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JAUNAJĀ GADĀ  

KOLĒĢIEM, MUZEJA UN  

VĒSTURES CIENĪTĀJIEM  

NOVĒLAM VEIKSMĪGUS UN  

ATKLĀJUMIEM PILNUS  

LIDOJUMUS LAIKĀ! 
 

 

Attēlā: Bērni Mežaparka atrakciju laukumā. 1972. gads. Fotogrāfs nezināms.  
LNVM krājums. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles, Brīvības bulvāris 32, Rīga 
 

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” 
 

pastāvīgās izstādes 
“Sakrālā māksla” 
“Nauda Latvijā” 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

laiks: līdz 2018. gada 28. janvārim 
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
izstāde “Latvijas ainavas gleznās un akvareļos 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: Ogres 1. vidusskola 

laiks: 8.–15. janvāris 
izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” 
 

vieta: Nīcas vidusskola 
laiks: 12.–29. janvāris 
izstāde “Mēs, tauta” 
 

vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola 
laiks: 18.–25. janvāris 
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts” un “Ceļā uz Latvijas brīvību” 
 

vieta: Rudbāržu pamatskola 
laiks: 29. janvāris–2. februāris 
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā: 1918–1921” 

 

IZMAIŅAS CENRĀDĪ! 

Tā kā Latvijas Nacionālais  
vēstures muzejs  

no 2018. gada 1. janvāra ir  
kļuvis par PVN maksātāju,  

ir mainījušās cenas  
muzeja pakalpojumiem un pre-

cēm veikalā.  
Jaunās cenas lūdzam skatīt šeit: 

www.lnvm.lv/lnvm/pakalpojumi/
cenrādis! 



 

 

 
EKSKURSIJAS LATVIJAS VĒSTURĒ  

PIEAUGUŠAJIEM  
 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pagaidu telpās Brīvības bulvārī 32 (pēc pārcelšanās no Rīgas pils 2014. gadā) ir izveidota 
ekspozīcija, kas 24 zālēs stāsta par Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Ekskursijas ekspozīcijā gida 
vadībā katra mēneša pirmajā sestdienā palīdzēs gūt plašāku priekšstatu un uzzināt vēl nezināmo. 
Pirmajā tikšanās reizē 6. janvārī 14.00 piedāvāsim  
iepazīt Latvijas senvēsturi (laika posms: 11. gadu    
tūkstotis pirms Kristus – 13. gadsimts). Cilvēka vēstu-
re šodienas Latvijas teritorijā sākās pirms vairāk nekā 
10 000 gadu. Par senāko vēstures periodu stāsta galve-
nokārt lietiskie vēstures avoti, ko glabā arheoloģiskie 
pieminekļi: kādreizējās cilvēku dzīvesvietas, kapulauki, 
kulta vietas. Tur iegūtie ieroči, darbarīki, rotas, sadzī-
ves priekšmeti, celtņu paliekas un citi materiāli vēsta 
par priekšteču dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikme-
tā. LNVM arheoloģisko priekšmetu krājumā ir ap     
400 000 glabāšanas vienību, t. i., aptuveni 90 % visa 
materiāla, kas iegūts Latvijas arheoloģiskajos piemi-
nekļos. Daudzi no priekšmetiem apskatāmi ekspozīcijā, 
savu laiku raksturo un interesantāku vērš arheoloģisko 
tērpu un rotu rekonstrukcijas, celtņu maketi. Ekskursi-
jas gaitā, iepazīstot daudzveidīgos vēstures avotus, tiks 
stāstīts par pirmo cilvēku ienākšanu Latvijas teritorijā 
akmens laikmetā, nodarbošanos un sadzīvi, kā arī bronzas laikmeta nestajām pārmaiņām. Daļa ekskursijas būs veltīta latviešu 
senču – kuršu, zemgaļu, sēļu, latgaļu un lībiešu – vēstures iepazīšanai. Ekskursiju cikls ļaus aplūkot vēstures notikumus un pro-
cesus līdz Latvijas valsts pasludināšanai. No 2018. gada maija aicināsim apmeklēt muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”, kas 
vēstīs par 100 gadiem Latvijas kā valsts vēsturē. 
Turpmākās ekskursijas ekspozīcijā: 
3. februārī – Latvijas teritorija, tās iedzīvotāji Livonijas laikā un Iaunajos laikos; 
3. martā – Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā, dzīvesvide un ikdiena 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā; 
7. aprīlī – Latvieši 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā                
dzīve, Latvijas Republika 1918.–1940. gadā. 
Ieejas maksa – muzeja apmeklējuma biļete (3 eiro pieaugušajiem, 1,50 eiro studentiem un senioriem, 0,75 eiro skolēniem).  
 
 

VĒSTURES PĒTĪŠANA  
KOPĀ AR JAUNAJIEM APMEKLĒTĀJIEM 
 

Jauns gads nāk ar jaunu tematisku pasākumu ciklu 
ģimenēm ar bērniem Latvijas Nacionālā vēstures mu-
zeja pamatekspozīcijā – tā pirmais pasākums “Mājokļi” 
notiks 20. janvārī 12.00. 
Tematiskajās nodarbībās pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem muzeja pamatekspozīcijā paredzēti 
četri pasākumi ik mēneša trešajā sestdienā. Katrs pasā-
kums ietvers izzinošo daļu – gida stāstījumu par noteik-
tu tēmu ar priekšmetu demonstrēšanu – un praktisko 
daļu, kad ļausim vaļu radošai iztēlei un darbosimies mu-
zeja pamatekspozīcijā, pētot, līmējot, zīmējot un atbil-
dot uz jautājumiem. 
Ar mājokļiem vēsturē saistās daudz dažādu jautājumu. 
Kur dzīvoja un no kā savus mājokļus cēla akmens laik-
meta cilvēki Latvijā? Kā un kad radās pilis? Kad Latvijā 
parādījās pirmās mūra celtnes? Kā izskatījās zemnieku 

istaba un kas bija 
galvenais darbrīks 
māju celtniecībā 19. gadsimtā? Kas bija muiža un kā izskatījās muižas dzīvojamajā ista-
bā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēs noskaidrot pirmajā pasākumā 20. jan-
vārī – tas būs veltīts cilvēku mājokļiem dažādos laika posmos. 
 

Attēlā: Skats muzeja ekspozīcijā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats muzeja ekspozīcijā. Foto: Valters Lācis. 

 



 

 

 
JAUNUMS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM –  

DĀRGUMU MEDĪBAS MUZEJĀ 
 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs laikā no 2018. gada janvāra līdz aprīlim piedāvā ģimenēm ar bērniem pavadīt aizraujošu 
laiku muzejā, iesaistoties dārgumu medību spēlē muzeja ekspozīcijā. Katra mēneša pēdējā sestdienā un svētdienā muzejs 
visu dienu (no 10 līdz 17) kļūs par meklēšanas spēles laukumu jaunajiem un azartiskajiem vēstures dārgumu medniekiem.  
27. un 28. janvāra dārgumu medības būs īpaši piemērotas 
bērnudārza vecuma bērniem, kuri pazīst krāsas un ar prieku 
zīmē, jo muzeja ekspozīcijā būs jāatrod priekšmeti dažādās 
krāsās. Februāra spēle (24. un 25. februārī) īpaši gaida           
5–7 gadus vecus bērnus, kuri mācās alfabētu un vēlas pār-
baudīt, cik labi ir apguvuši burtus. Savukārt 24. un 25. martā 
dārgumu mednieki meklēs un pētīs muzeja priekšmetu for-
mu dažādību. Aprīļa pēdējās nedēļas nogales dārgumu medī-
bu spēle būs pa zobam tiem, kuri ar prieku risina dažādus 
uzdevumus, burtu šarādes un rēbusus.  
Atbildes uz visiem jautājumiem atrodamas muzeja zālēs – 
atliek vien būt labam medniekam, turēt vaļā acis un ausis! 
Dārgumu medību uzdevumu lapu būs iespējams lejupielādēt 
no muzeja mājaslapas vai saņemt turpat muzejā. 
Laipni lūgti dārgumu medībās – aizraujošā spēlē visai ģime-
nei, kurā kopīgi pavadīts laiks nemanāmi vērtīsies arī jaunu 
zināšanu apgūšanā un Latvijas simtgades atzīmēšanā! 
 
 
 

MUZEJA PRIEKŠMETU STĀSTI ĢIMENĒM 
 

Muzejs 2018. gadā turpina cikla “Muzejs ģimenei” pasākumus. 13. janvārī 12.00 Brīvības bulvārī 32 notiks izglītojoša un iz-
klaidējoša nodarbība bērniem un viņu vecākiem “Stāsti par rotaļlietām”. 

Labākam noskaņojumam ņemot uz muzeju savu mīļāko lāci, lelli vai 
auto, mazie apmeklētāji uzzinās, ka muzeja krājumā starp daudzām 
senām vēstures liecībām glabājas arī dažādu laiku rotaļlietas, kas 
stāsta par savu laikmetu un cilvēku dzīvi agrākos laikos. Nodarbībā 
varēs iepazīt daļu no tām: kaula rūcekni, koka zirdziņu, lāci no aitas 
vilnas, lelles no porcelāna, auduma un plastmasas, uzvelkamo klau-
nu, robotiņu, leļļu mēbeles, dažādas mīkstās rotaļlietas un grāmatu 
varoņus. Būs arī mūsdienās iecienīti rotaļu tēli, bet prāta asināšanai 
noderēs dažādi uzdevumi un spēles.  
Vēl ciklā “Muzejs ģimenei” paredzēti šādi pasākumi: 
10. februārī “Stāsti par senajiem ļaudīm”: mazi un lieli interesenti 
aizceļos vairākus gadu tūkstošus senā pagātnē un uzzinās, kā cilvēki 
dzīvoja akmens, bronzas un dzelzs laikmetā.  
10. martā “Stāsti par senajiem ēdieniem”: pavasari gaidot, stāstī-

sim par to, ko latviešu zemnieki cēla galdā pirms simt gadiem. 
14. aprīlī “Stāsti par modi”: pasākumā varēs uzzināt, kā gadsimtu laikā ir mainījušies cilvēku ģērbšanas paradumi, kas ietek-
mēja modi, kā tērpās valdnieki Eiropā un kā – hercogi un baroni Latvijas teritorijā, kad sāka šūt piemērotus tērpus bērniem u. c.  
19. maijā “Kas ir muzejs?”: maijā ir gan Starptautiskā Muzeju diena, gan Muzeju nakts, tāpēc šajā nodarbībā uzzināsiet par 
muzeja neredzamo daļu – plašo krājumu, kurā glabājas vairāk nekā miljons dažādu priekšmetu, un cilvēkiem, kas ik dienu rūpē-
jas par seno lietu saglabāšanu.  
Vasaras mēnešos pasākumi nenotiks, tie atsākies rudenī. 
13. oktobrī “Stāsti par seno skolu”: pasākums būs veidots kā mācību stunda, kuras laikā varēs iejusties pagājušā gadsimta 
sākuma zemnieku bērnu lomās un apgūt zinības senajā skolā.  
11. un 18. novembrī “Stāsti par Latviju”: valsts svētku mēnesī rīkosim patriotiskus pasākumus ar stāstījumu par mūsu valsts 
tapšanu pirms 100 gadiem.  

8. decembrī “Ziemas stāsti”: Ziemassvētkus gaidot, jāpagūst tik daudz: jāmācās dze-
jolis, jāapsveic draugi un radi ar paša gatavotu apsveikumu... To visu var paveikt arī 
muzejā!  
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu 
bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību 
pasākumā – 4 eiro neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. 

Attēlā: Bērni muzeja ekspozīcijā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats nodarbībā “Mana mīļākā rotaļlieta”. Foto: LNVM. 

 



 

 

 
 

350 EKSPONĀTU “LATVIJAS GADSIMTAM”  

 

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no 2018. gada 4. maija būs skatāma valsts simtgadei veltīta izstāde “Latvijas gadsimts” – 
vairāk nekā 60 muzeju kopīgs veltījums Latvijai. Izstādes izveidē iesaistījušies valsts, pašvaldību un privātie muzeji, veicot 
rūpīgu savu krājuma priekšmetu atlasi un izvēloties izcilākās vēstures liecības, kas iespējami daudzveidīgi raksturo dažādus 
periodus, notikumus, procesus un personības Latvijas valsts simt gadus ilgajā vēsturē.  
Topošās izstādes norises vietā – LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32 – patlaban intensīvi risinās priekšdarbi 
izstādes iekārtošanai: tiek pielāgotas esošās un remontētas papildu telpas. Izstādes dizaina veidotāji – dizaina birojs H2E –     
izstrādā tehnisko projektu atbilstoši apstiprinātajai izstādes koncepcijai. 
Ir uzsākta izstādei paredzēto priekšmetu deponēšana – muzeji no dažādām Latvijas vietām nodod krājuma priekšmetus izstādes 
veidotāju rīcībā. Patlaban saņemti vairāk nekā 350 priekšmetu oriģināli no 28 muzejiem. Visvairāk vienību deponējis Gulbenes  
novada vēstures un mākslas muzejs – 104. Vēl sūtījumi saņemti no šādiem muzejiem: Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja, 

Aizputes novadpētniecības muzeja, Alūksnes muzeja, Andreja Pumpura Lielvārdes 
muzeja, Balvu novada muzeja, Bejas novadpētniecības centra, Daugavas muzeja, 
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Dobeles Novadpētniecības muzeja, 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures 
un mākslas muzeja, Jaunlaicenes muižas muzeja, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja 
“Anniņas”, Jēkabpils Vēstures muzeja, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja, Kubalu 
skolas muzeja, Kuldīgas novada muzeja, Ķekavas novadpētniecības muzeja, Latgales 
kultūrvēstures muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Latvijas Ugunsdzēsības muzeja, 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, Naujenes novadpētniecības muzeja, 
Naukšēnu Cilvēkmuzeja, Pāvilostas novadpētniecības muzeja, Piebalgas muzeju 
apvienības “Orisāre”, Talsu novada muzeja, Tukuma muzeja, Turaidas 
muzejrezervāta, Valkas novadpētniecības muzeja, Valmieras muzeja, Varakļānu nova-
da muzeja, Viļānu novadpētniecības muzeja, Zeltiņu vēstures krātuves. 
Ieskatam – daži no interesantākajiem priekšmetiem. 
 

 

Attēlā: Kolhoza “Gulbene” vimpelis – spilgts   
kolhozu darba un dzīves simbols. Deponējums no 
Gulbenes muzeja.  

Attēlā: Apliecinā-
jums par to, ka 

nodarbinātajam nav 
ebreju radinieku. 

Deponējums no 
Kubalu skolas   

muzeja. 

Attēlā: Anša Gulbja redakcijā izdotā “Universālā bibliotēka” – 74 kabatas 
formāta izdevumi ar latviešu oriģinālliteratūras darbiem un pasaules lite-
ratūras tulkojumiem. Grāmatas tika izdotas Pēterburgā no 1911. līdz       
1913. gadam, vāku zīmējumu autors – Jūlijs Madernieks. Deponējums no 
Gulbenes muzeja. 

Attēlā: Sarafāns, pāršūts no Martas 
Maltenieces (dz. 1908. gadā)   

tautiskajiem brunčiem, ko nēsāja 
viņas meita Mudīte  

(dz. 1938. gadā). Deponējums no 
Jaunlaicenes  muižas muzeja. 



 

 

       
PAPILDINĀJUMI GADSIMTA ALBUMAM  

UN MUZEJA KRĀJUMAM 
 

Gaidot valsts simtgadi, cilvēki arvien vairāk apzinās savas saknes un izjūt lepnumu par ievērojamiem dzimtu pārstāvjiem. 
Decembrī Gadsimta albumam tika pievienotas vairākas fotogrāfijas, kurās redzami Lāčplēša Kara ordeņa (LKO) kavalieri. 
Viņu pēcteči vēlējās arī dāvināt muzejam fotogrāfiju oriģinālus, tā papildinot muzeja krājumu. 

LKO 3. šķiras kavaliera Jāzepa Sikora (vai Sikoras, 1886–1952) 
ģimene pievienoja Gadsimta albumam fotogrāfijas, kurās re-
dzama Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru parāde Esplanādē, fo-
tografēšanās pie Rīgas Kristus piedzimšanas pareizticīgo ka-
tedrāles, kā arī pieņemšana pie Valsts prezidenta Gustava 
Zemgala Rīgas pilī. Sikoru dzimtai ir izdevies saglabāt arī citas 
LKO kavaliera piemiņlietas, kas, iespējams, papildinās muzeja 
kolekciju. 

Attēlā pa kreisi: LKO kavalieru ierinda Lāčplēša dienas armi-
jas parādē Rīgā, Esplanādē. Pirmajā rindā 1. no kreisās –    
pulkvedis-leitnants, vēlākais LKOK biedrības priekšsēdētājs 
Jūlijs Ērglis, 2. – Lāčplēša ordeņa 3. pakāpes kavaliere Valija 
Veščuna-Jansone, 5. – Lāčplēša ordeņa 3. pakāpes kavalieris 
Jāzeps Sikors.    1930. gada 11. novembris. Foto: O. Laiva.  
 

Attēlā pa labi: Jaunapbalvotie LKO kavalieri un LKOK biedrības do-
mes locekļi svinīgā pieņemšanā (goda brokastīs) pie Valsts prezidenta 
Gustava Zemgala Rīgas pilī. Pirmajā rindā 3. no kreisās – Pēteris      
Radziņš, 4. – Rūdolfs Bangerskis, 5. – Jānis Balodis, 6. – Valsts prezi-
dents Gustavs Zemgals, 7. – Krišjānis Berķis, 8. – Ministru prezidents        
Marģers Skujenieks, 9. – Kārlis Ulmanis, 10. – Mārtiņš Peniķis, 11. – 
Kārlis Goppers. Otrajā rindā 3. no labās – Oskars Dankers, 4. – Roberts 
Dambītis, 5. – Andrejs Veckalns. Otrajā rindā 6. no kreisās – Jāzeps 
Sikors. 1927. gada 11. novembris. 

 
 
 
 
 
 
Kārlis Grīnvalds (1893–1976) ir vēl viens 3. šķiras Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris, kura ģimene ne tikai pievienojusi fotogrāfijas 
Gadsimta albumam, bet arī dāvina muzejam rūpīgi veidoto al-
bumu ar attēliem un atmiņu pierakstiem par Kārļa Grīnvalda 
gaitām 1. pasaules karā un Neatkarības karā. Gadsimta albu-
mam pievienotās fotogrāfijas stāsta gan par karavīru ikdienu, 
gan brīvā laika pavadīšanu – sportiskām aktivitātēm un dejām. 
 

Attēlā augšā: Zirgu mugurās redzami četri kaimiņi: pirmais no labās Kārlis Grīnvalds, pārējie – Sniedze, Brutāns un Plauks. 
Kārlis ar zirgu Foli atgriezies mājās no Neatkarības kara. Ap 1919. gadu. 
Attēlā pa labi: Latvijas armijas vīri Neatkarības kara laikā. Otrajā rindā ar ūsām – Kārlis Grīnvalds. Karavīri fotografējušies 
pusdienu laikā Stukmaņos. Ap 1919. gadu. 
 
Kopš novembra topošās Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas 
gadsimts” projekts Gadsimta albums kļuvis aptuveni 220 foto-
grāfiju biezs, turklāt tās pavada interesanti stāsti. Pateicamies 
tiem, kuri jau ir papildinājuši Gadsimta albumu, un aicinām 
arī jūs pārskatīt savus dzimtas albumus un pievienot foto-
grāfijas un stāstus:  

www.latvijasgadsimts.lv/albums! 
 

http://www.latvijasgadsimts.lv/albums


 

 

       
 

VISI BOSES ZĪMĒJUMI – VIENĀ GRĀMATĀ 
 

Sadarbojoties izdevniecībai “Neputns” un Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, klajā nākusi Mg. hist., LNVM muzeja 
direktora vietnieces krājuma darbā Anitas Meinartes grāmata “Antons Georgs Bose. Zīmējumi”, kurā vienkop skatāmi 206 
Ēveles mācītāja unikālie zīmējumi, viena ainava un divas tutullapas, kas atrodas muzeja krājumā.  
Antona Georga Boses no 1857. līdz 1860. gadam veidotie Ēveles, Vecjērcēnu, Jaun-
jērcēnu, Ķempēnu, Ķeižu, Ķemeres un Rencēnu muižas ļaužu portreti plašākā at-
klātībā nonāca 19. gadsimta beigās, gatavojoties Latviešu Etnogrāfiskajai izstādei 
1896. gadā, un tika eksponēti sadaļas “Antropoloģija” apakštēmā “Fotogrāfijas, 
zīmējumi un gleznojumi”. Zīmējumus unikālus dara gan precīzais grafiskais 
attēlojums, gan vēsturiskās izziņas vērtība – portreti atspoguļo tipisku 19. gadsimta 
vidus lauku dzīves ainu Latvijā, turklāt ir papildināti ar zīmēšanas datiem, attēloto 
cilvēku amatiem, piederību muižai un mājām. 
Grāmatas piecās nodaļās vēstīts par zīmējumu ceļu līdz nonākšanai muzejā, Ēveles 
baznīcas celtniecību, Boses dzimtas vēsturi, portretu ikonogrāfiskajiem un 
mākslinieciskajiem aspektiem, kā arī portretēto cilvēku likteņiem saistībā ar Latvijas 
vēstures norisēm. 
Grāmatu iespējams iegādāties arī LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32. 
 
 
 
 
 

KAROTĀJI VAI KARADRAUDZES? 
Cikla “Tikšanās ar pētnieku” gada pirmais pasākums 30. jan-
vārī sola daudz interesanta seno ieroču un bruņojuma intere-
sentiem – tā tēma ir “Karotāji vai karadraudzes: militārās 
struktūras Latvijas aizvēsturē." 
Šajā tikšanās reizē senā bruņojuma pētnieks Dr. hist. Artūrs 
Tomsons klāstīs, ko no arheoloģijas iespējams uzzināt par karu 
un karošanu aizvēsturē, kā arī to, kā pēc arheoloģiskā materiā-
la iespējams rekonstruēt konkrētās aizvēstures sabiedrības 
struktūru. Referāts tiks papildināts ar arheoloģiskajos avotos 
uzietu informāciju un ilustrēts ar Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā esošo bagātīgo senlietu klāstu.  

 
 
 
 

 

LNVM “LATVIJAS SKOLAS SOMAS” FORUMĀ 
 

7. decembrī Rīgā norisinājās pirmais forums, kas veltīts #LV100 lielākajai iniciatīvai “Latvijas skolas soma”. Lai pārrunātu tās 
saturu, pilotprojektu ietvaros jau uzkrāto pieredzi un citus jautājumus, forumā tikās “Latvijas skolas somas” koordinatori 
no Latvijas novadiem, izglītības un kultūras nozaru profesio-
nāļi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti. 
Seminārā līdzīgas programmas ieviešanas pieredzē dalījās 
kolēģi no Norvēģijas. Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
piedāvājumu izglītības iestādēm un izziņas, iesaistes un sadar-
bības iespējām muzejā stāstīja Muzejpedagoģijas un izstāžu 
departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. Īpaša uzmanība tika 
veltīta gaidāmajai muzeju kopizstādei “Latvijas gadsimts”, kas 
būs nozīmīgs papildinājums “Latvijas skolas somai”, lai, bal-
stoties zināšanās un izpratnē par Latvijas un arī pasaules vēs-
tures notikumiem un to ietekmi uz mūsdienu procesiem, pie-

dalītos pilsoniskas sa-
biedrības, nacionālās 
pašapziņas, patriotisma 
stiprināšanā. 
 

Attēlā: Ratnieks Kārlis Drāķe no Kjauķu mājām Ēveles muižā. 
Antona Georga Boses zīmējums. LNVM krājums. 

Attēlā: Zobens. Siguldas Saksukalna kapulauks. 11. gadsimta  
1. puse. Bronza, dzelzs. Saglabājies garums ap 61 cm.  
LNVM krājums. 

Attēlā: Astrīda Burbicka foruma tribīnē.  
Foto: Toms Norde, Latvijas Republikas Kultūras ministrija.  

 



 

 

 

  
 

 

UZSKAITES KILOGRAMI 
 
 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Uzskaites nodaļu var saukt par neredzamās frontes cīnītājiem – trīs “uzskaitvedes” un 
divi fotogrāfi bieži nevīd prezentācijās un izstāžu atklāšanās, toties tieši viņi nodrošina to, lai muzeja krājumam “papīri būtu 
kārtībā”. Par to pārliecinājāmies LNVM gada noslēguma pasākumā – Uzskaites nodaļas ziņojums par gadā paveikto bija 
viens no pamanāmākajiem. 
Nodaļas vadītāja Līga Palma ziņojumu 
bija sagatavojusi, par pamata 
mērvienību ņemot svaru, un pamatoti 
– muzeja dokumentācijas un līdz ar to 
arī krājuma papildinājuma apjomus 
šādi raksturot ir vienkārši un uz-
skatāmi. 
 
Svarīgākie gada kilogrami: 

 akti par priekšmetu pieņemšanu 
īpašumā – 7 kg; 

 dāvinājuma līgumi un akti par 
priekšmetu pieņemšanu pagai-
du    glabāšanā – 8,4 kg; 

 dažādi citi akti un līgumi – 
bezgalīgs skaits kg; 

 pamatkrājuma uzskaites 
grāmatas,      5 gab., kopā 10 
758 ieraksti – 18 kg. 

 
Citi dati: 

 jaunieguvumu skaits – 3720; 

 dāsnākais dāvinātājs – Gaidis Graudiņš 
(376 priekšmeti par 22 733 eiro); 

 vērtīgākais priekšmets – austrumu paklājs no Latvijas Ministru prezidentu dāvanu kolekcijas par 8537,23 eiro; 

 iegādātie priekšmeti – 278 par 2531 eiro; 

 uzņemtās fotogrāfijas ar muzeja priekšmetiem un darbiniekiem – aptuveni 7700; 

 reģistrēto jauno priekšmetu skaits – aptuveni 200. 
 
 

MUZEJA SPECIĀLISTI DODAS ARĪ ZEM ŪDENS 
 

2017. gada rudenī LNVM Arheoloģijas 
departamenta galvenais glabātājs, 
arheologs, Dr. hist. Artūrs Tomsons ar 
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu apguva zemūdens arheoloģi-
jas mācību kursu Saniseras Arheoloģi-
jas institūtā, kas darbojas Spānijai pie-
derošajā Menorkas salā, organizējot 
dažāda līmeņa apmācības un kursus 
arheoloģijā.  
Zemūdens kursa laikā arheologiem bija 
iespēja apgūt dažādas zemūdens ar-
heoloģiskās apzināšanas pieejas, meto-
des un tehnikas, noklausīties lekcijas 
par kuģniecības vēsturi, kā arī iegūt 

 

Attēlā: LNVM Uzskaites nodaļa: fotogrāfs Roberts Kaniņš, krājuma glabātāja Liena Sakne,  
nodaļas vadītāja Līga Palma, krājuma glabātāja Marija Šumilo, fotogrāfs Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Artūrs Tomsons mācību kursu laikā. Foto: Antonio Hesuss Talavera. 



 

 

 

Attēlā: LNVM ceļojošo izstāžu  
pieturpunkti Latvijā.  

  

 
ARHEOLOĢISKĀS UN ETNOGRĀFISKĀS ROTAS –  

“DIENRĀDĪ 2018” 
 

Decembra sākumā klajā nāca jau trešais iniciatīvas “Katram savu tautastērpu” kalendārs un plānotājs, kas šoreiz iepazīstina 
ar arheoloģiskajām un etnogrāfiskajām rotām un Latvijas simtgades nozīmīgākajiem notikumiem. “Dienrāža 2018” veidoša-
nā roku pielikušas arī LNVM speciālistes. 
Kalendārā un plānotājā zaigo 12 rotas – pateicoties dizaina koncepcijai un īpašajai kaleidoskopa tehnikai (fotogrāfs – Viesturs 
Masteiko), izceļas to unikalitāte, greznums un īpašā vērtība, ko no vēstures speciālista viedokļa aprakstījušas LNVM Arheoloģi-
jas departamenta pētniece Irita Žeiere un Etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma glabātāja Inita Heinola.  

Iniciatīva “Katram savu tautastērpu” ir Latvijas Nacionālā kultūras centra projekts, kas veidots ar nolūku vēstīt par latviešu tau-
tastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām (vairāk informācijas: www.katramsavutautasterpu.lv). Projekts ir 
iekļauts valsts simtgades svinību programmā. 

 
MUZEJA IZSTĀDES CEĻO PA LATVIJU 
 

Arī 2017. gadā LNVM ceļojošās iz-
stādes bija pieprasītas dažādās vie-
tās Latvijā. Kopumā deviņas izstā-
des tika uzstādītas 31 reizi, un po-
pulārākā no tām bija “Latvija:    
Tauta. Zeme. Valsts” – gada laikā tā 
pabijusi 10 vietās. 
Joprojām visvairāk ceļojošo izstāžu 
notiek Rīgā – vidusskolās un ģimnā-
zijās, un galvenokārt tās koncentrē-
jas ap valsts svētku laiku maijā un 
novembrī. Tālākie punkti, uz kurieni 
pērn bija aizceļojušas izstādes, ir 
Nīca, Alūksne un Vabole, kur par   
iespēju izstādīt stendus par dažā-
dām vēstures tēmām bez skolām 
interesējās arī tautas nami un mu-
zeji. 
 

 
 
 
 

 

Attēlā: Skats no “Dienrāža 2018” atklāšanas pasākuma. Irita Žeiere saņem 
kalendāru no Latvijas Nacionālā kultūras centra ekspertes Lindas Rubenas. 
Foto: Kaspars Teilans. 

Attēlā: Skats no “Dienrāža 2018” atklāšanas pasākuma. Izdevumu vizuālā 
koncepcija pārvērtusi rotas ornamentālā rakstā. Foto: Kaspars Teilans. 

  

http://www.katramsavutautasterpu.lv


 

 

 

  
 

 

KAS NOTIEK BRĪVĪBAS BULVĀRĪ 32? 
 

Tā kā muzejs uz laiku mīt vairākās vietās pilsētā, brīžam ir grūti izsekot visām norisēm gada laikā. Muzeja gada noslēguma 
pasākumā ar prezentāciju uzstājās arī LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, lai in-
formētu kolēģus par to, kas un kā 2017. gadā noticis departamentā, kas vistiešāk saskaras ar apmeklētājiem – gan vietējiem 
interesentiem, gan pilsētas un valsts viesiem.   
Ieskatam – galvenie fakti (dati: 01.12.2017): 

 gada laikā muzeju apmeklējuši 21 399 cilvēki; 

 lielāko apmeklētāju skaitu muzejs piedzīvojis pavasarī un rudenī; valsts 
svētku dienās – 11. un 18. novembrī –, kā allaž, tika sagaidīts īpaši daudz 
apmeklētāju: attiecīgi 480 un 829; 

 novadītas 199 muzejpedagoģiskās programmas, no kurām populārākās ir 
“Viduslaiku bruņinieki”, “Gatavošanās eksāmenam” un “Mana Latvija”; 

 gada laikā muzejā notikušas 192 ekskursijas, kā arī 9 nodarbības ģimenēm 
ar bērniem; 

 izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” or-
ganizētas 7 nodarbības ģimenēm ar bērniem un 7 ekskursijas; 

 populāras bijušas īpašās tikšanās – “Sarunas ar pētnieku” (kopā 9) un 
“Sestdienas tikšanās muzejā” (8); 

 gada laikā muzejā tika rīkotas vairākas mainīgās izstādes: “Prāgas pavasara 
izskaņa. Studenta Jana Palaha traģiskais protests”, “Latgales kongresam – 
100”, “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais”, “Daugavai 
būt”, kuru iekārtošanā roku pielicis ikviens departamenta darbinieks; 

 muzejpedagoģes nodrošinājušas arī 31 ceļojošās izstādes nogādāšanu līdz 
izstādes vietai un iekārtošanu; 

 kopā ar muzeja speciālistiem izveidotas 7 virtuālās izstādes; 

 ik mēnesi par muzeja aktualitātēm informē Ziņnesis elektroniskā formātā; 

 muzejs aktīvi darbojas sociālajos tīklos: Facebook sekotāju skaits sasniedzis 
3592, Twitter – 1756, muzejs iekļaujas dažādās akcijās (Muzeju nedēļa, 
UNESCO nedēļa); 

 muzeja Facebook lapā tiek organizēti konkursi (“Vērīgās piektdienas”), 
izveidotas informatīvas rubrikas: “Laika zīmes” akcentē nozīmīgas gadskārtas, 
personības un notikumus, ir arī vienreizējas akcijas – piemēram, 
#jaunsstūrītisatpūtasstūrītim palīdzēja atrast priekšmetus Latvijas simtgades izstādes iekārtošanai; 

 turpinās darbs pie muzeja mājaslapas pilnveidošanas; 

 sadarbībā ar medijiem tiek veikta publicitāte muzeja aktivitātēm un pasākumiem (delfi.lv, TV3 “Sveika, Rīga!”, LTV1 
“Gudrs, vēl gudrāks”, LTV1 un LNT ziņu raidījumi, LR1, LR4 u. c.); 

 muzejā notiek arī jaunu grāmatu atvēršana – pērn iznākušas “Ceļā uz latviešu tautu”, “Arheoloģiskais tērps. Tā 
darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā”, “Rotas un ornaments Latvijā no 13. gadsimta līdz              
18. gadsimta vidum”; 

 departamenta darbinieki piedalās dažādos semināros , konferencēs un citos muzeju un saistīto nozaru pasākumos: “We 
are Museums”, UNESCO nedēļa, “Building a Museum”, “Nedarbnīca” muzejpedagogiem, “Pop-up muzejs: jaunā tipa 
muzejs” u. c. 

Pie jaunumiem minama jaunu nodarbību zāļu izveide – viena liela telpa 
pielāgota dažādu tēmu pasākumiem, kā arī bērnu dzimšanas dienu 
svinēšanai. Otra novitāte ir jauna muzejpedagoģiskā programma –       
“Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā. Latviešu strēlnieki”.  
Daudz darba ieguldīts izstādes “Latvijas gadsimts” sagatavošanā: dar-
bojas izstādes mājaslapa ar informāciju par tās tapšanas gaitu, kā arī 
saistītajiem projektiem, no kuriem patlaban aktuālākais ir Gadsimta 
albums. Pēc preses konferences ar Kultūras ministres, mediju un jau-
niešu piedalīšanos, kā arī albuma daudzināšanas sociālajos tīklos ar tā 
vēstnešu videosižetiem un citām aktivitātēm Gadsimta albuma lappus-
es pildās ar aizvien jaunām fotogrāfijām (vairāk par zīmīgiem jau-

nieguvumiem lasiet Ziņneša     
6. lpp.). Paredzams, ka nākam-
gad darbs pie muzeju kopiz-
stādes notiks vēl intensīvāk un 
radošāk. 

 

Attēlā: Skats radošajā seminārā “We are Museums”. 
Foto: LNVM. 

Attēlā: LNVM ceļojošā izstāde “Kūlainis, pērstainis, 
delnainis…” Nīcas vidusskolas muzejā.  

Foto: Sandra Pankoka.  



 

 

 

  
 

MANS UN TAVS MANTOJUMA STĀSTS 

Pērn 7. decembrī ar 2018. gada kalendāra atklāšanu noslēdzās bērnu un jauniešu konkurss “Darini kalendāru 2018”, kas risi-
nājās UNESCO projekta “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” ietvaros. Projekta rīkotāji aicināja Latvijas skolu bēr-
nus un jauniešus iepazīt kultūras mantojuma vērtības, veidojot fotostāstus, kas atklāj mantojuma nozīmi ikviena dzīvē.  

Konkursā Latvijas skolu bērni un jaunieši 
iesūtīja 169 fotostāstus par sev nozīmīgo 
kultūras mantojumu. No šiem darbiem 
tika izvēlēti 12 labākie, lai veidotu      
2018. gada kalendāru. Kalendāra vāku 
grezno Kintijas Krūzbergas, Jēkaba       
Černuho un Nika Norena Rozenberga 
darbs "Vijoties caur ozola za-
riem" (Ozolnieku vidusskola). Ar visiem 
darbiem var iepazīties interneta vietnē 
http://darini.lv/2017/darbi/. Godalgotos 
darbus izvēlējās akcijas “Mantojuma 
stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” 12 pat-
roni jeb Mantojuma sargi (Dace           
Melbārde, Andris Vilks, Mārcis Rubenis, 
Juris Dambis, Jānis Šabanovs, Signe     
Pujāte, Jānis Dripe, Indra Saulesleja,    
Aivars Gribusts, Ojārs Spārītis, Signe    
Pucena, Viesturs Brūzis) – cilvēki, kuru 
ikdienas darbs, kaislība un pārliecība ir 
mantojuma saglabāšana, aizsardzība un 

daudzināšana. Mantojuma sargi ir dažādi: vieni rūpējas, lai kultūras pieminekļi pilsētas vidē nezaudētu savu krāšņumu un 
spozmi, otri strādā ar cilvēkiem, kuri pretstatā pieminekļiem ir mantojuma neredzamās, netveramās un dzīvās daļas nesēji, 
savukārt citi glabā un dalās zināšanās par to, kā to saglabāt nākamajām paaudzēm.  
LNVM pārstāvis Jānis Šabanovs par konkursa “Darini kalendāru 2018” laureātu maija mēnesim izvēlējās Patrīcijas Prūses darbu 
"Baldones sanatorijas brīnums". Šis darbs līdztekus idejiskajai koncepcijai izceļas ar augstu māksliniecisko un radošo izpildīju-
mu. Tajā parādīta neliela, bet būtiska Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa – Baldones sanatorija, kas 19. gadsimtā kļuva par 
lielāko sēravotu un klimatisko kūrvietu Krievijas impērijā. Darbā autores vērīgā acs apvienojusi sanatorijas kādreizējo tēlu ar 
mūsdienu redzējumu.  
Konkursa noslēgumā visi 12 labāko darbu autori tikās klātienē ar Mantojuma sargiem un saņēma diplomus un balvas.    
 

“DAUDERU” GADA ĪSĀ HRONIKA 
 

2017. gads LNVM Dauderu nodaļā pagāja “Dauderu” nama simtdivdesmitgades zīmē – notika gan nama vēsturei veltīta    
zinātnisko darbu konference un jaunu izstāžu atklāšana, gan teritorijas labiekārtošana un citi pasākumi. 
Dauderu darbinieki parūpējās par to, lai svinības bū-
tu manāmas arī sociālajos tīklos: gada garumā tika 
veidots nama 120. jubilejai veltīts tiešsaistes formāta 
fotoalbums ““Dauderu” nams 120 attēlos”, kas līdz 
pat decembra beigām tika publicēts Dauderu noda-
ļas         Facebook profilā. Savukārt taustāmas infor-
mācijas lietotājiem pieejams jauns buklets “Latvijas   
Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa” latvie-
šu, krievu, angļu un vācu valodā.  
Kopumā pagājušajā gadā Dauderu nodaļā vadītas: 
septiņas muzejpedagoģiskās programmas un 26    
ekskursijas gida pavadībā. Gada laikā Dauderu noda-
ļu apmeklējuši 5443 cilvēki. 
 

 
 
 
 
 

Attēlā: Patrīcijas Prūses darbs "Baldones sanatorijas brīnums". Foto: Jānis Šabanovs. 

 

Attēlā: „Dauderu” 120 gadiem veltītā albuma  
fotogrāfiju ekrānšāviņš. 

http://darini.lv/2017/darbi/


 

 

 

  
 

DAŽI MIRKĻI MUZEJA GADA IZSKAŅAS PASĀKUMĀ 
 

18. decembrī LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu telpās Brīvības bulvārī 32 notika muzeja gada noslēguma pasākums. Pāris 
stundu garumā muzeja departamentu un nodaļu vadītāji vēstīja kolēģiem par gada laikā paveikto; kā jau gada nogalē pienā-
kas, prezentāciju stilistika bija visdažādākā – no nopietnas līdz izklaidējošai, un kopējo gaisotni gaišāku un neformālu vērta 
ģitārspēles meistara Eināra Kviļa atskaņotās melodijas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attēlā: Pasākumā tika sveikta LNVM ilggadējā darbiniece, 
bijusī Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte – viņa nesen 

atzīmēja nozīmīgu gadskārtu. Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Pasākuma oficiālā daļa notika muzeja konferenču zālē. Priekšplānā: 
TF muzeja nodaļas darbiniece Gita Palma, LNVM direktors Arnis Radiņš, IT 
speciālists Jānis Ķīkulis. Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Prezentāciju autori bija centušies radoši noformēt savus ziņojumus. 
Par gada guvumiem stāsta LNVM Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Māra  
Ritmane. Foto: Roberts Kaniņš.  

Attēlā: Ja pasākumā piedalās restauratoru vecmeistars Jānis Meņģelis, tas 
nozīmē – būs dejas! Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Neoficiālā daļa – ar uzkodām un citiem vēdera priekiem, tai skaitā 
muzeja direktora kūpinājumu – notika nule slēgtās izstādes “Versija – latvie-
ši: 1896. gada izstāde” telpās. Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Pasākuma gai-
sotnē omulīgi jutās arī 
jaunākā paaudze, kas 
raksturo aizvien labāko 
demogrāfisko situāciju, 
vismaz muzeja mērogā. 
Direktora vietniece 
administratīvajā darbā 
Ineta Auniņa un Orests.          
Foto: Roberts Kaniņš. 
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izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes 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 pasāku-
miem.  
facebook.com/dauderi.lnvm  
twitter.com/Dauderi_LNVM  

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  

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 visu laiku Latvijas un pasaules 
garīgās un materiālās kultūras liecības ar arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas  
vēstures nozīmi. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām,  
iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas. 
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes 
atrodas pagaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots 
telpās Lāčplēša ielā 106, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno at-
griezties vēsturiskajā mājvietā Rīgas pilī, savukārt krājumu pārcelt uz jaunajām muzeju krājuma telpām Pulka ielā.  
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  


