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Attēlā: Frīda Puzule pašdarinātā tautastērpā, reklamējot zīda audumu. Foto no Gadsimta albuma.

DZIMTAS RELIKVIJAS GADSIMTA ALBUMĀ
Tuvojoties valsts jubilejas gada apjomīgākajam notikumam muzeju
dzīvē – 68 muzeju intensīva darba rezultātam, izstādei “Latvijas gadsimts” –, aizvien pilnāks top arī viens no izstādes projektiem –
virtuāla fotogalerija Gadsimta albums. Par kādu skaistu albumam uzticētu stāstu, kas apliecina cilvēka mērķtiecību un uzticību ideāliem,
lasiet Ziņneša 5. lappusē.

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 27. maijam
izstāde “Mantojums”
laiks: līdz 2018. gada 1. jūnijam
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”
pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Virtuve”, “Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija”
vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
laiks: līdz 2018. gada 31. maijam
izstāde: “Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”

vieta: Ciemupes Tautas Nams
laiks: 2018. gada 6.–13. aprīlis
izstāde: “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”
vieta: Rīgas Mūzikas internātvidusskola
laiks: 2018. gada 23.–27. aprīlis
izstāde: “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”
vieta: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
laiks: 2018. gada 9.–13. aprīlis
izstāde: “Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Ogres 1. vidusskola
laiks: 2018. gada 16.–20. aprīlis
izstāde: “Baltijas brīvības ceļš”

vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
laiks: 2018. gada 20. aprīlis–10. jūnijs
izstāde: “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”
vieta: Rīgas 45. vidusskola
laiks: 2018. gada 23.–27. aprīlis
izstāde: “Patiesība par Lielvārdes jostu?”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola
laiks: 2018. gada 27. aprīlis–4. maijs
izstāde: “Ceļā uz Latvijas brīvību”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola
laiks: 2018. gada 27. aprīlis–4. maijs
izstāde: “Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Jelgavas 5. vidusskola
laiks: 2018. gada 24. aprīlis–10. maijs
izstāde: “Mēs, tauta”

NO NACIONĀLĀS PAŠAPZIŅAS LĪDZ VALSTIJ
7. aprīlī 14.00 muzejs aicina pieaugušos vēsturnieka vadībā doties pa ekspozīcijas daļu, kas vēsta par nozīmīgām pārmaiņām
Latvijas teritorijā 19. un 20. gadsimta mijā. Kādi bija priekšnoteikumi domai par valsts veidošanu?
19. gadsimts bija daudzveidīgu jauninājumu laiks
Latvijas teritorijā. Dzimtļaudis kļuva par brīvu
zemnieku kārtu, priviliģēto un nepriviliģēto dalījuma vietā nāca pakāpeniska kārtu tiesību
vienādošana (emancipācija). Viens no modernizācijas elementiem bija latviešu nacionālā kustība un latviešu nācijas veidošanās. Jaunajos
saimnieciskajos un sociālajos apstākļos zemnieku
kārtai piederējušie guva citu pašapziņu. Latvieši
no etniskas kopības (tautības) kļuva par nāciju
(tautu). Nacionālā pašapziņa iekļāva daudzas
šķautnes – valodu, sociālo piederību, arī izpratni
par tautas vēsturi, teritoriju, kopīgu kultūras un
sabiedrisko dzīvi, kā arī nākotnes mērķiem.
Veidojās modernā sabiedrība, saimniecība un
kultūrvide, kas Latvijas teritorijā turpināja
pastāvēt arī 20. gadsimtā.
Latviešu nacionālās kustības pirmsākumos
19. gadsimta 50. gados un arī vēlāk netika izvirzīti
konkrēti politiskie mērķi saistībā ar Latvijas teritoAttēlā: Skats uz ekspozīcijas daļu “Latvieši 19. gadsimta otrajā pusē un
rijas nākotni. Tomēr šajā laikā notikusī latviešu
20. gadsimta sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”.
nācijas veidošanās, sakņota latviešu etniskajā
Fotokolāžas autors: Ģirts Boronovskis.
kopībā, noteica Latvijas valsts izveidošanas
iespēju 1918. gadā, kā arī jaunās valsts aizstāvētās
vērtības un ideoloģiju.

MODES VĒSTURE
NO PAGĀTNES TAGADNĒ
Mode ir bijusi cilvēku ikdienas sastāvdaļa jau
neskaitāmus gadsimtus, un daudzi garderobes
elementi, kas reiz zuduši no lietošanas, pēc laika
parādās no jauna. Mazos modes un vēstures
interesentus kopā ar vecākiem aicinām apmeklēt cikla “Muzejs ģimenei” nodarbību “Stāsti par
modi” – 14. aprīlī 12.00.
Nodarbības dalībnieki uzzinās, kā gadsimtu laikā
mainījās modes tendences un kas no senajiem
laikiem ir saglabājies līdz mūsdienām. Kāpēc modes dāmas pirms 150 gadiem arī siltās un saulainās vasaras dienās tinās šallēs un lakatos un rokās
vilka garus cimdus? Kāpēc to, ka dāma parādīja
savas kāju potītes, uzskatīja par nepieklājību? Cik
kaitīga veselībai bija korsete? Kāpēc pirms 150
gadiem kungi pastaigās ņēma līdzi spieķi? Kas
Attēlā: Piņķu pagasta Strautu māju saimnieka meitas Amālijas Strautas laulības ar
ieviesa
pogas uz vīriešu jaku piedurknēm? Kad
Rīgas veikalnieku Paegli. 1910. gads. Foto Rihards Geislers.
mode kļuva pieejama visiem? Ko modes valodā
nozīmē “frēze”, “pompadūrs”, “katliņš” un “turnīra”? Aplūkošanai būs sagatavoti arī interesanti priekšmeti no muzeja krājuma
– smalka auduma 19. gadsimta saulessargs, seni spogulīši un pūdernīcas, matu loku šķēres, dāmu un kungu cepures, somiņas
un kurpes… Par to, cik uzmanīgi iegaumēts dzirdētais un redzētais, varēs pārliecināties, pildot uzdevumu lapas.
Nodarbības paredzētas 6–11 gadus veciem bērniem un viņu pieaugušajiem pavadoņiem. Maksa par dalību pasākumā – 4
eiro neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs
uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).

PA PĒDĀM TRAUKU VĒSTUREI
Par priekšmetiem, bez kuriem grūti iedomāties
ikdienu jebkurā laikmetā, vēstīs pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja pamatekspozīcijā
“Trauki” 2018. gada 21. aprīlī 12.00.
Reiz mēnesī ģimenes ar bērniem tiek aicinātas uz
pasākumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pamatekspozīcijā. Ceturtā pasākuma galvenais objekts ir trauki: māla podi, abras un bļodiņas, koka
piestas, grozi, mucas un cibiņas, dekoratīvie šķīvji,
Ķīnas vāzes un porcelāna servīzes… Šī ir tikai daļa
no visiem muzeja pamatekspozīcijā izstādītajiem
traukiem.
Pasākuma laikā bērni kopā ar gidi apskatīs un uzzinās, kādi ir izskatījušies un kā gatavoti senākie podi
akmens laikmetā, kādos traukos ēdienu uzglabāju-

Attēlā: Kurzemes un Zemgales hercoga Ernsta Johana Bīrona tējas un kafijas servīzes daļa
ar Bīronu dzimtas ģerboni. Ķīna, starp 1737. un 1740. gadu.
Foto: Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

ši mūsu senči 18., 19. un 20. gadsimtā, no kurienes atceļojušas lielās, greznās vāzes un kādas laikmeta iezīmes varam saskatīt dažādu laika posmu
traukos.
Pasākuma noslēgumā ļausim darboties apmeklētāju rokām un rociņām, lai
taptu pašiem savs miniatūra māla podiņš pēc senās akmens laikmeta māla
podu gatavošanas tehnikas.

Attēlā: Neolīta keramika: ķemmes–bedrīšu keramikas kultūras
(3400.–2300. g. pr. Kr.) podi. Rekonstrukcija pēc Austrumlatvijas
apmetņu arheoloģisko izrakumu materiāliem.
Foto: Baiba Dumpe.

DĀRGUMU MEDĪBAS KRUSTU ŠĶĒRSU
Domājat – muzejs un spēles prieks ir nesavienojamas lietas? Kopš gada sākuma katra mēneša
nogalē muzeju pieskandina zinātkāri jautājumi,
uzdevumu lapu čabēšana un satrauktu soļu dipoņa, liecinot par azartiskiem atbilžu meklējumiem.
Arī 28. un 29. aprīlī, noslēdzot dārgumu medības
muzejā, ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties
spēlē “Medības krustu šķērsu”.
Visas sestdienas un svētdienas garumā, no plkst.
10.00 līdz 17.00, muzeja ekspozīcijā būs iespējams
risināt āķīgus uzdevumus, rēbusus, anagrammas,
burtu šarādes un minēt latviešu tautas mīklas,
kuru atminējumi rodami muzeja ekspozīcijā. Esot
vērīgiem un turot vaļā divas māsiņas abpus kalna,
nekad nesatiekas (acis), būs iespēja atrisināt 18
dažādus uzdevumus par laiku, sākot no pirmo cilvēku ienākšanas Latvijas teritorijā līdz pat neatkarības atjaunošanai, tā iepazīstot Latvijas vēsturi
Attēlā: Skats muzeja ekspozīcijas zālēs. Foto: Valters Lācis.
muzeja ekspozīcijas 24 zālēs.
Spēles “Medības krustu šķērsu” uzdevumu lapu
iespējams lejupielādēt no muzeja mājaslapas (www.lnvm.lv) vai saņemt uz vietas muzejā. Atbildes uz visiem uzdevumiem atrodamas LNVM ekspozīcijas zālēs.
28. aprīlī ieeja muzejā un dalība spēlē – bez maksas, 29. aprīlī dalības maksa spēlē ir
ieejas biļete muzejā (ģimenes biļetes cena 4 eiro).

PUZUĻU DZIMTAS RELIKVIJAS GADSIMTA ALBUMĀ
Līdz izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšanai palicis vairs tikai mēnesis. Lapojot savus
dzimtas fotoalbumus un pievienojot fotogrāfijas un stāstus izstādes virtuālajā projektā – Gadsimta albumā –, kas nu jau ir 468 stāstus biezs, katrs aicināts pievienoties
izstādes veidotāju lielajai un skaistajai veltei Latvijas jubilejā.
Martā Gadsimta albumu papildināja dažādi stāsti un fotogrāfijas gan no Latvijas
Ugunsdzēsības muzeja, gan Kandavas Novada muzeja, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas
skolēnu stāsti par saviem vecvecākiem.
Pagāušajā mēnesī
Gadsimta
albumam īpaši interesants gan no vēsturiskā, gan emocionālā viedokļa bija
Ievas Bulas stāsts
par mammu, Frīdu
Puzuli (dz. Kuprēvica,
1914–2004).
Viņa savulaik tika
darinājusi sev Bārtas tērpu, lai piedalītos
Dziesmu
svētkos. Pašdarinātais tērps redzams ne tikai 1934. gada uzvedumā “Atdzimšanas dziesma”, bet arī uzņēmuma “Rīgas audums” reklāmā,
1948. gada Dziesmu svētkos un svinot 18. novembri atjaunotajā Latvijas Republikā.
Attēlā augšā pa labi: Frīda Puzule pašdarinātā tautas tērpā dalībai Dziesmu svētkos.
Attēlā augšā pa kreisi: 1934. gada 21., 22. un 24. jūlijā Rīgā, Esplanādē notika uzvedums "Atdzimšanas dziesma". Tā libreta
autors – Roberts Kroders, režisors – Kārlis Veics, komponisti – Jānis Zālītis, Jānis Kalniņš, Jānis Vītoliņš, Emilis Melngailis,
Alfrēds Kalniņš, scenogrāfs – A. Cimmermanis, virsdiriģents – Sergejs Duks. Tajā piedalījās aktieri, baletdejotāji un 50 kori no
dažādiem Latvijas novadiem. Pirmajā rindā koristu vidū 9. no kreisās – Frīda Puzule.
Frīda strādāja uzņēmumā “Rīgas audums” un tika izraudzīta tā reklāmai, kurā arī fotografējās savā tautastērpā (skat. Ziņneša
1. lpp.).
Attēlā pa kreisi: 1948. gadā
Rīgā,
Esplanādē
notika
X Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Šoreiz Frīda ar
ģimeni, bērniem un radu
bērniem viņas darinātajos
tērpos bija skatītāju rindās
un, kā atceras viņas meita
Ieva, esot filmēti arī kinožurnālam “Padomju Latvija”.
Fotogrāfija tapusi pie padomju laikos aizliegtā simbola – Brīvības pieminekļa. No kreisās: Jānis Pladers, Inta
Kalniņa, Frīda Puzule, Ieva Puzule, Andris Puzulis.
Attēlā pa labi: 1999. gada 18. novembris. Frīda Puzule pirms 65 gadiem tapušajā
tērpā. Fonā – 1935. gadā iegādāts Latvijas karogs. Padomju gados Frīda izārdīja karoga balto daļu, lai izvairītos no represijām, un sašuva kopā sarkano, lai jautājumu gadījumā varētu uzdot to par gultas pārklāju. Trešās Atmodas laikā karogs tika sašūts
atpakaļ, plīvo pie dzimtas mājas Pārdaugavā un tiek glabāts kā dzimtas relikvija.
Pateicamies Ievai Bulai, kas uzticēja Gadsimta albumam aizraujošo stāstu un fotogrāfijas par savu mammu, un paldies arī LNVM zāļu uzraudzei Inārai Krauklei par
Ievas Bulas iedrošināšanu!

Fotogrāfiju pievienošana albumam
turpinās:
www.latvijasgadsimts.lv/albums

LATVIJAS SIMTGADES
IZSTĀDE IEJŪTAS
BRĪVĪBAS BULVĀRĪ
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu telpās Brīvības bulvārī 32 rit darbi pie
simtgades izstādes ierīkošanas, ko veic dizaina birojs H2E. Izstādes aptuveni četru
gadu ilgajam laikam atvēlēts viss muzeja 2. stāvs, ieskaitot jaunās papildu telpas,
kopumā pāri par 660 kvadrātmetriem. Šajā Ziņneša numurā piedāvājam fotoreportāžu no iekārtošanas darba procesa. Foto: Valters Lācis.

VELTĪJUMS KINO VEIDOTĀJIEM
19. aprīlī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tiks demonstrēta Romualda
Pipara filma “Vēsture aiz kadra. Kino”, sākums – 17.00.
Režisora Romualda Pipara filma “Vēsture aiz kadra. Kino” stāsta par to, kā tapa
Trešās atmodas kino materiāli, kas kļuvuši par neatņemamu Latvijas audiovizuālās vēstures daļu, – kadri, kuros iemūžinātas janvāra barikādes, Latvijas Tautas
frontes dibināšanas manifestācija Mežaparkā, Augstākās Padomes balsojums
1990. gada 4. maijā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Sv. Gara tornī, augusta
pučs un citi notikumi. Filmā iekļauti agrāk neredzēti, 30 gadus pēc to uzņemšanas
digitalizēti 35 mm kinolentes fragmenti, kurus papildina to autoru – režisoru,
operatoru, redaktoru, montāžas un skaņas režisoru – atmiņas.
Piecus gadus ilgajā filmas tapšanas procesā izpētīti un digitalizēti no 1986. līdz
1991. gadam uzņemti kino materiāli vairāk nekā 40 stundu apjomā, kā arī
ierakstītas pāri par 20 intervijas gan ar bijušajiem, gan joprojām aktīvi kino strādājošajiem dokumentālā kino veidotājiem. Filma “Vēsture aiz kadra. Kino” ir
Romualda Pipara veltījums bijušajiem kolēģiem, kas veidojuši vizuālas liecības par
Trešo atmodu.

Attēlā: Filmas “Vēsture aiz kadra. Kino” afiša.

JAUNIEGUVUMU IZSTĀDĒ – 1990. GADA VĒLĒŠANAS
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē līdz 31. maijam
būs apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde “Vēstures liecības par
1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”.
1989. gada 7. un 8. oktobrī Latvijas Tautas frontes (LTF) II kongress pieņēma
radikālu programmu par neatkarīgas Latvijas Republikas, parlamentārās demokrātijas un tirgus ekonomikas atjaunošanu. Šīs programmas īstenošanai
LTF deputāti pieprasīja jaunas Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) vēlēšanas. Tika izveidots LTF vēlēšanu centrs, ko vadīja Māris Steins. Lai nodrošinātu sekmīgu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu,
darbinieki tika sūtīti apmācībās uz Zviedriju,
konsultēja arī nozares
speciālisti no ASV.
1990. gada 18. martā
notika Latvijas PSR AP
vēlēšanas, kurās piedalījās 80 % visu balsstiesīgo
iedzīvotāju. Tās bija
pirmās vēlēšanas, kurās
Latvijas PSR AP kļuva par
vienpalātas parlamentu
Attēlā: Jaunieguvumu izstādes afiša.
Attēlā: Ieskats izstādes iekārtojumā.
un vēlēšanu apgabalos uz
Mākslinieks: Ģirts Boronovskis.
Foto: Liene Andrejsone.
vienu deputāta mandātu
varēja izvirzīt vairākus kandidātus. Vēlēšanām LTF atbalstīja un virzīja 201 kandidātu.
Latvijas PSR AP pēc vēlēšanu rezultātiem izveidojās divas frakcijas — uzvarējusī LTF (131 deputāts) un opozicionārā
“Līdztiesība” (57 deputāti). Otrajā dienā pēc ievēlēšanas – 1990. gada 4. maijā – 138 deputāti nobalsoja par Latvijas Republikas
AP Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanu.
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas jaunieguvumu izstādē eksponētās Leona Baloža
fotogrāfijas no LTF organizētās tautas manifestācijas “Daugav’s abas malas mūžam nesadalās”, LTF izdotie tautas deputātu aģitācijas materiāli un vēlēšanu dokumenti liecina par
to, kā tika izcīnīta Latvijas demokrātijas un neatkarības atjaunošana un nenoliedzama
tautas uzvara ceļā uz brīvību.

DAUDEROS FILMĒS SPIEGU STĀSTU
LNVM Dauderu nodaļa būs slēgta apmeklētājiem no 2. līdz
8. aprīlim saistībā ar seriāla “Sarkanais mežs” uzņemšanu. Latvijas simtgades atzīmēšanai veltītais seriāls top ar Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas Televīzijas iniciatīvu un atbalstu.
Seriāla veidotāji – TV producentu grupa “Red Dot Media” – strādā nozarē kopš 2007. gada un sadarbojas ar lielākajiem TV kanāliem Latvijā (TV3, LNT, LTV1) un reģionālajiem TV kanāliem
(Re:TV), veidojot TV raidījumus, producējot un filmējot dokumentālās filmas, seriālus, mākslas filmas.
Seriāla “Sarkanais mežs” ideju unikālu dara fakts, ka tā sižets
balstīts uz reāliem notikumiem, kas risinājušies pēc Otrā pasaules
kara. Tas ir aizraujošs spiegu stāsts par “Padomju Džeimsu Bondu” – Jāni Klimkānu, kas darbojās britu izlūkdienestā, cīnoties par
neatkarīgas Latvijas ideju padomju okupācijas laikā.

Attēlā: Seriāla “Sarkanais mežs” plakāts.

Filmēšanas komandas radošo kodolu veido savā jomā atzīti
profesionāļi – režisori Normunds Pucis un Armands Zvirbulis,
operators Uldis Jancis, producente Arta Ģiga. Seriāla varoņus
atveidos Latvijas izcilākie aktieri – Uldis Dumpis, Aurēlija Anužīte, Agnese Cīrule un citi.

TALKA DAUDERIEM – TALKA LATVIJAI

Attēlā: Seriāla “Sarkanais mežs” publicitātes foto.

2018. gada 28. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 LNVM Dauderu nodaļā notiks Lielā Talka. Atbalstot domu līdz Latvijas
100. dzimšanas dienai padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt –, talcinieki aicināti
uzpost dārzu ap “Dauderu” namu – sagrābt pērnā gada zāli, lapas un zarus, kā arī sakopt muzeja dārza teritorijā esošo kāpu.
Lielā Talka “Dauderu” teritorijā ir gadskārtējs
pasākums – tā notiek ik pavasari un balstās uz
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Dalībnieki tiek lūgti ņemt līdzi grābekļus un citus dārza sakopšanai noderīgus
darbarīkus, bet pēc talkas – aicināti uz muzeja
bezmaksas apskati.

Attēlā: Lielā Talka LNVM Dauderu nodaļā
2017. gadā.
Foto: Olga Miheloviča.

MUZEJS. PAVASARIS. SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI
Kā ik gadu, muzejs bija sagatavojis īpašu nodarbību programmu skolas pavasara brīvlaikā – tiem, kuri vēlējās kādu laiku šogad itin ziemīgajā pavasara nedēļā aizvadīt, uzkrājot zināšanas vai gūstot pilnīgāku priekšstatu par valsts vēsturi.
Otrdien, 13. martā, sākumskolas skolēni ar pavadošajiem pieaugušajiem apmeklēja nodarbību “Mājokļi” un uzzināja, kā mainījās cilvēku dzīvesvieta no akmens laikmeta līdz mūsdienām.
Arī trešdien, 14. martā, muzejā pulcējās sākumskolēni – nodarbībā “Latviešu gadskārtas” viņi
varēja sagatavoties gaidāmajim svētkiem un iepazīt Lielās dienas godāšanu un tradīcijas.
Ceturtdien, 15. martā, 9. klases skolēni muzejā gatavojās eksāmenam Latvijas vēsturē.
Piektdien, 16. martā, risinājās nodarbība “Mana
Latvija”, kurā jaunākā skolas vecuma bērni uzzināja par notikumiem pirms 100 gadiem, Latvijas
Republikas tapšanu, tās simboliem un apbalvojumiem.
Kopumā nodarbībās brīvlaikā bija 40 dalībnieku,
turklāt 16 muzeja apmeklētāji ar bērniem piedalījās dārgumu medībās, meklējot muzejā krāsu un
burtu dārgumus un pildot atbildes uzdevumu lapās.
Ceturtdien, 15. martā, atsaucoties piedāvājumam
papildināt Gadsimta albumu klātienē, kāda muzeja Attēlā: Skats no nodarbības “Mājokļi”,
ko vada muzejpedagoģe Zane Lāce.
apmeklētāja pievienoja interesantas fotogrāfijas
Foto: LNVM.
par savas mammas Malvīnes Grīnvaldes (1901–
1988) mācībām Jelgavas Zemkopības skolā, skolas evakuāciju uz Rēzekni un vēsturiskā skolas karoga tapšanu (attēlā pa kreisi).
Brīvlaikā uz muzeju tika aicināti arī mācībspēki – trešdien, 14. martā, notika seminārs vēstures skolotājiem. Tajā piedalījās 50 dalībnieku ne tikai no Rīgas skolām, bet
arī novadiem – Ogres, Alūksnes, Augstkalnes, Smiltenes, Pļaviņām, Jūrmalas, Brocēniem, Pūres, Ikšķiles, Dobeles, Jelgavas, Ādažiem, Pūņām un Auces. Ar priekšlasījumiem uzstājās muzeja pētnieki: LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieks, Dr. hist.
Vitolds Muižnieks referēja par tēmu “Cik sena ir latviešu tauta?”, LNVM Viduslaiku,
jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs, Dr. hist. Toms Ķikuts apskatīja
tēmu “Latvieši no zemnieku kārtas līdz nācijai”, minētās nodaļas pētnieks Imants Cīrulis runāja par Latvijas politiskās nākotnes
metiem 1917. gadā. Semināra noslēgumā Toms Ķikuts un LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda
Burbicka vēstīja par Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” saturu un piedāvājumu izglītības iestādēm. Pedagogi aizpildīja anketu, kurā izteica savu viedokli par vēlamajām aktivitātēm izstādē “Latvijas gadsimts” un izstādes ietvaros topošo projektu “Jauno vēsturnieku klubs”. Vairums skolotāju anketās norādīja, ka labprāt izstādē apmeklētu tematiskas ekskursijas par noteiktu laika periodu un patstāvīgi darbotos kopā ar skolēniem,
pildot uzdevumu lapas. Tāpat tika izteikta vēlme redzēt internetā izstādes materiālus, darba lapas un uzdevumus skolēniem,
lai varētu laikus pilnvērtīgi sagatavoties ekskursijai muzejā.

Attēlā: Skats nodarbībā „Mana Latvija”, ko vada muzejpedagoģe Santa
Cerbule. Foto: LNVM.

Attēlā: Skats no semināra skolotājiem. Par izstādi „Latvijas gadsimts” stāsta
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.
Foto: LNVM.

KĀ TAPA FILMA “LIDIJA”
16. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tika demonstrēta
režisora Andreja Verhoustinska filma “Lidija”, un muzeja apmeklētājiem bija iespēja tikties ar filmas galveno varoni Lidiju DoroņinuLasmani.
Plaši apmeklētā sarīkojuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt režisora
Andreja Verhoustinska stāstījumu par filmas tapšanas gaitu Irbes upē
un dzirdēt Lidijas Doroņinas-Lasmanes dzīves spilgtākās atmiņu epizodes no laika apcietinājumā, piemēram, viņai kopā ar citām politieslodzītajām rakstot apsveikuma vēstuli Ronaldam Reiganam ar atkārtotu
ievēlēšanu ASV prezidenta amatā, kas ir sasniegusi adresātu un apskatāma Baltā nama muzejā.
Attēli: Ieskats sarīkojumā. Foto: Voldemārs Stāvusis.

SARUNAS PAR TREŠO ATMODU
22. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar
Konrāda Adenauera fondu, turpinot sarunu ciklu “Trešā atmoda.
1988. gads. Ko spējām un ko spējam”, aicināja interesentus uz
sarīkojumu “Pret komunistiem vai ar komunistiem toreiz? Radikālas pārmaiņas Maskavas kompartijā un to ietekme sabiedrībā”.
Sarīkojumā notika priekšlasījumi un paneļdiskusija, kurā piedalījās
Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, Dr. hist. Daina
Bleiere, bijušais Toronto Tautas frontes atbalsta grupas organizators Valdis Liepiņš, rakstnieks Ēriks Hānbergs, bijušais Latvijas
kompartijas Cēsu rajona pirmais sekretārs Druvis Skulte.

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. No kreisās: vēsturniece Daina Bleiere,
rakstnieks Ēriks Hānbergs un dzejnieks Jānis Peters. Foto: Kārlis Kalseris.

KAS GLEZNOTS UZ PŪRA MĒBELĒM?
Šis jautājums – kādi bija mūsu priekšteču greznojumi uz ikdienas
mēbelēm, ko tie liecina, kāda bija latviešu gaume 18. un 19. gadsimta
kultūras kontekstā –, kā arī citas tēmas 27. marta vakarā uz Vēlo otrdienu tikšanos pulcēja muzejā vairāk nekā 50 apmeklētāju.
Dr. art. Inese Sirica klāstīja gan par pūra mēbeļu vēsturi Latvijas teritorijā, gan daudzveidīgajiem uz pūra lādēm un skapjiem attēlotajiem motīviem, gan to atšķirību dažādos Latvijas novados. Daudzi dalībnieki pakavējās arī pēc tikšanās, lai iztaujātu speciālisti par sev saistošiem jautājumiem.
Attēlā: Skats no tikšanās ar Dr. art. Inesi Siricu.
Foto: LNVM.

FOTOGRĀFIJAS KĀ IEDVESMAS AVOTS
Pašās marta beigās – 28. martā – Dauderu nodaļā tika atklāta jauna
izstāde, kas būs atvērta apskatei līdz pat 1. jūnijam. Tās nosaukums
„Mantojums” zināmā mērā vēsta par tās saturu.
Izstādē aplūkojamas Ivonnas Zīles gleznas. Tās tapušas, pārlūkojot ģimenes relikvijas – melnbaltās fotogrāfijas, kas vēsta par zināmiem un
nezināmiem cilvēkiem, notikumiem, vaļaspriekiem un vienlaikus liek
aizdomāties par pēdām, ko atstājam pēc sevis.
Attēlā: Skats no izstādes
„Mantojums” atklāšanas.
Centrā – māksliniece Ivonna Zīle.
Foto: Olga Miheloviča.

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 atgriezties 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
https://www.instagram.com/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 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 pasākumiem.
facebook.com/dauderi.lnvm
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