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 “LATVIJAS GADSIMTS”  
SĀK CEĻU PIE APMEKLĒTĀJIEM. 
VIENA NO TELPĀM PAREDZĒTA  

JAUTĀJUMIEM PAŠAM SEV 

Attēlā: Skats hronoloģiski pēdējā izstādes sadaļā, kur ikviens 
aicināts domāt par Latviju šodien un savu dalību  

tās dzīvē. Foto: Valters Lācis.  



 

 

IZMAIŅAS  
LATVIJAS NACIONĀLĀ 
VĒSTURES  MUZEJA  

BRĪVĪBAS BULVĀRĪ 32 
DARBA LAIKĀ MAIJĀ: 

 
1. maijā – muzejs slēgts 
3. maijā – 10.00–16.00 
4. maijā – 11.00–19.00  

(Ieeja bez maksas!)  
12. maijā – 10.00–16.00 
13. maijā – 10.00–17.00 
18. maijā – 10.00–17.00  

(Ieeja bez maksas!) 
19. maijā – 10.00–16.00 
19. maijā – 19.00 – 01.00  

(Muzeju nakts. Ieeja bez maksas!) 
20. maijā – muzejs slēgts 
26. maijā – 10.00–17.00  

(Ieeja bez maksas!) 
 

vieta: Jelgavas 5. vidusskola  
laiks: 2018. gada 26. aprīlis – 11. maijs  
izstāde: “Mēs, tauta”  
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola  
laiks: 2018. gada 27. aprīlis – 8. maijs  
izstāde: “Ceļā uz Latvijas brīvību”  
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola  
laiks: 2018. gada 27. aprīlis – 8. maijs  
izstāde: “Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs  
laiks: 2018. gada 21. aprīlis – 20. jūnijs  
izstāde: “Pieminekļu valdei – 90”  

vieta: Baltkrievijas Valsts Universitāte, Minska  
laiks: 2018. gada maijs 
izstāde: “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  
 
  

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” 
„Latvijas gadsimts” (no 2018. gada 4. maija)    

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” 



 

 

 

  

 

 “LATVIJAS GADSIMTA”  
TAPŠANAS HRONIKA.  
APRĪLIS 
 

Laikā, kad tiek gatavots šis Ziņneša numurs, vēl norit aktīvi darbi pie lielākā šīgada notikuma muzejā – 68 Latvijas muzeju 
kopīga darba un vienlaikus veltes valsts dzimšanas dienā – izstādes “Latvijas gadsimts”.  
Izstādes sagatavošanā iesaistīti teju visi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja dažādu departamentu speciālisti, dizaina biroja 
H2E darbinieki, un darba stundas vairs netiek skaitītas. Piedāvājam nelielu fotohroniku, kas ļauj ielūkoties darba procesā un 
iztēlē skatīt izstādes aprises un iekārtojumu. 
Foto: LNVM.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STĀSTI PAR VECTĒVU  
UN ORĶESTRI 
 

Izstādes “Latvijas gadsimts” projekts Gadsimta albums joprojām pildās ar stāstiem un 
fotogrāfijām. Skaistu papildinājumu aprīlī sagādāja Voldemāra Stiebriņa – 8. Valmieras 
latviešu strēlnieku pulka orķestra, vēlāk 6. Rīgas kājnieku pulka kapelmeistara – maz-
meita Inese ar savām atmiņām un fotogrāfijām. 

Voldemārs Stiebriņš 
(1882–1957) iegājis 
Latvijas vēsturē sais-
tībā ar I pasaules 
kara laikā dibināto  
8. Valmieras latviešu 
strēlnieku bataljona 
orķestri un to, ka 
tieši viņš ar šo orķes-
tri 1919. gada           
8. jūlijā Rīgā, Dau-
gavmalā sagaidīja 
kuģi "Saratov" ar 
Latvijas Pagaidu val-
dību un Kārli Ulmani. 
Mūzikas vēsturē Vol-
demārs Stiebriņš at-

stājis plašu repertuāru militārajiem orķestriem, piemēram, 
maršu “Sveika, Rīga!” un joku maršu “Juhaidī un juhaidā”.  
Inese Stiebriņa raksta: “Voldemārs Stiebriņš bija ne tikai 
diriģents, komponists, militārā orķestra kapelmeistars – 
viņš ir mans vectētiņš: vismīļākais, vistuvākais, vislabākais 
cilvēks dzīvē. Arī šodien, jau pēc tik daudz gadiem, es jūtu, 
ka viņa toreizējā mīlestība sargā mani arī šodien, palīdzot 
tikt pāri smagiem likteņa triecieniem; mīlu un atceros viņu 
katru dienu. Arī savu uzvārdu esmu nomainījusi, paņemot 
viņa uzvārdu. Vectētiņa mīlestība palīdz, liek būt labākai – 
tikpat sirsnīgai un labestīgai, kāds bija viņš pats.” 
Voldemāra Stiebriņa mazmeita saglabājusi arī kādu senu 
izšuvumu, kas saistīts ar dzimtas vēsturi. 
Paldies Inesei Stiebriņai par fotogrāfijām un atmiņām, un 
paldies visiem, kuri jau ir pievienojuši savus dzimtu 
stāstus un fotogrāfijas Gadsimta albumam!  
 

Skatiet, lasiet un papildiniet šeit:  
www.latvijasgadsimts.lv/albums! 

 

Attēlā: Voldemārs Stiebriņš.  
1930. gadi. 

Attēlā: 6. Rīgas kājnieku pulka orķestris. Orķestra kapelmeistars –  
Voldemārs Stiebriņš. 1923. gads. 

Attēlā: 6. Rīgas kājnieku pulka orķestris. Priekšplānā – kapelmeistars Voldemārs 
Stiebriņš. 1928.-1929. gads. 

Attēlā: Voldemārs Stiebriņš ar sievu Olgu Stiebriņu un meitām Jessiju un Irēni. 
1928. gads. 

Attēlā: Izšuvums, kuru  
Inese Stiebriņa  

uzdāvināja  
muzejam. 



 

 

 

 

 

 
 

LATVIJAS GADSIMTA  
TĒLI, SKAŅAS UN KRĀSAS 

 

Aprīlī, tuvojoties izstādes atklāšanai, LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments 
ar “LEAD korporatīvās komunikācijas” un dizaina biroja H2E profesionālo un praktisko 
līdzdalību sāka realizēt sabiedrības informēšanas un reklāmas plānu. 
Par izstādes publisko aktivitāšu varoņiem un vizuālajiem tēliem kļuva dažādus laikposmus 
raksturojoši priekšmeti. Jau no aprīļa vidus sociālajos tīklos par izstādi vēsta “Priekšmetu 
stāsti”, par kuru balsīm kļuva aktieri Zane un Vilis Daudziņi. No katra Latvijas vēstures 
laikposma tika izraudzīts viens būtisks eksponāts, un tā stāsts, ilustrēts ar citiem saistīta-
jiem priekšmetiem un fotogrāfijām, tika pārvērsts 2–3 minūšu videosižetā. Tos iespējams 
noskatīties muzeja Facebook lapā un Youtube kanālā, savukārt teksta versija lasāma viet-
nē www.latvijasgadsimts.lv. 
No 23. līdz 29. aprīlim notika pirmā pasaules sociālo tīklu Muzeju nedēļa (Museum Week), 
kurā dalību ņēma arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, akcentējot katras dienas tēmu 
(SIEVIETE, PILSĒTA, MANTOJUMS, PROFESIJAS, BĒRNI, DABA un ATŠĶIRĪBAS) ar priekšme-
tu vai fotogrāfiju no topošās izstādes. 
Unikālie Latvijas muzejos glabātie priekšmeti redzami arī uz plakātiem un reklāmām, kas 
no 30. aprīļa vīd pilsētas vidē Rīgā, kā arī aizceļojušas uz visām Latvijas vietām, kur mīt 
izstādes sagatavošanā piedalījušies muzeji. Izstādes vizuālā identitāte ir vienkārša, tajā 
dominē baltā krāsa un 
sarkanās krāsas akcenti. 

“Latvijas gadsimta” publicitāte tiks veicināta arī citos medijos 
– piemēram, ziņu portālā delfi.lv izstādei veltīta sadaļa tēmu 
rubrikā, un arī tur varēs uzzināt izstādes jaunumus, skatīt vi-
deostāstus un lasīt publikācijas un tēmu aprakstus. 
Aktivitātes paredzētas arī pašā izstādē – no 8. maija līdz        
12. jūnijam ik otrdienu 17.30 notiks Tikšanās “Latvijas gadsim-
tā” ar tās veidotājiem – muzeju pētniekiem, kuri ir autori kon-
krētām izstādes sadaļām. Jaunā izstāde būs galvenā tikšanās 
vieta arī Muzeju nakts apmeklētājiem 19. maijā, no 19.00 līdz 
01.00. Turpmāk katra mēneša pēdējā ceturtdiena būs īpaša 
senioriem – vecāka gadagājuma apmeklētājiem piedāvāsim 
ekskursijas izstādē. Savukārt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un deju svētku laikā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam svētku dalīb-
niekiem būs iespējams viesoties muzejā bez maksas (uzrādot 
dalībnieka ID karti). 

RESTAURATORU DARBA NIANSES  
 

Izstādes “Latvijas gadsimts” tapšanā bija iesaistīti arī teju visi muzeja restauratori. Apmēram pusgadu tika rūpīgi restaurēti 
izstādei paredzētie priekšmeti, darot to akurāti, ar pienācīgu pietāti pret katru desmitgadi, brīžiem izrādot arī attapību, pie-
mēram, meklējot atbilstošu plastmasu, ar kuru rekonstruēt trūkstošās daļas. Reizēm priekšmeti prasīja ilgāku restaurācijas 
laiku, nekā šķiet no malas.  
Ieva Špaka izstādei restaurēja žurnāla “Atpūta” numurus, kuriem bija “tikai” jāizņem sarūsējušās skavas. Taču, lai to izdarītu, 
nācās veikt veselu darbu kompleksu. Kad tika izņemtas sarūsējušās skavas, sekoja virkne citu restaurācijas procesu. Žurnāla 
lapas mehāniski notīrīja ar dzēšgumiju un skalpeli, izņēma 
rūsu. Tam sekoja šuvuma izjaukšana, papīra strēmeļu noņem-
šana. Lai mazinātu gadu gaitā izveidojušos skābo vidi, lapas 
tika skalotas filtrētā siltā ūdenī, destilētā istabas temperatūras 
ūdenī un bufera šķīdumā. Tad žurnālu lapas līmēja ar tieši šim 
papīram attiecīgi sagatavotu miltu līmi, “migliņu” (tā papīra 
restauratori dēvē plānāko japāņu papīru), un zudumu vietas 
aizpildīja ar atbilstošu papīru. Noslēgumā atjaunoja žurnālu 
stiprinājumu, skavas aizstājot ar linu diegu. Restauratori apjo-
mīgajai izstādei novēl labu ceļa vēju! 

 

Attēlos: Ieva Špaka izvērtē un 
pieņem žurnālu “Atpūta”  
restaurācijas uzdevumus,  

to secību.  
Foto: Aija Brīvniece. 

Attēlā: „Latvijas gadsimta” publicitātes „balsis” – aktieri Zane un Vilis Daudziņi. 
Skats no Priekšmetu stāstu pieteikuma. 

Attēlā: izstādes afiša. 

http://www.latvijasgadsimts.lv


 

 

 

 

 

VAI TU ZINI, KAS IR MUZEJS? 
 

Kādu profesiju pārstāvji strādā muzejā, un kādu darbu viņi veic? Ko muzeja apmeklētājs redz, atnākot uz muzeju, un kas  
ikdienā paliek apslēpts citu acīm? Cik darbinieku strādā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un cik priekšmetu ir tā krāju-
mā? Kas ir krājums? To visu bērni uzzinās laikā starp Starptautisko muzeju dienu un Starptautisko muzeju nakti – 19. maijā 
12.00 cikla “Muzejs ģimenei” sezonas pēdējā nodarbībā “Kas ir muzejs?”.  

Viesojoties 68 muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts”, tiks meklēti un 
atpazīti dažādi eksponāti, liktas puzles un meklētas atbildes uz jautāju-
miem. Šī ir cikla pēdējā nodarbība, jauni pasākumi atsāksies oktobrī. 
Nodarbības paredzētas 6–11 gadus veciem bērniem un viņu pieaugu-
šajiem 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 pieaugu-
šie (vecāki, radinieki, draugi). 
 
Zīmējuma autors:  
Ģirts Boronovskis. 

MAIJA ZINĀTNISKIE LASĪJUMI 
 

23. maijā 10.00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 sāksies kārtējie Zinātniskie lasījumi. Kā allaž, muzeja 
zinātnieku un pētnieku darbi aptvers gan hronoloģiski, gan tematiski plašu tēmu loku.  
No atšķirīgiem skatpunktiem tiks apskatīts gan agrais bronzas laikmets, gan vēlais bronzas un senākais dzelzs laikmets. Intere-
santi solās būt arī tie lasījumi, kuros skatītas atsevišķas tēmas: 19. gadsimta zirglietas, Latviešu muzeja ēkas tapšana, Latvijas 
politiskās nākotnes melnraksti Vācijas skatījumā 1917.–1919. gadā, muzeja kolekciju pārmaiņas 1945.–1953. gada iestāžu doku-
mentos, Latviešu Amatniecības skola, Ēveles draudzes dzīve pirms 19. gadsimta, Latvijas Sarkanā krusta apbalvojumi (darbu 
autori attiecīgi: Jānis Šabanovs, Toms Ķikuts, Imants Cīrulis, Līga Ločmele, Arnis Strazdiņš, Anita Meinarte, Laima Grīnberga). 
Divi pētnieki (Mārtiņš Vāveris un Anda Ozoliņa) pievērsīs uzmanību dažādu laiku monētām, savukārt Dainis Īvāns apskatīs tēmu 
“Latvijas Tautas frontei – 30”. Lasījumu noslēgumā paredzēta kārtējā LNVM rakstu krājuma – konferences "Ceļā uz latviešu tau-
tu" materālu – sējuma atvēršana. 
 
Ieeja interesentiem – bez maksas. 
 

JAUNS RAKSTU KRĀJUMS UN MUZEJU NAKTS DAUDEROS  
 

LNVM Dauderu nodaļā 17. maijā 15.00 notiks rakstu krājuma “Dauderu namam – 120: Sarkandauga-
vas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts” atvēršanas svētki.  
Krājums (tā vaku skatiet attēlā pa labi) ir LNVM Dauderu nodaļas 2017. gada 4. oktobra zinātniskās 

konferences “Dauderu namam – 120: Sarkandaugavas saim-
nieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts” lasījumu 
publikācija. Raksti hronoloģiski aptver periodu no 17. līdz 20. 
gadsimtam un plašu ar Rīgas apkaimes – Sarkandaugavas – 
saimnieciskās, sociālās un kultūras vēstures saistītu tēmu 
loku. Rakstu krājums ir bagātīgi ilustrēts, rakstiem pievienots 
kopsavilkums angļu valodā.  
Savukārt 19. maijā Dauderu nodaļā notiks Muzeju nakts 
pasākumi ar moto „Es iekāru šūpuli „Dauder’” nama dārziņā”. Muzejs piedāvās pla-
šu un daudzveidīgu programmu, kurā iekļautas aktivitātes gan pašiem mazākajiem 
muzeja apmeklētājiem, gan pieaugušajiem.  
Šogad pasākuma programma tika veidota ciešā un draudzīgā sadarbībā ar citiem Sar-
kandaugavas muzejiem, piedāvājot apmeklētājiem plašu un daudzveidīgu aktivitāšu 
programmu par tēmu “Sarkandaugava: Rīgas industriālais šūpulis”. Radošajās darbnī-
cās bērniem paredzēts gan veidot dāvanu Latvijai šūpuļsvētkos, gan apslēpto dārgu-
mu meklēšana Dauderu dārzā. Lielus un mazus 
priecēs sporta spēles ar iešūpošanos svētkos.  
Ieeja – bez maksas. 

 

Attēlā: Pasākuma afiša. 



 

 

 

 

 

MAIJĀ, PIRMS 28 GADIEM 
 

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā 12.00 un 14.00 LNVM Tautas frontes muzejā notiks 
dokumentālās īsfilmas “1990. gada maijs” seansi.  

Latvijas Republikas Saeimas kancelejas veidoto do-
kumentālo īsfilmu “1990. gada maijs” aicināts noska-
tīties ikviens interesents. Tāpat muzejs piedāvā   
apskatīt muzeja ekspozīciju speciālista vadībā –   
ekskursijas sākums 11.00 un 13.00.  
Ieeja muzejā bez maksas, darba laiks – no 10.00 līdz 
16.00. 

 

 
 
 
 
 
 

 
LTF MUZEJU NAKTĪ 
 

19. maijā no 19.00 līdz pat 1.00 LNVM Tautas frontes 
muzeja nodaļas programma iekļausies kopējā Muzeju 
nakts koncepcijā “Šūpulis”, piedāvājot savu versiju:  “LTF 
– demokrātijas šūpulis!”. 
Divos seansos – 19.30 un 21.30 – muzeja apmeklētāji va-
rēs noskatīties Askolda Saulīša dokumentālo filmu 
“Atmodas antoloģija” (2013). Divas aktivitātes ritēs Muze-
ju salā: izzinošā orientēšanās spēle “No šūpuļa līdz ka-
pam” (no pulksten 19 līdz 23) un fotokonkurss “No šūpuļa 
līdz kapam” (no 19 līdz 24). Līdz pat vienpadsmitiem vaka-
rā tiks ļauta vaļa bērnu talantu un prasmju izpausmēm 
bērnu radošajā darbnīcā, kopīgi veidojot muzeja ēkas glez-
nu, risinot atjautības spēles un uzdevumus. 
 

 

 
JAUNI GUVUMI  
TAUTAS FRONTES MUZEJĀ 
 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē līdz 31. maijam apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde 
“Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”. 
1990. gada 18. martā notikušajās Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) vēlēšanās piedalījās 80 % visu balsstiesīgo iedzīvotāju. 
Uz vēlēšanām Latvijas Tautas fronte (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, lai pieņemtu Latvijas  
Republikas AP Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. 
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 Latvijas demokrātijas un neatkarī-
bas atjaunošanas izcīņu. 

Attēlā: Latvijas Tautas frontes Domes un 
valdes locekle Sandra Kalniete tautas mani-
festācijā pēc Latvijas PSR Augstākās Pado-
mes pieņemtās Deklarācijas „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu” Rīgā, 
Komjaunatnes (tagad 11. novembra) krast-
malā. 1990. gada 4. maijs.  
Fotogrāfs nezināms.  

Attēlā: Nams Vecpilsētas ielā 
13/15. Māksliniece Gita Palma. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABdzties%C4%ABba


 

 

 

 
  

 

KURZEMES PROVINCES MUZEJA  
SENLIETAS POZNAŅĀ 

 

Aprīļa pirmajā pusē LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieces Irita Žeiere un Ingrīda Līga Virse strādāja Poznaņas    Arheo-
loģijas muzejā, aprakstot un fotografējot senlietas no Latvijas, kas bija nonākušas Vācijas inkorporētajā Polijas teritorijā Ot-
rajā pasaules karā.  

Saistībā ar vācbaltiešu izceļošanu Otrā 
pasaules kara laikā 1939.–1941. gadā noti-
ka liela valsts nozīmes kustamo kultūras 
pieminekļu – arhīvu materiālu, bibliotēku,   
mākslas un kultūrvēsturisko priekšmetu – 
izvešana no Latvijas un Igaunijas. Saskaņā 
ar 1939. gada 30. oktobrī noslēgto Latvijas 
un Vācijas Līgumu par vācu tautības Latvi-
jas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju kultūras 
vērtību jautājumu risināšanai tika izveido-
ta Paritātes komisija, ar kuras lēmumu tika 
atļauta arī 250 vienību lielas arheoloģisko 
priekšmetu kolekcijas izvešana no Latvijas. 
Par pārvietoto vācbaltiešu kultūras centru 
kara laikā kļuva Poznaņa (tolaik – Pozene), 
kur bija paredzēts veidot Baltijas muzeju 
un kultūras vērtību krātuvi. 1944. gadā 
Poznaņā nonāca arī arheoloģiskās senlie-
tas no Latvijas, bet kara beigās krātuvē 
glabātās kultūras vērtības atkal tika sadalī-
tas un pārvietotas. Senlietas palika Polijā 
un 1945.–1948. gadā tika iekļautas 
Poznaņas Arheoloģijas muzeja krājumā. 

Tie ir priekšmeti, kas savulaik glabājušies Kurzemes provinces muzejā Jelgavā. Priekšmetu datējums aptver laika periodu no 
mezolīta līdz agrajiem viduslaikiem: akmens cirvji un kalti, bronzas rotas, dzelzs darbarīki un ieroči. Lielai daļai priekšmetu nav 
zināma atradumu vieta, norādīta vien 
Kurzeme vai Latvija, daļa saistāmi ar 
konkrētiem arheoloģijas pieminekļiem, 
piemēram – Kazdangas Roņu vai Zlēku 
Pasilciema senkapiem (11.–13. gs.), citi 
ir savrupatradumi pie kādām mājām vai 
muižām. Viens no interesantākajiem 
priekšmetiem, kas sagādāja pārsteigu-
mu arī poļu kolēģiem, bija zobens ar 
uzrakstu un ar sudrabu rotātām roktura 
detaļām no Pasilciema.  
Līdz šim aplūkotie priekšmeti no Kurze-
mes provinces muzeja mums bija zināmi 
vien pēc atsevišķām publikācijām un 
fotogrāfijām. Tagad paredzēts izdot 
plašu pētījumu sērijā AESTIORUM 
HEREDITAS, kas būs veltīts kara laikā 
izvestajām arheoloģisko priekšmetu 
kolekcijām. Publikācijas tapšanā piedalī-
sies poļu, baltkrievu un latviešu arheo-
logi. 
Komandējuma laikā pētniecēm bija iespēja iepazīties arī ar Poznaņas Arheoloģijas muzeja ekspozīciju, kurā bez Polijas aizvēstu-
res un valsts pirmsākumiem veltītajām ekspozīcijām ir izstādītas arī Tuvo Austrumu un Ēģiptes senlietu kolekcijas. Iespaidīgs ir 
2012. gadā atvērtais Arheoloģiskais rezervāts “Genius loci”, kurā ar modernām multimediālām metodēm eksponēti Poznaņas 

seno nocietinājumu izpētes rezultāti. Interesanti bija arī arheoloģiskie izrakumi Poznaņas 
vecpilsētā, kur tika pētīta kapsēta senās pilsētas baznīcas vietā. 
 

 

Attēlā: senlietu kastīte muzejā. Foto: Ingrīda Virse. 

Attēlā: jaunā arheoloģijas rezervāta ēka. Foto: Ingrīda Virse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APRĪĻA PASĀKUMI UN NOTIKUMI:  
NO JAUNLATVIEŠIEM UN MODES LĪDZ BŪVVIETAI 

 

 

 

Attēlā: Skats ekskursijā pieaugušajiem „Latvieši 19. gadsimta 
otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā”, ko 7. aprīlī vadīja 
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja 
Astrīda Burbicka. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats cikla „Muzejs ģimenei” nodarbībā „Stāsti par 
modi” 14. aprīlī. Stāstīja un rādīja muzejpedagoģe Santa   
Cerbule. Foto: LNVM. 

19. aprīlī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sadarbībā ar filmu studiju “Ģilde” tika demonstrēta Romualda Pipara dokumen-
tālā filma “Vēsture aiz kadra. Kino”. Kinolentē vēstīts par dokumentālā kino veidotājiem, kuri filmēja Trešās atmodas notiku-
mus. Klātesošie uzzināja to, kā tapa mūsdienās jau par vēsturiskiem uzskatītie kadri, un skatīja gan labi zināmas, gan nepublicē-
tas laikmeta norišu fiksācijas. Filmā dramatiski brīži mijas ar komiskiem, pacilātība ar bailēm, ikdienas dzīve – ar misijas apziņu. 
Pēc filmas notika tikšanās ar režisoru Romualdu Piparu. Filmu noskatījās 35 interesenti. Foto: Kārlis Kalsers. 

Sen gaidīti procesi notiek arī ārpus muze-
ja sienām. Rīgā, Pulka ielā 8 kopš       
2016. gada vasaras rit darbi pie Muzeju 
krātuvju kompleksa, kas aizņems ap     
30 000 kvadrātmetru teritoriju un izmak-
sās pāri par 20 miljoniem eiro. Uz mūs-
dienīgi un specifikai atbilstoši iekārtota-
jām krājumu telpām gaida gan Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, gan Rakst-
niecības un mūzikas muzejs, gan Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs un Rīgas Kino 
muzejs. Pagaidām būvdarbu beigu ter-

miņš noteikts pēc gada – 2019. gada  
aprīlī (dati: www.lsm.lv). 

Attēlā: Pulka ielas muzeju kompleksa Latvijas Nacionālā muzeja C korpusa celtniecība. 2018. gada      
19. aprīlis. Skats no Dzegužkalna. Foto: Arnis Radiņš. 



 

 

 

 
  

  

 

DAUDERI DZĪVOS SIMTGADES SERIĀLĀ  
 

Latvijas simtgades atzīmēšanai veltītais seriāls “Sarkanais mežs” top ar Latvijas Kultū-
ras ministrijas un Latvijas televīzijas iniciatīvu un atbalstu. Seriāla stāsts balstīts uz 
reāliem, vēsturiskiem notikumiem, kas risinājušies pēc Otrā pasaules kara. Tas ir aiz-
raujošs spiegu stāsts par “padomju Džeimsu Bondu” – Jāni Klimkānu, kas darbojās 
britu izlūkdienestā, cīnoties par neatkarīgas Latvijas ideju padomju okupācijas laikā. 
9. aprīlī LNVM Dauderu nodaļā tika filmēta epizode seriāla astotajai sērijai – balle pie 
vēstnieka Zariņa, kuru atveido Nacionālā teātra aktieris Uldis Dumpis, viņa kundzi –   
Aurēlija Anužīte, savukārt “Dauderu” namam iekritusi vēstnieka Londonas rezidences 
loma. Balle tika rīkota par godu Cēsu kauju atceres dienai. Šajā filmēšanas epizodē pie-
dalījās arī aktieri Agnese Cīrule, Dainis Grūbe, Jānis Vimba u. c. Filmēšana “Dauderos” 
pieminēta arī daudzviet presē un sociālajos tīklos. 
 
 
 

 
LIELĀ TALKA DAUDEROS 

 

28. aprīlī no 10.00 līdz 14.00 LNVM Dauderu nodaļā bija 
itin darbīgi – notika Lielā talka, kurā piedalījās 36 talci-
nieki: Sarkandaugavas filiālbibliotēkas darbinieki un 
lasītāji, Sarkandaugavas iedzīvotāji, kā arī viens Saeimas 
deputāts – Mārtiņš Šics.  
Talcinieki savāca pērnā gada zāli, lapas un zarus 
“Dauderu” dārza daļā, savukārt latviešu kultū-
ras mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš talcinie-
kiem sarūpēja cienastu. Talkas noslēgumā kā daļa no 
gandarījuma par paveikto visiem talciniekiem tika piedā-
vāta iespēja bez maksas apskatīt “Dauderu” namu.  
Latvijai BŪT zaļai! Sirsnīgs paldies visiem talkas dalībnie-
kiem!  
 
 

 

 
 

ESEJISKAS HRONIKAS ATVĒRŠANA 
 

Savukārt 26. aprīlī plkst. 17.00 Tautas frontes muzejā rakstnieks Artūrs Snips aicināja uz savas jaunākās grāmatas 
“Notvertais laiks” atvēršanu.  
Pasākumu atklāja Dainis Īvāns ar Artura Snipa rakstīto 
eseju, kas veltīta grāmatas atvēršanai un kurā autors 
paskaidro savas grāmatas žanra apzīmējumu „esejiska 
hronika”: ”Prātā bija krievu literatūras pētnieka      
Dmitrija Bikova it kā pa jokam teiktais. Uz kāda viņa 
raidījuma klausītāja vaicājumu: „Kā var kļūt par izcilākas 
literatūras autoru?” Dmitrijs atbildēja: „Ir tikai viena 
iespēja: vajag izveidot savu, pilnīgi jaunu literatūras 
žanru, un tur jūs būsiet pirmais!”. Diezgan asprātīgi: 
kuģis pa sauszemi, zemūdene, kas lido, matroži, kas pūš 
burās.” Artūru Snipu sveica mazmeita, kas demonstrēja 
arī savu pirmo izdevumu – lugu krājumu. Pasākumā 
piedalījās 32 interesenti. 

 

Attēlā: Masu skatos, greznā  
vakarkleitā tērpta, piedalījās arī 

LNVM Dauderu nodaļas vadītāja 
Olga Miheloviča.  

Foto: Ieva Līce. 

Attēlos: skats no talkas norises.  
Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: ieskats  
pasākumā.  

Foto:  
Liene Andrejsone. 

http://www.delfi.lv/temas/uldis-dumpis
http://www.delfi.lv/temas/aurelija-anuzite
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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  

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,  ie-
stādēm, 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/LNVMuzejs  
twitter.com/LNVMuzejs  
https://www.instagram.com/LNVMuzejs 


