, cik ilgu 
laiku, cik prasmju un pūļu prasa viss process.  
Sarunas laikā piedāvāsim salīdzināt mūsdienās darinātos priekšmetus ar 
to paraugiem no muzeja krājuma, pielaikot atdarinātos apģērbus un gal-

vassegas, vērot, kā top Krust-
pils rūtainās villaines bārkstis 
un iemēģināt roku to gatavo-
šanā. Varbūt kādam no ap-
meklētājiem dzims doma par 
pašam savu tautas tērpu? 
 

INFORMATĪVĀ DIENA SKOLOTĀJIEM 

Skolām sākot jauno darba cēlienu, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs tradicionāli aicina uz Informatī-
vo dienu skolotājiem, kas šogad notiks 20. septembrī plkst. 15.00 Brīvības bulvārī 32.  

Tikšanās reizē iecerēts pateikties aktīvākajām skolām un skolo-
tājiem. Pagājušajā mācību gadā LNVM ir apmeklējušas 333 gru-
pas, 7391 skolēni un pedagogi no 128 skolām. Visčaklākie viesi 
muzejā jau otro gadu pēc kārtas izrādījušies Rīgas Valsts 1. ģim-
nāzijas audzēkņi – 34 grupas. Aktīvāko skolu priekšgalā ir Rīgas 
Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Valsts 2. ģim-
nāzija, Rīgas 10. vidusskola. Interesentu vidū ir arī reģionu mācī-
bu iestādes – pagājušajā gadā ceļu uz LNVM mērojušas 69 gru-
pas no 50 skolām. Lielāko popularitāti ieguvušas muzejpedago-
ģiskās programmas “Senā skola”, “Gatavošanās eksāmenam”, 

“Viduslaiku bruņinieki”, “Mana Latvija” un “Kā dzīvoja senie ļaudis”. 112 reizes tika vadīta ekskursija Latvi-
jas vēstures ekspozīcijā, 46 reizes – mainīgajās izstādēs. 
Informatīvajā dienā varēs uzzināt par muzeja sagatavotajām aktualitātēm jaunajā mācību gadā. Stāstīsim 
arī par vērienīgo izstādi “Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde valsts simtgadei” un tās mājaslapu 
www.latvijasgadsimts.lv. No novembra visi tiks aicināti interneta vietnē pievienot savas ģimenes, dzimtas 
fotogrāfijas un stāstu Gadsimta albumā. 
Noslēgumā aicināsim skolotājus iepazīties ar jaunatklāto izstādi “Daugavai būt”. 

 
Attēlā pa labi – skats no izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etno-
grāfiskā izstāde”. Pa kreisi – vainags, Virga. 2016. gads. Tautas tērpu centra 
“Senā klēts“ atdarinājums. Foto: LNVM.  

http://www.latvijasgadsimts.lv
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BALTIJAS NUMISMĀTI TIEKAS VENTSPILĪ 

Šī gada 11.–13. augustā Ventspilī notika 
ikgadējā Baltijas Numismātu Asociācijas 
(Association of Baltic Numismatists) sa-
nāksme, kurā līdztekus Ventspils apkārt-
nes iepazīšanai sanākušie diskutēja par 
aktuālajiem jaunumiem un atklājumiem 
Baltijas numismātikā, kā arī stiprināja 
starptautiskās sadarbības saites.  

Sanāksme notika Ventspils pilī, kur sanāku-
šos viesmīlīgi uzņēma muzeja galvenais pēt-
nieks Dr. hist. Armands Vijups – numismāts 
un Numismātikas kursa pasniedzējs Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakul-
tātē. 

Pasākumā piedalījās 15 asociācijas biedri 
no piecām valstīm – Somijas, Igaunijas, Lie-
tuvas, Baltkrievijas un Latvijas, to skaitā 
mūsu muzeja Numismātikas nodaļas speci-

ālisti, kuri galvenokārt arī sanāksmi noorganizēja – nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, galvenā krājuma glabā-
tāja Laima Grīnberga un nodaļas pētnieka asistents Mārtiņš Vāveris. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju 
pārstāvēja Tērbatas Universitātes numismātikas doktorants Viktors Dāboliņš. 

Sanāksmes noslēdzošajā dienā asociācija savās rindās uzņēma divus jaunus biedrus – jau pieminēto Ar-
mandu Vijupu un igauņu kolekcionāru (ar specializāciju romiešu monētās) Risto P. Kovitu (Koovit). Tika 
ievēlēts arī jauns asociācijas prezidents, un pirmo reizi organizācijas vēsturē par to kļuva numismāte –  
Somijas pārstāve Frīda Ērnštena (Frida Ehrnsten). 

Patīkami, ka Ventspils muzeja veikaliņā ir iespējams iegādāties arī asociācijas pirmo rakstu krājumu, kas 
izdots 2016. gadā par godu organizācijas 10. jubilejai. Krājuma rakstu autori ir asociācijas biedri, starp ku-
riem rodami arī mūsu muzeja speciālisti. 

Nākamā Baltijas Numismātu Asociācijas sanāksme notiks Lietuvā 2018. gadā. 

AUTORLELLES TOP ARĪ PAŠU ROKĀM 

BJC “Laimīte” autorleļļu darbnīcas “Brīnums mūsu rokās” 
izstāde “Reiz bija…” ir baudījusi ievērību un pagarināta 
līdz 17. septembrim.  

Izstādes veidotāji deva iespēju interesentiem ne tikai aplū-
kot lelles, bet arī veidot tās pašiem – 12. augustā notika 
autorleļļu meistarklase, ko vadīja pasniedzēja Gaļina Novi-
kova. Pasākuma apmeklētāji noskatījās videoprezentāciju 
par autorleļļu veidošanu, kā arī savām rokām pagatavoja 
eņģelīšus no organzas auduma. 

Attēlā: Sanāksmes dalībnieki Lagzdienas pilskalnā, kur igauņu arheologi 
uzgāja svaigas t. s. “melno arheologu” rakumu pēdas. 2017. gada 12. au-
gusts. Foto: Mārtiņš Vāveris. 

Attēlā: Top lelles – vasaras eņģelīši. Foto: Olga Miheloviča. 
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VĒSTURES DEPARTAMENTA KARTES ŪDENS VANNĀS.  
STĀSTS ČETRĀS BILDĒS 
 

Attēlos redzam, kā Restaurācijas departamentā, aizvietojot grafikas restauratori Lindu Jēkabsoni atvaļi-
nājuma laikā, viņas kolēģe restauratore Olga Bicāne atjauno 1914. gadā Rīgā izdotās kartes. Tā kā tās 
lielu plīsumu dēļ bija “kārtīgi” salīmētas un dublētas, šoreiz daļa no restaurācijas procesa noritēja ūdens 
vannās, kur veica atdublēšanu – noņēma vecos, nekvalitatīvos dažādu papīru uzlīmējumus un nomazgā-
ja iepriekšējo līmi. Ūdens vannā, dodot padomus un fotografējot, līdzdarbojās grafikas restauratore Aija 
Brīvniece. 

Attēlos: 
1. Olga Bicāne restaurācijas procesā ar karti “Подробная карта театра военныхъ действiй в Европљ“. 
2. “Подробная карта театра военныхъ действiй в Европљ“ pēc uzlīmējumu noņemšanas sadalās sīkos 
fragmentos… 
3. Karte “Подробная карта военныхъ действiй въ Бельгiи и на германско-французской границљ“, lai 
arī bijusi uzlīmēta uz bieza kartona un vēl arī uz plānāka papīra, ir sadalījusies divās daļās. 
4. Karte “Подробная карта военныхъ действiй въ Бельгiи и на германско-французской границљ“ tiek 
atbrīvota no sliktas kvalitātes brūnā papīra. 

1. 2. 

3. 4. 
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TAUTAS FRONTES MUZEJS TREŠĀS ATMODAS SKAŅĀS 

4. augustā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika pasākums bērniem un jauniešiem “Trešā atmoda 
mūzikas skaņās”, ko ievadīja muzeja speciālista Daiņa Īvāna ekskursija par “dziesmu garu” Trešās atmo-
das laikā. Turpinājumā dziesminieks Haralds Sīmanis iepazīstināja ar tā laika rokmūziķa piedzīvojumiem 
un kopā ar vijolnieku studijas “Vijolīte” audzēknēm Karlīnas Īvānes vadībā priecēja klausītājus ar muzikālu 
priekšnesumu. 

Attēlos: Ieskats sarīkojumā. Foto: Aleksandrs Vališevskis. 

NOSLĒGUSIES JAUNIEGUVUMU IZSTĀDE PAR “LIESMOJOŠO BALTIJAS CEĻU” 

Līdz augusta beigām Tautas frontes muzejā bija aplūkojamas fotogrāfijas, kas ataino akciju 
“Liesmojošais Baltijas ceļš”, un manuskripts Daiņa Īvāna runai pie Brīvības pieminekļa 1991. gada 23. 
augustā, kā arī citi eksponāti.  

Izstāde tika veltīta notikumiem cīņā par Baltijas valstu neatkarī-
bu. 1989. gada 23. augustā triju Baltijas valstu iedzīvotāji vieno-
jās akcijā, sadodoties rokās un veidojot dzīvo cilvēku ķēdi jeb 
Baltijas ceļu, pieminot 1939. gada 23. augustā noslēgtā nozie-
dzīgā Molotova-Ribentropa pakta un tā slepeno protokolu piec-
desmito gadadienu. 1991. gada 23. augustā, pieminot pakta 
sekas, Baltijas valstis organizēja akciju “Liesmojošais Baltijas 
ceļš”, kurā kopumā tika aizdegti pāri par 600 ugunskuriem.  

Attēlā: Skats no izstādes ekspozīcijas.  
Foto: Tautas frontes muzejs. 
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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 ne-
kā 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. 
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  
 

 

 
ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un  
dokumentu kopums. Tas 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 dalībniekus.  
twitter.com – frontes_muzejs_LNVM  
facebook.com– LNVM Tautas frontes muzejs  

 

 
izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā ”Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģime-
nes villā. 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 ne vien piedāvā izstādes un nodarbības, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda 
rakstura pasākumiem.  
facebook.com/dauderi.lnvm  
twitter.com/Dauderi_LNVM  

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA 
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