
 

 

JŪNIJS 

 

     OKTOBRIS 

AR PLAŠU PUBLICITĀTI  
ATKLĀTA IZSTĀDE “DAUGAVAI BŪT” 
 

 
21. septembrī LNVM telpās Brīvības bulvārī 32 tika atklāta Tautas frontes muzeja nodaļas 
veidota izstāde “Daugavai būt”, kas vēsta par mūsu likteņupes un ar to saistītu notikumu 
nozīmi kolektīvajā atmiņā. Izstādē redzamas protesta vēstules, dokumenti, vairāk nekā 80 
gleznas, filmu materiāli un citas liecības par Latvijas Trešo atmodu iekustinājušiem proce-
siem. Izstādes veidotāju – Daiņa Īvāna, Aleksandra Mirlina, Lienes Andrejsones – veikumu 
atklāšanā novērtēja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis 
Radiņš, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, bijusī Latvijas Republikas kultūras mi-
nistre Karina Pētersone, protesta akciju dalībnieki, muzeju darbinieki, kolekcionāri un citi 
interesenti. Izstāde būs aplūkojama līdz 17. decembrim. 

 

 

Attēlā: Skats no izstādes “Daugavai būt” svinīgās atklāšanas. Priekšplānā no kreisās: fotogrāfs Roberts Kaniņš, Latvi-
jas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, viens no izstādes veidotājiem Aleksandrs Mirlins, Daugavpils 
Universitātes rektors prof. Arvīds Barševskis, viens no izstādes veidotājiem Dainis Īvāns. Foto: Kārlis Kalseris.  
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  
Brīvības bulvāris 32, Rīga 
laiks: līdz 2017. gada 17. decembrim 
izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 
laiks: līdz 2017. gada 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 2018. gada 28. janvārim 
izstādes “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” un “Latvijas ainavas gleznās un akvare-
ļos no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
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: Alsungas vidusskola 
laiks: 2017. gada 16.–20. oktobris, izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts” 

vieta: Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
laiks: 2017. gada 16.–20. oktobris, izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Nīcas vidusskola 
laiks: 2017. gada 30. oktobris – 10. novembris, izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”  

vieta: Latvijas Republikas Saeima 
laiks: 2017. gada 28. aprīlis – 17. novembris 
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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2017. GADA UNESCO NEDĒĻĀ AKCENTĒS KULINĀRO MANTOJUMU 
 

Par godu Latvijas uzņemšanai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO), kas notika 1991. gadā, 
Latvijā ik oktobri risinās UNESCO nedēļa. Šogad – no 9. līdz 15. oktobrim, pamattēmā “Kultūras mantojums lietojumā” ak-
centējot kulinārā mantojuma nozīmi mūsdienās. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedalās UNESCO nedēļā ar daudzvei-
dīgu izglītojošo pasākumu programmu – lekcijām, nodarbībām un citām aktivitātēm.  
 
UNESCO nedēļu sāksim 10. oktobrī plkst. 18.00 ar muzeja 
Etnogrāfijas nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules lekciju 
“Latviešu tradicionālie ēdieni”. 
Cilvēks jau izsenis mācījies iegūt iztikas līdzekļus no dabas. Sā-
kotnēji ļaudis pārtika no zivīm, medījumiem un dabā iegūtiem 
augiem – ēdamām saknēm, stiebriem, ogām un riekstiem, vē-
lāk iemācījās apstrādāt zemi un pieradināt lopus. Naturālā 
saimniecība bez lielām izmaiņām mūsdienu Latvijas teritorijā 
pastāvēja no 1. gadu tūkstoša pirms Kristus līdz pat 20. gadsim-
ta sākumam. Kāds bija latviešu zemnieka uzturs naturālās 
saimniecības laikā? Vai latvietis spēja sevi nodrošināt ar pārti-
ku? Ko zemnieks pirka un ko audzēja pats? Kad sāka audzēt 
kartupeli, gurķi un salātus? Ko zemnieks zināja par kafiju un kas 
bija viņa gardēdiens? 

Lekcijas dažādām auditorijām no 10. līdz 13. oktobrim sagatavojusi LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātā-
ja Gunita Baumane. Viņas stāstījumā par apjomīgo Pieminekļu valdes ekspedīciju fotonegatīvu krājumu, kas tapis 20. gad-
simta 20.–30. gados un ir iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā, apskatītas divas 
tēmas.  
Jaunākai auditorijai (6.–9. klašu skolēniem) paredzēta lekcija “Bērnu ikdiena Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju 
fotonegatīvos”, kurā varēs uzzināt par bērnu ikdienas gaitām laukos 20. gadsimta sākumā un to, kā tās tika iemūžinātas zināt-
nisko ekspedīciju laikā. Kas ir pētnieks? Kā top fotogrāfija? Kā izskatījās fotoaparāts pirms 90 gadiem? 

 
 
 
 

Vidusskolēnus, profesionāli tehnisko skolu audzēkņus un pieaugušos saistīs tēma “Latviešu tradicionālie ēdieni Pieminekļu 
valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. Lektore klāstīs par Pieminekļu valdes darbību, ekspedīciju sagatavošanu 
un norisi, kā arī pētnieku savāktajām fotoliecībām par lauku ļaužu ikdienu un tradīcijām. Īpaši tiks izcelti uzņēmumi, kuros fik-
sētas latviešu tradicionālo ēdienu iegūšanas, gatavošanas un patērēšanas ainas.  
Visās lekcijās stāstījumu papildinās unikāli fotokadri un pirms teju simts gadiem ekspedīcijās izmantots fotoaparāts. 
 

Attēlā: Saime pie pusdienu galda Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pagasta    
Paulina sādžā. 1925. gada 10. augusts. Foto: Alfrēds Krimuldēns. 

Attēlā: Tirgus aina Madonas apriņķa Cesvaines pagastā.  
1928. gada 28. augusts. Foto: P. Delle. 

Attēlā: Reņģu sagatavošana žāvēšanai Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta 
Apšuciema Zariņu mājās. 1930. gada 15. jūlijs. Foto: Eduards Dzenis. 
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2017. GADA UNESCO NEDĒĻĀ AKCENTĒS KULINĀRO MANTOJUMU 
(turpinājums) 
 

No 10. līdz 13. oktobrim UNESCO šīgada tēmu izvērsīs arī LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieces.  
 

GRAUDA CEĻŠ LĪDZ MAIZEI 
 

Sākumskolas skolēni gaidīti uz nodarbību “No grauda līdz 
maizei”, kas risināsies izstādē “Versija – latvieši:          
1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”.  
Nodarbības sākumā notiks neliela ekskursija iepriekšminē-
tajā izstādē, apmeklētāju uzmanību vēršot uz priekšme-
tiem, kas saistīti ar laikietilpīgo ceļu no grauda sēšanas pa-
vasarī līdz pat gatavam maizes kukulim uz saimes galda. 
Skolēni varēs aplūkot gan zemes apstrādes, gan labības 
sēšanas, pļaušanas, kulšanas un vētīšanas rīkus un to mo-
deļus. Darbarīku lietojums būs apskatāms gan zīmējumos, 
gan Pieminekļu valdes fotogrāfijās. Nodarbības izskaņā sko-
lēni varēs ielūkoties plašajā seno garamantu pūrā – minēt 
mīklas, sakārtot tautasdziesmu rindas pareizā secībā, lasīt 
latviešu tautas pasakas par labību un maizi, kā arī pildīt 
darba lapas.  

 
DZĪVE PIRMS 100 GADIEM  
 

Nodarbība skolas vecuma bērniem “Kā dzīvoja pirms 
100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” būs interesanta gan 
pamatskolēniem, gan vidusskolēniem.  
Skolēniem būs iespēja pašiem darboties ar vēstures 
avotiem, pētot vecvārdus un to nozīmi mūsdienās, 
iepazīstot muzeja ekspozīcijas priekšmetus, ko lietoju-
ši latviešu zemnieki 20. gadsimta sākumā, un pētot 
fotogrāfijās latviešu tradicionālo dzīvesveidu. Pievēr-
šot īpašu uzmanību kulinārajam mantojumam, nodar-
bības laikā aicināsim bērnus uzzināt un izpētīt, kāds 
bija ceļš no piena līdz sviestam, no grauda līdz maizei, 
no laivas līdz zivīm, ar ko tirgojās un kādi mājas darbi 
bija svarīgākie Latvijas teritorijā 20. gadsimta sākumā.  

 
Aicinām pieteikt skolēnu un pieaugušo grupas, kā arī pieteikties individuāli gan uz lekci-
jām, gan nodarbībām, zvanot 67221357. Ieejas maksa: 0,75 eiro skolēniem, 1,50 eiro 
studentiem un senioriem, 3 eiro pieaugušajiem. Pasākumi notiks LNVM telpās Brīvības 
bulvārī 32. Priecāsimies par savlaicīgiem pieteikumiem!  
 
SENAS RECEPTES UN TO ŠODIENAS VERSIJAS 
 

UNESCO nedēļa tiks atzīmēta arī muzeja Facebook lapā – katra diena būs veltīta savai 
pārtikas produktu grupai: pirmdiena graudaugiem, otrdiena pienam, trešdiena pākšau-
giem, ceturtdiena zivīm, piektdiena gaļai, sestdiena dzērieniem, bet svētdiena gardēdie-
niem. Katru dienu garšīgu darīs senās receptes un ilustrācijas, kā arī mūsu sekotāju iesūtī-
tie kulinārie centieni – gan pēc senajām receptēm, gan šodienas šnitēm. 

Attēlā: Skats no nodarbības “No grauda līdz maizei”. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats no nodarbības “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem”.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Sviesta kulšana Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta  
Ezer-Ķikauku sādžā. 1927. gada 24. jūlijs. Foto: Alfrēds Krimuldēns.  
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DAUDERU NAMS SAGAIDA APAĻU JUBILEJU UN KONFERENCI 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 4. oktobrī aicina uz konferenci “Dauderu namam – 120”, kas notiks LNVM Dauderu no-
daļā Rīgā, Zāģeru ielā 7.  

Konferencē piedalīsies studentu un jauno pētnieku konkursa “Dauderu namam – 120” 
laureāti: Mag. philol. Līvija Baumane-Andrejevska ar darbu “Ieskats mācītāja Kārļa 
Heinriha Fromma (1838–1896) biogrāfijā, darbībā Sv. Trīsvienības draudzē Sarkandau-
gavā un devumā baznīcas ēkas tapšanā”, Mag. hist. Inna Gīle ar pētījumu “Rīgas pilsē-
tas Sarkankalna slimnīcas (1862–1942) darbība un nozīme Latvijas psihiatrijas nozares 
attīstībā”, bet Anastasija Smirnova – ar referātu “Sarkandaugavas kultūras biedrība 
(1931–1934): sociālais aspekts”. 
Pasākumā piedalīsies arī dažādu nozaru speciālisti: vēsturnieki, valodnieki, sociologi. 
Dr. hist. Margarita Barzdeviča stāstīs par vides izmaiņām Sarkandaugavas apkārtnē 
pēc 17.–18. gadsimta kartogrāfisko attēlu datiem, Dr. philol. Juris Millers – par      
1900.–1915. gada Sarkandaugavu baltvācu Melleru dzimtas arhīvā. 
Arī konferences otrajā daļā paredzēti pieci referāti: Mag. hist., Mag. oec. Guntis Vāve-
ris stāstīs par to, kā Sarkandaugavā cīnījās ar žūpību (19. gs. beigas – 1940. gads), kā 
arī par atturības organizāciju darbības virzieniem, Dr. med., Mag. hist. Maija Pozem-
kovska dalīsies ziņās par Baltā Krusta patversmi Sarkandaugavā, Mag. soc. Silva Ben-
drāte lasīs referātu “Refleksijas par vēsturi aiz slimnīcas mūra. Rīgas Psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs”, bet Mag. hist. Māra Švēde – par Rīgas stikla un spoguļu rūpnīcas produkciju. Konferences noslēgumā uz-
stāsies Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs ar stāstījumu par arhitektūras mantojuma objektu 
aizsardzību Sarkandaugavā 20. gadsimtā. 
Pasākumu noslēgs divu jaunu izstāžu – “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida 
Graudiņa kolekcijas” un “Latvijas ainavas gleznās un akvareļos no Gaida Graudiņa 
kolekcijas” – atklāšana. Pirmā izstāde raksturo “Dauderu” mecenāta kolekcijas 
daudzveidību – tajā apkopotas bīdermeiera laika mēbeles, Rīgas un Vācijas sudrabka-
ļu darināti sudraba izstrādājumi un lietišķās mākslas priekšmeti. Gleznu un akvareļu 
izstādē aplūkojamie 20. gadsimta Latvijas mākslinieku darbi, to skaitā Gaidim Graudi-
ņam piederošā (deponētā) Vilhelma Purvīša glezna, paver ieskatu Latvijas mākslas 
ainā 20. gadsimtā un dažādajiem mākslinieku rokrakstiem. Visus darbus vieno kopējā 
tēma – Latvijas daba un tās daudzveidīgās ainavas. Abas izstādes būs atvērtas līdz 
2018. gada 28. janvārim. 
Vēl klātesošajiem tiks prezentēta jauna virtuālā izstāde ““Dauderu” nama vēsture”, 
kurā varēs iepazīties ar nama pagātni vēl nepublicētās fotogrāfijās no muzeja krāju-
ma un kinohronikas fragmentos. 

TIKŠANĀS MUZEJĀ:  
ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA REKONSTRUKCIJA 
 

Tradicionālajā sestdienas pasākumā 21. oktobrī pulksten 12 aicinām tautas tērpu entuzi-
astus un citus interesentus uz LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieces Iritas Žeieres 
lekciju par arheoloģisko tautas tērpu rekonstrukciju. 
Ikdienā visai bieži tiek lietots termins “tērpa rekonstrukcija”. Ar dažādu laiku tērpu rekon-
strukcijām var iepazīties muzejos un citās kultūras iestādēs, tās aplūkojamas pasākumos un 
svētku reizēs. Bet vai visi šie tērpi ir saucami par rekonstrukcijām? Un ko šis jēdziens īsti 
nozīmē? Vai mums ir zināms, kad Latvijā aizsākās tērpu rekonstrukciju veidošana pēc     
arheoloģiskajiem materiāliem, kādi bija to veidi un kas šo darbu uzsāka?  
Tie, kuriem ir ne vien interese par rekonstrukciju praktisko darināšanu, bet arī vēlme uzzi-
nāt par rekonstrukciju pirmsākumiem Latvijā, laipni gaidīti uz tikšanos ar pētnieci Iritu Žeieri 
– viņa dalīsies zināšanās un sniegs ieskatu seno tērpu rekonstrukciju tapšanas vēsturē un 
attīstības gaitā. Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt dažādus faktus par senākajām tērpu re-
konstrukcijām Latvijā, izsekot to veidošanas gaitai līdz mūsdienām, kā arī apspriest muzejā 
eksponētos tērpus un uzdot jautājumus par rekonstrukciju darināšanu, kopīgi mēģinot rast 
atbildes vai risinājumus.  
Praktisku iemaņu apgūšana tikšanās laikā nav paredzēta!  

Attēlā: “Dauderu” nams. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: 11./12. gs. sēļu sievietes tērpa rekonstrukcija pēc Lejasdopeļu senkapu  
materiāliem, darināta 21. gadsimta sākumā. Foto: LNVM.  

Attēlā: Izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti 
no Gaida Graudiņa kolekcijas”. Foto: Roberts 
Kaniņš. 



 

 
OKTOBRIS 

 AKTUALITĀTES 

LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 

1. OKTOBRIS—SKOLOTĀJU DIENA!  
SIRSNĪGI SVEICAM! 
 

Attēlā: Gatartas pagasta skolas skolotāja M. Leiša iesniegums mācītājam ar lūgumu saska-
ņot mācību programmu un metodes. 1860. gada 16. janvāris. LNVM krājums. 
 

Visiem pa prātam iztikt ir viena grūta lieta: 
Cienīgs mācītājs grib, ka visi bērni visos mācīšanās punktos labi un skaidri iemācīti īsā laikā. 
Lielskungi grib, ka visās vietās un lietās labs gads un labi augļi. 
Tiesneši [pagasta amatpersonas] grib, ka par tik lielu apgādāšanu priekš skolas arī tiešs labums 
būs būt. 
Tēvs un māte grib, ka viņa bērns netiek nicināts 
ka skolā nebūtu jāstellē [jāved] 
ka produktu netiktu daudz prasīts uz skolu līdz 
ka ar labu ēdienu tiktu uzturēts un 
ka neviena maltīte netiktu atrauta strāpes [sods] pēc 
ka neviens žagariņš netiek pacelts priekš bērna 
un ka labi iemācīts tiktu. 
Skolas bērns arī grib, ka viņa prāts ar’ tiek pildīts 
Es, tas skolmeisteris, ar’ gribu, ka par manu darbu tiktu labs redzams un dzirdams, tam pretim 
esmu dabūjis tik daudz kauna, ka sirdī vairs nava rūmes [vietas]. 
 

 

KĀ SATURĪGI PAVADĪT RUDENS BRĪVLAIKU? 
 

Skolēnu rudens brīvlaikā no 24. līdz 27. oktobrim katru dienu plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bul-
vārī 32 notiks izglītojošas nodarbības. Skolēni aicināti tās apmeklēt gan individuāli, gan kopā ar draugiem vai ģimeni.  

 
24. oktobrī plkst. 12.00 nodarbība “Lauku darbi rudenī” izstādē 
“Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Nodarbī-
bas laikā sākumskolas skolēni uzzinās par Latviešu etnogrāfisko izstādi, 
kas notika Rīgā pirms 121 gada. Izstāde atainoja gan latviešu sasniegu-
mus 19. gadsimta beigās, gan tradicionālo dzīvesveidu vairāku gadsim-
tu garumā. Kādi lauku darbi vēl bija darāmi oktobrī? Un kādēļ visiem 
lauku darbiem bija jābūt padarītiem līdz Mārtiņiem? Atbildes uzzināsiet 
nodarbībā. 
 
25. oktobrī plkst. 12.00 nodarbība “Viduslaiku bruņinieki”. 1.–7. klašu 
skolēni iepazīs Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročus, dzīvesveidu. No-
darbības noslēgumā piedāvāsim iejusties nelielā bruņinieku svētku ai-
nā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus. 
 
 
 

26. oktobrī plkst. 12.00 nodarbība “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta”. 6.–9. klašu skolēni, aplūkojot pirms 
gandrīz 100 gadiem Pieminekļu valdes ekspedīciju laikā uzņemtās fotogrāfijas, iepazīs cilvēku ikdienu un darbiem tīrumā, pļavā, 
sētā, mājā nepieciešamās prasmes. Nodarbības dalībnieki apska-
tīs senus priekšmetus ekspozīcijā, izzinās vecvārdus, meklēs  
seno priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās.  
 
27. oktobrī plkst. 12.00 nodarbība “Latvijas Kultūras kanona 
vērtības” izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etno-
grāfiskā izstāde” un muzeja ekspozīcijā. 9.–12. klašu skolēni 
uzzinās par pirms 121 gada notikušo izstādi un meklēs deviņas 
Latvijas Kultūras kanona vērtības muzeja veidotajā izstādē un 12 
vērtības – muzeja ekspozīcijā, kā arī astoņu kultūras kanonā mi-
nēto personu portretus. 
 

Attēlā: Skats no nodarbības “Viduslaiku bruņinieki”. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats no nodarbības “Latvijas Kultūras kanona vērtības”.  
Foto: LNVM.  
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JAUNAS VĒSTURES LIECĪBAS PAR TAUTAS FRONTES DIBINĀŠANU 
 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz oktobra beigām būs apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde 
“Vēstures liecības par Latvijas tautas frontes dibināšanu. 1988. gada 8.–9. oktobris”. 

Šogad aprit 29 gadi, kopš 1988. gada 8. un 9. oktob-
rī Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komite-
jas Politiskās izglītības namā (tagad – Kongresu 
nams) norisinājās Latvijas Tautas frontes dibināša-
nas kongress. Namā bija pulcējušies vairāk nekā 
tūkstoš delegātu – rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki 
un citu profesiju pārstāvji, kuros pārmaiņas PSRS 
politikā viesa cerību par brīvu Latviju.  
Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā tika 
dāvināta gleznotāja Ludolfa Liberta glezna ar dzej-
nieka Jāņa Krišjāņa Pliekšāna portretu, kuru pasnie-
dza mākslinieka radiniece Ruta Reinigere. 
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas jaunieguvumu 
izstādē eksponēta Latvijas Tautas frontes (LTF) dibi-
nāšanas kongresa koncerta programma Doma kon-
certzālē, Mikrobioloģijas institūta ielūgums uz kon-
gresu, LTF atbalsta nozīmītes un fotogrāfa Leona 
Baloža krāsainās fotogrāfijas. 

 
 
 
 
 

 
PAR FOTOGRĀFA LOMU VĒSTURĒ 
 

26. oktobrī pulksten 17 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā Vecpilsētas ielā 13/15 gaidāms sarīkojums “Trešās atmodas bru-
ņotie spēki. Fotogrāfu sociālā loma toreiz un tagad”. 
Lai dalītos atmiņās un viedokļos par sociālā un politiskā fotogrāfa misiju, uz pasākumu aicināti Trešās atmodas laika ievērojamā-
kie latviešu fotomākslinieki – Uldis Briedis, Boriss Koļesņikovs, Andris Krieviņš, Gunārs Janaitis, Ints Kalniņš. Viņu toreiz fotogra-
fētais šodien kļuvis par nesenās pagātnes vizualizētu kanonu.  
Daudzas svarīgas latviešu sabiedrības politiskās atmodas norises mēs tagad varam dzīvi atsaukt atmiņā, tikai pateicoties viņu 
dokumentētajiem mirkļiem. 1987. gadā fotogrāfi piedalījās arī totalitārajai sabiedrībai pirmreizīgā, netipiskā akcijā “Viena diena 
Latvijā”, ko organizēja vēlākais LTF laikraksta “Atmoda” fotogrāfs Jānis Krūmiņš. Tas notika apstākļos, kad fotogrāfu darbam 
pastāvēja dažnedažādi PSRS Valsts drošības iestāžu un cenzūras ierobežojumi, kad viņi teju burtiskā nozīmē kļuva par Trešās 
atmodas “bruņotajiem spēkiem”, bet viņu fotokameras – par ieročiem, kas uzveica bruņoto un brutālo režīmu. Saruna būs par 
fotoreportiera un fotomākslinieka pilsonisko atbildību gan pirms trīsdesmit gadiem, gan šodien. 

Attēlā: Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas Politiskās izglītības 
namā (tagad – Kongresu nams). Uzstājas žurnālists, jaunievēlētais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns. 
No viņa pa labi žurnāla “Dārzs un Drava” galvenais redaktors Jānis Rukšāns, Latvijas PSR Mākslinieku savienības valdes 
priekšsēdētāja, gleznotāja Džemma Skulme; pa kreisi – Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis 
Peters, Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes pasniedzējs, docents Valdis Šteins. Priekšplānā dāvinātā Ludolfa 
Liberta glezna dzejnieka Jāņa Krišjāņa Pliekšāna portrets. Rīga, 1988. gada 8. oktobris. Foto: Leons Balodis. 

Attēlā: Latvijas Tautas frontes (LTF) biedri Jānis Rukšāns, Jānis Škapars un Jānis 
Dinevičs LTF rīkotā manifestācijā Daugavmalā, Rīgā. 1988. gada 11. novembris. 
Foto: Juris Krieviņš. 

Attēlā: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas krājuma priekšmets: 
fotoaparāts “ZORKIJ-4”. Ražots PSRS. 20. gs. 60.–70. gadi.  
Foto: TF muzeja nodaļa. 
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VIESOŠANĀS SENAJĀ LAUKU SĒTĀ 
 

Svētdien, 29. oktobrī, plkst. 12.00 LNVM izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” notiks nodar-
bība ģimenēm ar jaunākā skolas vecuma bērniem “Lauku sētā” – priekšpēdējā nodarbību ciklā, kas notiek šajā izstādē.  
Kas ir rija, kas pūnīte, laidars un vāgūzis? Tie ir vārdi, ko reiz zināja katrs bērns, tos varam 
lasīt Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltajā grāmatā”, Edvarta Virzas “Straumēnos” un brāļu Kaudzī-
šu “Mērnieku laikos”, bet mūsdienās to aktualitāte ir zudusi. Kādas ēkas veidoja 19. gad-
simta zemnieku lauku sētu? Kur glabāja graudus, kur mitinājās zirgi, govis un aitas? Un 
kāds bija ļaužu mājokļa plānojums pirms vairāk nekā simts gadiem? Kādas ēkas varēja ap-
skatīt Latviešu etnogrāfiskajā izstādē Rīgā? Atbildes uz šiem jautājumiem varēs rast nodar-
bībā “Lauku sētā”. Tās laikā notiks gan ekskursija izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada 
Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, gan muzeja ekspozīcijas daļā “Zemnieku tradicionālais dzī-
vesveids”. Pēc ekskursijas bērni varēs lasīt senās gara mantas – latviešu tautas pasakas – 
vai salikt pareizā secībā tautasdziesmas rindas, minēt mīklas un iet rotaļās, kā arī darboties 
ar dabas materiāliem. 
 
 
 
 

 

 
 
TIKŠANĀS PIE DAUGAVAS 
31. oktobra pasākums ciklā “Vēlās otrdienas: saruna ar pētnieku” (sākums – pulksten 18.00) sola saviļņojošu tikšanos izstā-
dē “Daugavai būt” kopā ar vienu no tās ieceres autoriem Daini Īvānu.  

Izstāde, kas atvērta līdz šī gada 17. decembrim, vēsta par noti-
kumiem, kas Latvijas sociālajā atmiņā saistās ar Daugavas vār-
du un ievadīja Trešo atmodu: 1958.–1959. gada sabiedrības 
cīņu par Kokneses kanjona un Staburaga saglabāšanu, ceļot 
Pļaviņu HES, un 1986.–1987. gada kampaņu par Augšdaugavas 
glābšanu no Daugavpils HES celtniecības rezultātā draudošās 
ielejas applūdināšanas. Par to, kāda bija Daugavas ieleja pirms 
applūdināšanas, vēsta pāri par 80 gleznu, kinokadri, upes kras-
tos dzīvojušo darbarīki, par protesta akcijām – vēstules un citi 
dokumenti. Tikšanās laikā auditorija tiks iepazīstināta ar izstā-
des idejas tapšanu un stāstiem, kas aizvien nebeidzas. 

 
 

NODARBĪBA 19. GADSIMTA SKOLAS SOLĀ 
 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina mazus un lielus interesentus uz izglītojošu un izklaidējošu nodarbību “Senā skola” 
sestdien, 14. oktobrī, plkst. 12.00. Nodarbības laikā varēs uzzināt, kādas bija skolas Latvijas laukos 19. gadsimtā un ar ko tās 
atšķīrās no mūsdienu izglītības iestādēm.  

Lai bērni spētu iejusties attiecīgā laikmeta noskaņās, nodarbības vadītāja 
rādīs interesantus vēsturiskus priekšmetus: 19. gadsimta grāmatas, penāļus, 
skolas lādi, tāfeles un grifeles, tintnīcas un spalvaskātus no muzeja krājuma. 
Nodarbība veidota mācību stundas formātā, tāpēc tās dalībniekiem būs arī 
jārisina dažādi āķīgi uzdevumi. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībai nav ne-
pieciešama. Vecāki nodarbības laikā laipni aicināti fotografēt un filmēt! 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm 
ar bērniem, aicinot pavadīt laiku kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras 
vērtības. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un 
jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). 
Maksa par līdzdalību cikla “Muzejs ģimenei” pasākumā – 4 EUR (neatkarīgi 
no ģimenes locekļu skaita). 

 

Attēlā: 1742. gadā celtās Cēsu apriņķa Liezēres pagasta Vecvēķu Serga senās dzīvojamās 
ēkas (rijas) kopskats (augšā), plāns (vidū), garengriezums (apakšā). Labajā apakšējā stūrī 

skicēts sētas apbūves plāns ar seno dzīvojamo riju, kūtīm, klēti un jauno, savrup celto dzīvo-
jamo māju. Zīmēja Jānis Krēsliņš. 1894. gads. LNVM krājums.  

Attēlā: Skats no nodarbības “Senā skola”. Foto: LNVM. 

Attēlā: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas pētnieks 
Dainis Īvāns  uzrunā klātesošos izstādes atklāšanā. 
Foto: LNVM. 
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MUZEJA KRĀJUMĀ NONĀCIS ROMAS PĀVESTA PIJA XI IESVĒTĪTS KRUSTIŅŠ 
  

Baiba Rudzīte-Pinne (ASV) dāvinājusi LNVM nozīmīgu ģimenes relikviju, kas vie-
no vairākas pasaules un Latvijas vēsturē nozīmīgas personības – starpkaru perio-
dā visilgāk kalpojušo Romas pāvestu Piju XI (1857–1939), Latvijas Republikas 
Valsts kancelejas pirmo un ilggadējo direktoru Dāvidu Rudzīti (1881–1939), katoļu 
bīskapu un politiķi, vairāku Saeimu deputātu Jāzepu Rancānu (1886–1969), ievēro-
jamu latviešu trimdas sabiedrisko darbinieku un dāvinātājas tēvu Daini Rudzīti 
(1922–2017). 
Krustiņu ar ķēdīti nesen ievēlētajam pāvestam 1922. gadā lūdzis iesvētīt priesteris 
Jāzeps Rancāns, kas piedalījās konkordāta starp Latviju un Vatikānu noslēgšanas 
sarunās Romā. Pēcāk tas pārvests uz Latviju un Jāzeps Rancāns to uzdāvinājis 
Valsts kancelejas direktoram Dāvidam Rudzītim par piemiņu un svētību viņa dēla 
Daiņa kristībām, kas notika 1922. gada 16. februārī. Otrā pasaules kara laikā krus-
tiņš paņemts līdzi, Rudzīšu ģimenei dodoties bēgļu gaitās uz Rietumiem un vēlāk 
emigrējot uz ASV. 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā jau iepriekš nonākušas Rudzīšu ģimenē sagla-
bātās fotogrāfijas un priekšmeti, kas liecina par dažādām Latvijas 20. gadsimta 
vēstures lappusēm. Tos ar uzticību lielākajai Latvijas vēstures liecību krātuvei no-
deva Dainis Rudzītis, kas šogad pēc ilga un ražīga mūža devies aizsaulē.  

 

 

SKOLOTĀJI IEPAZĪSTAS AR MUZEJA PIEDĀVĀJUMU  
JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM 
 

20. septembrī, jauno mācību gadu uzsākot, LNVM konferenču zālē Brīvības bulvārī 32 tradicionālajā informatīvajā pēcpus-
dienā tika sagaidīti skolotāji un iepazīstināti ar muzeja piedāvājumu skolām. Muzeja darbiniekiem bija daudz aktualitāšu un 
jaunu ziņu, tāpēc pasākums izvērtās gana daudzveidīgs. 
Pasākuma ievadā LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka sveica pedagogus ar jauno mācī-
bu gadu un, kā ierasts, kopīgi ar LNVM direktoru Arni Radiņu pateicās pagājušās sezonas čaklākajām skolām par aktīvo muzeja 
un nodarbību apmeklēšanu. Pēc tam, kad skolotāji tika iepazīstināti ar muzejpedagogu sagatavotajām nodarbību tēmām, gai-
dāmajām lekcijām un aktivitātēm sociālajos tīklos, vārdu ņēma muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas va-
dītājs Toms Ķikuts, lai pavēstītu par nākamā gada pavasarī gaidāmo lielo notikumu – Latvijas simtgadei veltītu muzeju kopizstā-
di –, kā arī to ievadošajiem projektiem: Gadsimta albumu un balsošanu par Latvijai būtiskām vērtībām, kurās aicināti iesaistīties 
arī skolotāji un skolēni. Tālāk pasākuma dalībnieku gaitas veda uz jauniekārtoto telpu, kur apskatāmas nodarbību telpas ar se-
no skolu un bruņinieku aprīkojumu. Iestiprinājušies ar tasi kūpošas kafijas vai tējas un gardu kliņģeri, pedagogi tika lūgti uz mu-
zeja otro stāvu, kur ritēja pēdējie sagatavošanas darbi pie jaunās izstādes “Daugavai būt” – skolotājiem bija iespēja to skatīt vēl 
pirms oficiālās atklāšanas viena no izstādes ieceres autoriem Daiņa Īvāna vadībā.  

Attēlā: LNVM direktors Arnis Radiņš pasniedz muzeja veltes Rīgas Kultūru 
vidusskolas pārstāvei. Foto: LNVM. 

Attēlā: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas pētnieks Dainis Īvāns stāsta 
pedagogiem par izstādes tapšanu. Foto: LNVM. 

Attēlā: Krustiņš ar trejlapja galiem un skulpturālu krustā sistā tēlu, iekārts ķēdītē. Iesvētījis 
Romas pāvests Pijs XI. 1922. gads. Sudrabs, 3,8 x 2,3 cm, ķēdīte – 35,5 cm. Foto: LNVM. 
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ARHEOLOGI DODAS APBEDĪJUMU MEKLĒJUMOS LIMBAŽU APKAIMĒ 
 

20., 22. un 23. septembrī jau trešo gadu pēc kārtas tika organizēta pieminekļu apzināšanas ekspedīcija – šoreiz arheologu 
gaitas veda uz Limbažu pusi. Bijušās Limbažu mācītājmuižas teritorijā LNVM Arheoloģijas departamenta darbinieki Ilze Māl-
kalniete, Austra Engīzere, Uldis Ozoliņš, Alise Šulte un Vitolds Muižnieks veica neliela apjoma pārbaudes izrakumus ar mērķi 
pārbaudīt ziņas par cilvēku kaulu atradumu vietu un lokalizēt 17. gadsimta rakstītajos avotos minētās sv. Labrenča 
(Laurencija) kapelas un kapsētas atrašanās vietu. Ekspedīcijai pievienojās arī Limbažu 1. vidusskolas skolotājs Uldis Umulis 
ar divām skolniecēm, kuras interesējas par pilsētas vēsturi un arheoloģiju.  
Limbažu mācītājmuižas 1685. gada vaku grāmatā minēts, ka tuvu pie pastorāta ieejas atrodas sv. Laurencija kapela un kapsēta. 
Ziņas par šo apbedīšanas vietu ir atrodamas arī 17. gadsimta kartogrāfiskajā materiālā – 1688. gada plānā, kur pie mācītājmui-
žas kā neliels paugurs ar krustiņu atzīmēta kapsētas vieta. Paskaidrojumā norādīts, ka tā ir veca kapsēta (gammal kyrkgård), kas 
17. gadsimta otrajā pusē vairs netika izmantota. Vēlāka laika avotos ziņu par šo apbedīšanas vietu nav.  
Pēc Otrā pasaules kara, atgriežoties no izsūtījuma, bijušajā mācītājmuižā ilgāku laiku dzīvoja minētā skolotāja Ulda Umuļa vecā-
ki. No tā laika bija saglabājies nostāsts, ka 20. gadsimta 50. gadu beigās, ceļot kūti, atrasti cilvēku kauli. Lai pārbaudītu šo infor-
māciju, tika veikti arheoloģiskie pētījumi. To gaitā izdevās atrast vairākus 14. un 15. gadsimta priekšmetus no senatnē postī-
tiem kapiem (monētas, saktas, jostas sprādzes, dzeltenas krāsas stikla krelles u. c.) un atsegt kapu vietas, kas neskartajā pamat-
zemē iezīmējās kā DR–ZA virzienā orientēti ovāli laukumi. To aizbērumu veidoja viendabīgi pārjauktā brūngani mālainā grunts. 
Kapu bedru robežās tika atklātas rotaslietas (stikla krelles un saktas), bet netika konstatēti skeleta kauli. Minētie atsegumi ne-
pārprotami norādīja, ka izrakumu vietā ir atradusies kapsēta. Par nožēlu, cilvēku kauli ir saglabājušies ļoti sliktā stāvoklī un mā-
lainās grunts dziļākajos slāņos pilnībā iznīkuši.  
Domājams, ka atklātā kapsēta varēja būt bijusi Limbažu sv. Labrenča draudzes lauku iedzīvotāju apbedīšanas vieta. Pilsētā pie 
sv. Labrenča baznīcas, kuras lokalizācijas vieta pagaidām nav zināma, apglabāja pilsētas iedzīvotājus, bet pie līdzīga nosaukuma 
kapelas, blakus mācītājmuižai, tika guldīti lauku ļaudis. Par to liecina iegūtie atradumi, kas raksturīgi mūsdienu Latvijas teritori-
jas viduslaiku pamatiedzīvotājiem un sastopami vairākās citās 14.–15. gadsimta kapsētās. Kapsēta un arī kapela bijusi ierīkota 
jau 14. gadsimtā. Rakstītajos avotos Limbažu draudzes mācītājs pirmo reizi minēts 1371. gadā.  

Attēlā: Ekspedīcijas dalībnieki un viesi. No kreisās Vitolds Muižnieks, Alise 
Šulte, Jānis Ciglis, Andrejs Vasks, Baiba Vaska, Valters Grīviņš.  
Foto: Ilze Mālkalniete. 

Attēlā: Pakavsakta, kas atrasta otrajā laukumā, kapa bedrē.  
Foto: Ilze Mālkalniete. 

Attēlā:  Pirmajā laukumā pamatzemes līmenī atsegtās kapu bedres kontūras. 
Foto: Ilze Mālkalniete. 

Attēlā: Limbažu pilsētas apkārtnes kartes fragments, sastādījis J. Abullbišs 
1688. gadā. 
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IZRAUDZĪTS UZVARĒTĀJS KONKURSĀ PAR SIMTGADES IZSTĀDES DIZAINU 
 

Septembra sākumā tika noskaidrots uzvarētājs konkursā “Izstādes “Latvijas gadsimts. Muzeju izstāde valsts simtgadei” zināt-
niskas koncepcijas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana” – žūrijas komisijas locekļi vienojās uzticēt šo uzdevumu 
dizaina birojam “H2E”. 
 

Izstādes dizaina koncepcijas un realizācijas konkursam tika iesniegti trīs pieteikumi, no kuriem žūrijas komisijai bija jānosaka 
radoši, saturiski, tehniski un finansiāli piemērotākais. Kā pavēstīja žūrijas locekle, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direkto-
res vietniece zinātniskajā darbā Ilona Celmiņa, birojam “H2E” dota priekšroka tāpēc, ka tā pieteiktā koncepcija visvairāk atbil-
dusi konkursa prasībām un bijusi vērsta uz izstādes apmeklētāju piesaisti – gan emocionālo, gan interaktīvo. Žūrija novērtējusi 
biroja piedāvāto risinājumu izstādes hronoloģiskajai perspektīvai un laikmeta noskaņas atspoguļošanai. Svarīgi bijis arī tas, lai 
gaidāmā notikuma izveides principi atbilstu labākajai Latvijas un ārvalstu dizaina praksei, kurā dominē atvērtība, vienkāršība, 

multimediju izmantošana un apmeklētāju iesaistīšana. 
“H2E” mākslinieciskā koncepcija ir balstīta uz līniju kā kustību laikā un 
telpā: “Līnija ir kā simbolisks Latvijas simtgades ceļš, kas apmeklētāju 
izved cauri izstādes telpu labirintiem. Līnija navigē un palīdz atklāt iz-
stādes dažādās tēmas – Latvijas vēstures laika posmus. Līnija ir emocio-
nāls un ekspresīvs izteiksmes līdzeklis, kas, integrēts izstādes telpās, 
stendos, vitrīnās un tēmās, atdala un apvieno notikumus.” 
Izstādi veidos 11 sadaļas, kas aptvers Latvijas vēstures laika posmu no 
1918. līdz 2004. gadam, katrai sadaļai būs noteikta struktūra: politiskais 
konteksts, laikmeta aina, dzīvesstāsti, lietu mantojums un interaktivitā-
te. Vēlam dizaina birojam “H2E” radošu veiksmi un izdošanos izstādes 
dizaina izveidē! 

BALVAS GAIDA VĒRĪGĀKOS 
 

15. septembrī tika likts punkts konkursam, kas astoņas nedēļas risinājās muzeja 
Facebook kontā, aicinot interesentus pētīt priekšmetus un atrast vai uzminēt parei-
zās atbildes uz jautājumiem. 
Lai gan konkurss pievērsa uzmanību vien nelielai daļai no muzeja priekšmetu apjomī-
gā krājuma, esam sajutuši cilvēku interesi par tiem (jāteic, arī muzejpedagoģijas un 
izstāžu departamenta darbinieki gatavoja jautājumus ar azartu), tāpēc drīzumā turpi-
nāsim līdzīgus konkursus un citas aktivitātes vistuālajā vidē. Tikmēr sveicam piecus 
konkursa uzvarētājus – Inu Romāni, Dagniju Jākobsoni, Ivetu Petrovsku, Eduardu 
Baumani un Askoldu Dresleru – un aicinām ierasties pēc balvām: muzeja izdotās 
grāmatas “Ceļā uz latviešu tautu” un brīvbiļetes muzeja apmeklējumam divām perso-
nām! 
 
 

SARUNAS PAR TAUTASTĒRPU UN TĀ ATDARINĀŠANU  
“Vēlo otrdienu” pasākums “Tautastērps: oriģināls muzeja krājumā un tā atdarinājums” 26. septembra vakarā pilnībā piepil-

dīja izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstā-
de” zāli.  
Pasākuma dalībniekiem bija īpaša iespēja ielūkoties tautastērpu tapša-
nas aizkulisēs, uzzināt, kā meistares, pētot muzeja krājumā glabātos 
tautastērpus, strādā pie to atdarinājumiem tautastērpu centrā “Senā 
klēts”. Centra projektu vadītājas Ziedītes Muzes stāstījumu papildināja 
amatu meistari – šuvēja Anita Mēnese stāstīja par Nīcas jaciņas tapšanu 
un tērpu šūšanas niansēm, savukārt cepurniece Laila Brūvele atklāja 
cepuru darināšanas noslēpumus. Noslēgumā Ziedīte Muze demonstrē-
ja, kā top Krustpils rūtainās villaines bārkstis. Pasākuma dalībnieki uzka-
vējās arī pēc oficiālās lekcijas, lai uzdotu jautājumus, tuvāk aplūkotu 
muzeja krājuma oriģinālos priekšmetus un to atdarinājumus, kā arī kon-
sultētos par tērpu darināšanas niansēm.  

Attēlā: “H2E” metu pieteikums, ekspozīcijas sadaļas 
“Latvijas valsts pasludināšana” vizualizācija.  

Attēlā: Skats no pasākuma. Foto: LNVM. 
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MUZEJA VEIDOŠANA: RADOŠUMS UN SAISTĪTIE FAKTORI 
 

Septembra sākumā LNVM darbinieki piedalījās konferencē “Building a Museum”, ko rīkoja domnīca Creative Museum un 
Eiropas Muzeju organizāciju sadarbības tīkls NEMO.  
Konferences uzmanības lokā bija rekonstruēto, jauno un topošo Rīgas muzeju sadarbība ar radošajām industrijām, īpaši akcen-
tējot to ekonomisko un sociālo mijiedarbību. Trīs dienu laikā dalībnieki paviesojās gan nesen atjaunotajā Rīgas Motormuzejā un 
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, gan Žaņa Lipkes memoriālā un Rīgas pilī.  
Par pēdējo minēto muzejvietu LNVM darbiniekiem bija vislielākā interese – muzeja pamata mājvietas jautājuma risināšana 
joprojām “ir procesā”. Ekskursiju Rīgas pilī vadīja pils rekonstrukcijas projekta autors Reinis Liepiņš (arhitektu birojs “Sudraba 
arhitektūra”). Pastaigā pa pamestajām pils telpām, kurās redzams bagātīgs aizgājušo laiku uzslāņojums, arhitekts klāstīja par 
projekta tapšanu, pils vēstures izpēti un grūto projekta realizācijas gaitu, kurā nepieciešams rast kompromisu starp vairākām 
iesaistītajām pusēm un to prasībām. 

Attēlā: Skats Rīgas pilī, bijušajā LNVM kases un garderobes telpā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Daugavas gātē pie bijušās muzeju dienesta ieejas. Arhitekts Reinis 
Liepiņš stāsta par renovācijas projektu. Foto: LNVM. 

Attēlā: Renovācijas projekta vizualizācijas Rīgas pils iekšpagalmā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats Rīgas pilī, bijušajā Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma 
telpā.  Foto: LNVM. 

LNVM IZSTĀDES TURPINA APCEĻOT LATVIJAS SKOLAS  
Kopš 2008. gada Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aizsācis ceļojošo izstāžu praksi. Ik gadu 
izstādes tiek deponētas dažādu Latvijas pilsētu skolās un kultūras namos.  
Muzeja veidotie mobilie stendi ietver gan bagātīgu ilustratīvo materiālu, gan tekstuālo infor-
māciju, līdz ar to tie kalpo par palīgu skolēniem mācību vielas apgūšanā.  
Pirmā ceļojošā izstāde 2017./2018. mācību gadā – “Patiesība par Lielvārdes jostu?” – tika uz-
stādīta 18. septembrī Skrīveru vidusskolā.   

Attēlā: Skats uz ceļojošo izstādi Skrīveru vidusskolas vestibilā. Foto: LNVM. 
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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 

DAUDERU NODAĻA 
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