
 

 

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Skolēni labprāt atstāja savu vēstījumu par tēmu “Ko es varu darīt Latvijai?” 
LNVM stendā “Latvijas skolas somas” atklāšanas pasākumā Arēnā Rīga. Foto: LNVM. 

LATVIJAS NACIONĀLAIS  
VĒSTURES MUZEJS  

IELIKTS SKOLAS SOMĀ 
 

6. septembrī Arēnā Rīga notika iniciatīvas “Latvijas skolas 
soma” atklāšana. Tās mērķis ir nodrošināt iespēju katram 

1.–12. klašu skolēnam, tostarp profesionālās izglītības  
iestāžu audzēkņiem, klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas 

dabas un kultūras vērtības, zinātnes sasniegumus un  
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.  

“Latvijas skolas somas" ietvaros piedāvājumu sagatavojis 
arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, un atsaucība  

ir liela: septembrī muzejā paviesojušās 39 skolēnu grupas 
un muzejpedagogu darba grafiks ir aizpildīts līdz  

gada beigām. 

 



 

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” 
“Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā” 
laiks: no 2018. gada 21. augusta līdz 2019. gada martam 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”  
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam  
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

laiks: līdz 2018. gada 1. novembrim 
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
laiks: no 2018. gada 15. septembra līdz 19. oktobrim  
Aleksandra Lukjanova gleznu izstāde “Lielvārdes josta. Atgriešanās” 
 

pastāvīgās izstādes 
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē” – slēgta uz remonta laiku  
 

pastāvīgās ekspozīcijas daļas 
“Virtuve”, “Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija” – slēgta uz remonta laiku  
 

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

laiks: no 2018. gada 7. septembra līdz 31. decembrim 
izstāde “Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 7. oktobrī” 
pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija” 

vieta: Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs  
laiks: no 2018. gada 1. līdz 5. oktobrim 
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  
 

vieta: Ādažu vidusskola 
laiks: no 2018. gada 8. līdz 11. oktobrim 
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  
 

vieta: Rīgas Mūzikas internātvidusskola 
laiks: no 2018. gada 15. līdz 19. oktobrim 
izstāde “Mēs, tauta”  
 

vieta: Salaspils novada bibliotēka  
laiks: no 2018. gada 8. līdz 21. oktobrim 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  
 

 
 
 

vieta: Zolitūdes ģimnāzija  
laiks: no 2018. gada 8. līdz 19. oktobrim 
izstāde “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”  
 

vieta: Mālpils novada vidusskola  
laiks: no 2018. gada 15. līdz 19. oktobrim 
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  
 

vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola  
laiks: no 2018. gada 24. līdz 30. oktobrim 
izstāde “Latvijas Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”  
 

vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola 
laiks: no 2018. gada 20. oktobra līdz 2. novembrim 
izstāde “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”  
 
 



 

EKSKURSIJA AR 10 PIETURĀM 
 

Oktobrī muzejā turpināsies ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts”, 
kurās iepazīt Latvijas valsts tapšanu un sarežģīto ceļu līdz mūsdie-
nām iespējams vēsturnieka pavadībā. Pasākumā 6. oktobrī 14.00 
gaidīti visdažādāko vecumu apmeklētāji. 
Ekskursija un gida stāstījums, iekļaujot jautājumus un diskusijas, 
ilgst vidēji divas stundas. To laikā apmeklētāji iepazīst Latvijas vēs-
tures gaitu savu laikposmu spilgti raksturojošos dzīvesstāstos, per-
sonīgajos priekšmetos un dažādu mediju atspoguļojumā. Labāk 
izprast vēstures notikumus palīdz iespējas darboties pašam –     
izveidot skrejlapu, uzspiest zīmogu, uzvilkt mastā karogu, savukārt, 
mājās pārejot, izšķirstīt ģimenes fotokrājumus un pievienot              
fotogrāfijas Gadsimta albumam (izstādes virtuālajā vietnē 
www.latvijasgadsimts.lv/albums).  
Maksa par ekskursiju: ieejas biļete muzejā. Nākamo ekskursiju 
laiki šogad: 3. novembrī un 1. decembrī. 

 

SENS VAI JAUNS? MĒRĪSIM UN SPRIEDĪSIM! 
 

Tiem, kuriem tīk mērīt visu un jebko, rindot pēc garuma, vecuma, smaguma un citiem 
parametriem, vienlaikus uzzinot vairāk nekā citi, ieteicams ielāgot katra mēneša 
pēdējās sestdienas datumu – tad muzejā Brīvības bulvārī 32 uz jaunu nodarbību ciklu 
tiek gaidītas ģimenes ar bērniem. Oktobra “Priekšmetu mērnieks” darbosies izstādē 
“Latvijas gadsimts” 27. oktobrī, sākot no plkst. 12.00. Tā būs jau otrā šī cikla no-
darbība, un tās uzmanības centrā – priekšmetu vecums. 
Vecākiem ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem būs iespēja gida vadībā 
iepazīt 68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”, īpašu uzmanību veltot izstādes       
eksponātu gadu skaitam. Aizpildot uzdevumu lapu, pasākuma dalībnieki uzzinās, kurš ir 
vissenākais, bet kurš – visjaunākais izstādes eksponāts, kā arī katrā izstādes sadaļā atra-
dīs kādu priekšmetu, kas šķitīs interesants ar savu lielo, vai, gluži pretēji, mazo gadu 
skaitu. 
Nākamās nodarbības: 24. novembrī, kad būs jāmēra priekšmetu svars, un 29. decem-
brī, kad tiks skaidrots attālums, kādu priekšmeti mērojuši līdz izstādei. Dalība no-
darbībā “Priekšmetu mērnieks” – bez maksas. 
 
 

LATVIEŠU STRĒLNIEKI: TĒLS, NOZĪME, MĪTI 
 

Turpinot izvērst izstādē “Latvijas gadsimts” akcentētās tēmas, oktobra Vēlās otrdienas uzmanības centrā būs latviešu strēl-
nieku neviennozīmīgais tēls. 30. oktobrī 18.00 Brīvības bulvārī 32 muzejs aicina uz diskusiju “Par ko cīnījās latviešu strēlnie-
ki? Strēlnieku tēls Latvijas vēsturē un kultūrā dažādos laikposmos”. 
Pirmais pasaules karš bija izšķirošs posms Latvijas valsts tapšanā. Svarīgi šī laikmeta veidotāji bija arī latviešu strēlnieki Krievijas 

armijas sastāvā. Strēlnieku tēls laika gaitā veidojies bagāts, 
daudzveidīgs, pat pretrunīgs. Ko par strēlniekiem stāstīja 
un ko neakcentēja Latvijā starpkaru posmā, padomju oku-
pācijas laikā, mūsdienās? Ko akcentēja Aleksandrs Grīns 
romānā “Dvēseļu putenis”, kāpēc tas bija aizliegts padomju 
laikā un kas būtu jāstāsta šodien? Kā strēlnieku tēma tika 
izvērsta muzejā padomju laikā un pašlaik? Kādi ir mīti par 
strēlniekiem un vai šodien esam no tiem brīvi? 
No šiem dažādajiem skatpunktiem strēlnieku tēmu apskatīs 
diskusijas dalībnieki – Dr. hist., vēsturnieks, pētījumu     
autors par latviešu strēlniekiem, filmas “Dvēseļu putenis” 
konsultants Jānis Šiliņš, Dr. hist., vēsturnieks, pētījumu  
autors par kolektīvo vēsturisko atmiņu Kaspars Zellis un 
vēsturniece, Latvijas Kara muzeja I pasaules kara vēstures 
nodaļas vadītāja Ilze Krīgere.  
Ieeja diskusijā – brīva. 
 

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”.   
Foto: Valters Lācis. 

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”.  
Foto: Valters Lācis. 

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis. 



 

BALTS, SMALKS LINU AUDEKLS 
 

9. oktobra Vēlo otrdienu uzmanības centrā būs Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 
notiekošā izstāde “Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā” un ar linu kultūru sais-
tītas tēmas. Sarunu par tām risināsies ar izstādes autori, tekstilmākslinieci, LNVM      
Etnogrāfijas nodaļas krājuma glabātāju Unu Dževečku. 
Teicēja Margrieta Fleišer, dzimusi 1838. gadā, Madonas apriņķa Viesienā, 1928. gada sep-
tembrī stāstījusi: “Vasaru karstā laikā villaines vietā meitas un sievas ap pleciem nesa nāt-
nas, baltas ”pasedzenītes” no balta, smalka linu audekla, villaines veida un lieluma. Citām 
pasedzenes bij’ gluži vienkāršas, apvīlētiem galiem, citām izrotātas ar galos izšūtu cauro 
vīli vai zobiņiem, un galā piešūtas smalkas, ap 3–4 cm garas, baltas smalku diegu skariņas. 
Šādas pasedzenes tika baltas izbalinātas un ar vāli nogludinātas.” Lins kā apģērba materi-
āls ir populārs arī šodienas Latvijā, bet kā tas tiek uztverts, kuri šī materiāla ieguves un 
apstrādes principi tiek izmantoti mūsdienu apģērbu ražošanā, kuras tā nēsāšanas tradīci-
jas ir saglabātas, kuras – transformējušās?  
Ieeja – brīva. Nākamā Vēlā otrdiena notiks 30. oktobrī, tās tēma – “Latviešu strēlnieku 
tēls vēsturē un kultūrā dažādos laikposmos” (vairāk 
lasiet Ziņneša 3. lpp.). 

 
GRIFELE, TINTNĪCA, SPALVASKĀTS… 
 

Gan tiem, kuriem skolas gaitas vēl priekšā, gan tiem, kuri tās nesen sākuši vai arī turpina, varētu būt noderīgi uzzināt, kā lat-
vieši gāja skolā pirms simt gadiem un agrāk. 13. oktobrī plkst. 12.00 būs šāda iespēja – izglītojošā un izklaidējošā nodarbībā 
visai ģimenei “Senā skola”.  

Pasākumā vecāki kopā ar bērniem uzzinās, kādas bija skolas Latvijas lau-
kos 19. gadsimtā un ar ko tās atšķīrās no mūsdienu izglītības iestādēm. 
Laikmeta ainu raksturos un iejusties palīdzēs vēsturiski priekšmeti: grāma-
tas, penāļi, skolas lāde, tāfeles un grifeles, tintnīcas un spalvaskāti no mu-
zeja krājuma. Ja jau runa ir par skolu, tad nāksies arī nedaudz pamācīties – 
nodarbības dalībniekiem jābūt gataviem dažādiem āķīgiem uzdevumiem!  
Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībai nav nepieciešama. Par ģimeni šo 
nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bēr-
nus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Maksa par dalī-
bu pasākumā – 4 eiro, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. 

 
 

 
ARHEOLOĢIJAI VELTĪTA IZSTĀDE CĒSĪS 

 

No 21. septembra līdz 16. decembrim Cēsu izstāžu namā atvērta izstāde “Kad senatne sev darbā jēgu rod…”. Tā veltīta      
Latvijas valsts simtgadei, un tās nosaukumā izmantota Ausmas Pormales dzejas rinda par Cēsu pils arheologiem.   
Izstāde vēsta par arheoloģijas nozīmi Latvijas, īpaši Cēsu pilsētas un novada vēsturē un attīstībā. Atradumi un attēli atspoguļo 
gan nozīmīgākos pētītos objektus – Tanīskalna pilskalnu, Ģūģeru senkapus, Āraišu ezermītni, Cēsu pili, Cēsu pilsētu un citus –, 
gan arī pētniekus, sākot ar grāfu Jakobu Karlu Georgu fon Zīversu. 
Cēsu un tās apkārtnes pieminekļu pētniecība nesaraujami saistīta 
ar Jāņa un Zigrīdas Apalu dzīvi, kam izstādē ierādīta nozīmīga 
loma. Atainoti arī atsevišķu cēsnieku – rotkaļa Daumanta Kalniņa, 
audējas Dagnijas Kupčes – arheoloģijas iedvesmoti darbi. Ekspo-
nētais Līgas Eglītes tērpa un rotu komplekts ir pirmais darbs, kas 
aizsāka Ģūģeru senkapu tekstiliju rekonstrukciju veidošanu.  
Izstādes autore, Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenā krāju-
ma glabātāja Dace Tabūne, veidojot izstādi, pieaicinājusi virkni 
nozares speciālistu un organizāciju. To vidū ir arī Latvijas Nacionā-
lais vēstures muzejs, kas piedalījās izstādē ar priekšmetiem, attē-
liem un konsultācijām. LNVM Arheoloģijas departamenta pētnie-
ce Irita Žeiere bija iesaistīta projektā kā konsultante un sadaļas 
“Arheoloģija un māksla” veidotāja. Izstādes māksliniecisko risinā-
jumu veidoja SIA “Mākslas fabrika Nr. 7”.  

Attēlā: Skats nodarbību telpā 
“Senā skola”. Foto: LNVM. 

Attēlā: Bikšu apraksts. Daugavpils 
apriņķa Rudzētu pagasts.  

Pierakstīja Kārlis Vikmanis. 1927. gada 
6. augusts. LNVM krājums. 

Attēlā: 11. gadsimta latgaļu villaines fragments  
no Ģūģeru senkapiem. Foto: Kārlis Kalsers. 



 

MUZEJS GAIDA SKOLĒNUS ARĪ BRĪVLAIKĀ 
 

Skolēnu rudens brīvlaikā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina skolasbērnus spert 
“Soli pa solim Latvijas gadsimtā”, atsvaidzinot skolā vēstures stundās gūtās zināšanas 
un iepazīstot vēl nezināmās vēstures lappuses, kā arī tuvāk aplūkot kādu īpašu      
priekšmetu grupu.  
23. oktobrī plkst. 10.00 un 12.00 izstādē gaidīti jaunāko klašu skolēni (1.–7. klase), lai, 
kopā ar gidu pildot radošus un atjautīgus uzdevumus, iepazītu izstādi “Latvijas gadsimts”. 
Pulksten 14.00 uz ekskursiju izstādē aicināti 8.–12. klases skolēni: viņi iepazīs teju       
700 kvadrātmetrus lielo izstādi, ko veido vairāk nekā 1500 priekšmeti, 18 audioieraksti,        
25 videostāsti, kā arī daudzas pašiem veicamas aktivitātes, kas palīdzēs iedzīvoties kon-
krētajā Latvijas vēstures laikposmā. 
Kādi notikumi un personības ietekmēja Latvijas simt gadu ceļu, ko vārds “Latvija” nozīmē-
ja dažādos laikos un paaudzēs? Kā Latviju dibināja, aizstāvēja, cēla, zaudēja, slēpa un at-
kal atguva? Atbildes uz šiem jautājumiem rodamas laikmetu, cilvēku un lietu stāstos iz-
stādē “Latvijas gadsimts”.  
Savukārt 25. oktobra nodarbībā “Zirga garderobe pirms simt gadiem” uzmanība tiks veltī-
ta reiz īpaši aktuālai priekšmetu grupai – zirglietām. Tās pētījis un nodarbību vadīs LNVM 
Etnogrāfijas nodaļas krājuma glabātājs Jānis Šabanovs. Sākums 12.00. 
Cena par nodarbību – ieejas biļete muzejā: skolēniem 0,75 eiro, pavadošajiem pieaugu-
šajiem 3,00 eiro, pensionāriem un studentiem – 1,50 eiro. 
 

OKTOBRA SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM 
 

24. oktobrī LNVM Muzejpedagoģijas departaments rīko jau 
otro semināru skolotājiem “Izstāde “Latvijas gadsimts” –    
iespēja redzēt, dzirdēt, domāt” (pirmais notika 23. augustā, 
kad lielās  intereses dēļ nācās ierobežot dalībnieku skaitu). 
Semināra laiks: 11.00–14.30, vieta: Brīvības bulvāris 32. 
Seminārā skolu pedagogi izstādes veidotāju vadībā iepazīsies ar 
izstādi “Latvijas gadsimts” un muzeja piedāvājumu šim mācību 
gadam. Notiks arī muzejpedagogu sagatavoto materiālu skolē-
niem kopīga izvērtēšana. 
Semināra mērķauditorija ir visplašākā: sākumskolas, vēstures, 
sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras, vizuālās mākslas, 
mūzikas, kulturoloģijas skolotāji un klašu audzinātāji, jo izstādes 
apmeklējums paredzēts visām klašu grupām, piemērojot to  
auditorijas zināšanu un izpratnes līmenim. 
Kā jau ielāgojuši daudzu skolu pedagogi, LNVM apskatāmā izstā-
de “Latvijas gadsimts” ir iekļauta Latvijas valsts simtgades pro-
grammas iniciatīvā “Latvijas Skolas soma”. Plašāka informācija: http://lnvm.lv/?p=13221, pieteikšanās: līdz 19. oktobrim,   
rakstot uz info@lnvm.lv vai zvanot 67221357. 
 

DARBU SĀCIS KLUBS #JAUNIEŠIMUZEJĀ 
 

Septembrī LNVM gan sociālajos tīklos, gan ar vēstures skolotāju 
palīdzību aicināja jauniešus vēstures interesentu klubā 
#Jauniešimuzejā, solot dot iespēju tiem, kuri vēlas mainīt pasauli, 
sākt to ar muzeju.  
Klubā uzņemti 17 dalībnieki vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Visus 
raksturo interese par vēsturi, kultūru un muzejiem, un klubā viņi ir 
pieteikušies, lai gūtu jaunas zināšanas un jaunus draugus, kā arī  
iepazītu muzeja “slepeno dzīvi”. Lielākā jauniešu daļa dzīvo Rīgā, bet 
daži no viņiem ir spara pilni mērot ceļu uz muzeju arī no Siguldas,      
Talsiem un Pļaviņām.  
Pirmajā tikšanās reizē 22. septembrī jaunieši uzzināja, kas ir Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, iepazinās ar tā redzamo daļu –        
izstādēm un ekspozīcijas zālēm –, kā arī noskaidroja, ar ko nodarbo-
jas Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments. Noslēgumā LNVM 
pētnieks Arnis Strazdiņš novadīja jauniešiem ekskursiju izstādē 
“Latvijas gadsimts”.  

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”.  
Foto: Kārlis Kalsers. 

Attēlā: Skats 24. augusta seminārā skolotājiem. Foto: LNVM. 

Attēlā: LNVM kluba #Jauniešimuzejā dalībnieki un kluba kuratore, LNVM 
muzejpedagoģe Ieva Ozola. Foto: LNVM. 

http://lnvm.lv/?p=13221


 

LATVIJAS TAUTAS FRONTES  
TRĪSDESMITGADES KONFERENCE 

 

8. oktobrī no plkst. 10.30 līdz 15.00 Rīgā, Dailes teātrī norisināsies starp-
tautiska konference “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrā-
tisku Latviju. LTF – 30”, kam sekos svētku koncerts.  
Latvijas Tautas fronte (LTF) bija Trešās atmodas sākumposmā radīta sa-
biedriski politiska organizācija ar vairāk nekā 250 000 biedru un vēl lielā-
ku atbalstītāju skaitu gan Latvijā, gan trimdā. Cīņā par demokrātiskas un 
neatkarīgas valsts atgūšanu ap LTF laika gaitā saliedējās gandrīz visi lat-
viešu nacionālās atbrīvošanās idejas piekritēji un grupējumi, kā arī Latvi-
jas etnisko minoritāšu kultūras biedrības. 
“Pirms 30 gadiem Latvija bija visvairāk rusificētā, sovjetizētā, kolonizētā 
un, iespējams, visreakcionārāko Maskavas vietvalžu pārvaldītā republika 
Baltijā. Te bija iedēstīts un baisi sakuplojis PSRS Baltijas kara apgabala 
štābs ar milzu armijas kontingentu, Vissavienības militārajām rūpnīcām 
un kara bāzēm. Tāpēc vienotas, labi organizētas Latvijas Tautas frontes 
nodibināšanos vienā gadā ar Igaunijas Tautas fronti “Rahvarinne” un  
Lietuvas pārbūves kustību “Sajūdis” var dēvēt par Baltijas brīnumu, par 
latviešu tautas lielāko veiksmi ceļā uz savas valsts atgūšanu,” tā apstākļus 
pirms LTF dibināšanas raksturo pirmais LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns. 
Konferencē piedalīsies Baltijas tautu kustību dalībnieki no Lietuvas un 
Igaunijas, kā arī Zviedrijas pārstāvji: Lietuvas vēstures institūta vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks, vēsturnieks Viļus Ivanausks (Lietuva), Tallinas 
arhīva direktors, “Rahvarinne” muzeja vadītājs, vēsturnieks Killo Arjaks, 
Trešās atmodas laika Zviedrijas konsuls Rīgā, vēlākais vēstnieks un grā-
matas “Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1983–1991”      
autors Larss Pēters Fredēns. Latviju pārstāvēs jaunākās paaudzes pētnie-
ki Mārtiņš Kaprāns, Ivars Ījabs, Gatis Krūmiņš un jurists Jānis Pleps, kā arī LTF bijušie priekšsēdētāji Dainis Īvāns un Romualds 
Ražuks. Diskusiju vadīs bijusī LTF informācijas centra vadītāja, žurnāliste un politiķe Sarmīte Ēlerte.  
Dalība konferencē ir bez maksas, pieteikšanās – līdz 5. oktobrim, rakstot uz ltf@lnvm.lv vai zvanot pa tālr. 67224503. 
 

DAUDERU NODAĻA POŠAS VALSTS SIMTGADEI 
 

LNVM Dauderu nodaļā – gan pašā namā, gan dārzā – turpinās darbs pie muzeja nodaļas sagatavošanas valsts jubilejas noslē-
dzošajam posmam.  
Dauderu dārzā pabeigti sezonas labiekārtošanas darbi: dobēs iestādīti ziemciešu stādījumi, kā arī sīpolpuķes – krokusi un tulpes. 
Savukārt nama trīs zālēs – vēsturiskajā mūzikas salonā, bijušajā Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa darba kabinetā, kā 
arī vēsturiskajā ēdamtelpā – norit grīdas atjaunošana.  

Attēlā: Konferences afiša. Mākslinieks Ģirts Boronovskis. 

Attēlā: Dauderu dārzā apstādījumi veido daiļus rakstus, priecējot apmeklētāju 
skatus. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: Grīdas atjaunošanas darbi Dauderu nama vēsturiskajā mūzikas salonā. 
Foto: Olga Miheloviča. 

mailto:ltf@lnvm.lv


 

LNVM – VIENS NO  
NACIONĀLAJIEM DĀRGUMIEM 

 

5. septembrī Jelgavas 4. vidusskolā ar aktīvāko dalībnieku apbalvošanu noslēdzās 
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību jauniešu iniciatīva 
“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”.  

Iniciatīvas laikā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada oktobrim klašu kolektīvi tika 
aicināti iepazīt Latvijas 20 nacionālās bagātības – muzejus, parkus, izstāžu zāles un 
citas vietas un veidojumus ar kultūrvēsturisku nozīmi –, katrā veicot noteiktu        
uzdevumu un sacenšoties par balvām. Nacionālo dārgumu (jaun)atklāšanā varēja 
piedalīties arī citas interešu grupas un ģimenes – arī šos neformālos projekta dalīb-
niekus gaidīja vilinoši apbalvojumi. 
Klātesot iniciatīvas patronesei Ivetai Vējonei un Valsts prezidentam Raimondam 
Vējonim, tika 
apbalvotas ak-
tīvākās ini-
ciatīvas dalīb-
nieces – skolas 
un pirmsskolas 
izglītības      
iestādes –, kuru 
audzēkņi trīs 
gadu garumā 
bija ap-
meklējuši visus 
projektā iekļau-

tos nacionālos dārgumus, to vidū arī Latvijas Nacionālo 
vēstures muzeju. Pasākumā goda rakstu un pateicības vār-
dus saņēma arī nacionālie dārgumi – iestādes, kuru       
nosaukumos ir vārds “nacionālais” un kas bija piekritušas 
piedalīties projektā. 

 
KATRAM SAVS IZSTĀDES CEĻVEDIS 
 

“Latvijas gadsimts” ir izstāde, ko mērot soļos – lielos, vidējos vai mazos. Tieši par maziem solīšiem domājot, muzejs izveido-
jis īpašu ceļvedi, ar kuru kopā Latvijas simt gadu ceļš būs vieglāk paveicams.  
Sākumskolas vecuma bērni, nākot ar vecākiem uz izstādi, saņem ceļvedi bez maksas un var to lasīt, risināt uzdevumus (pašu 
spēkiem vai aicinot talkā pieaugušos), meklēt ceļvedī minētos priekšmetus izstādē un veikt savas piezīmes, kā arī paņemt līdzi 
vēlākai lasīšanai. Labāk orientēties laikā un telpā palīdz piktogrammas un laika līnija, ko turpināt pašam ceļveža lietotājam. 
Tuvākie pasākumi muzejā ģimenēm ar bērniem: 13. oktobrī 12.00 nodarbība “Stāsti par seno skolu” (vairāk – Ziņneša           
4. lpp.), 27. oktobrī 12.00 nodarbība “Priekšmetu mērnieks” (vairāk – Ziņneša 3. lpp.). 

Attēlā: Iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” noslēguma ceremonijas 
dalībnieki, centrā – Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu,  

pirmā no labās – LNVM muzejpedagoģe Ilze Miķelsone.  
Foto: Ivars Veiliņš, “Jelgavas Vēstnesis”. 

Attēlā: Goda raksts, ko saņēma Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs.  

Attēlos: Muzeja darbinieku un draugu bērni bija vieni no pirmajiem ceļveža vērtētājiem. Foto: Valters Lācis. 

https://www.facebook.com/hashtag/latvijasgadsimts?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCo7k0QW0K4W8qT9azF358T5WmdO9oUXAkHZY18epB4GVtsMC-SQQYWv1fL2IQ3Rk-7x_gHMKLhqPcI3JKnUJu7NmXNti1IE-2vc9h69X3vSM2-X848qRiDppnCK0QNCCflyJmwVySm8bXh7RwXgs2GXKa8oxhFSvWNiZJLIXhwEx
https://www.facebook.com/hashtag/priek%C5%A1metum%C4%93rnieks?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCo7k0QW0K4W8qT9azF358T5WmdO9oUXAkHZY18epB4GVtsMC-SQQYWv1fL2IQ3Rk-7x_gHMKLhqPcI3JKnUJu7NmXNti1IE-2vc9h69X3vSM2-X848qRiDppnCK0QNCCflyJmwVySm8bXh7RwXgs2GXKa8oxhFSv


 

 
SEPTEMBRA HRONIKA:  

BĒRNI UN ENTUZIASTI MUZEJĀ,  
JAUNAIS MĀCĪBU GADS, LATVIJAS SIMTGADE TUVOJAS KULMINĀCIJAI 

Attēlos: LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieces projekta “Latvijas skolas soma” atklāšanā 6. septembrī Arēnā Rīga, stāstot par  
izstādi “Latvijas gadsimts” un citiem muzeja piedāvājumiem projektam. Foto: LNVM.  

Attēlā: 7. septembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē 
tika atvērta un līdz 31. decembrim būs apskatāma krājuma jaunieguvumu 
izstāde “Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 
1988. gada 7. oktobrī”. Foto: Liene Andrejsone. 

Attēlā: 12. septembrī tika atvērts grāmatas “1920.–1925. gads Latvijas Republi-
kas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” 1.  sējums     
“1920.–1922. gads”, kas tapis Valsts kancelejas kopdarbībā ar Latvijas         

Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Kara muzeju un citām institūcijām. 

Attēlos: 18. septembrī muzejs pulcēja interesentus uz populārzinātnisku lekciju “Kas bija Latvija jaunlatviešiem?”, kurā vēstures doktore, Latvijas Universitātes 
profesore Vita Zelče stāstīja par latviešu nacionālās kustības aizsācējiem jaunlatviešiem un viņu veidoto Latvijas ideju 19. gadsimta vidū. Foto: LNVM.   

https://www.facebook.com/hashtag/latvijasgadsimts?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBY0FSbCKx4Whz94J-iTClbzzU8C7BOtPdhc-hfhbYJ9HtyVfgVYosa6tXTDb1GmIufa0uRYxCD6sZMERTsMC-GJLPh3lZEcBn-wrwD9l50H0cfiu_wp40cRoFGTtra_cCJ_qSGmNz5InATBhcHuTldL-GA13Md_od3A9mGjt7A_U


 

SEPTEMBRA HRONIKA: BĒRNI UN ENTUZIASTI  
MUZEJĀ, JAUNAIS MĀCĪBU GADS,  
LATVIJAS SIMTGADE TUVOJAS KULMINĀCIJAI 
 

Turpinājums 

Attēlos augšā un zemāk: 23. septembrī muzejs bija pārtapis orientēšanās spēles norises laukā: izstādē “Latvijas gadsimts” risinājās viena no projekta “Pastnieks 
meklē vēstuli” kārtām. To organizē entuziastu apvienība “Enkurs” nolūkā īsā laikā atrast un apmeklēt kontrolpunktus, izmantojot tikai sabiedrisko transportu un 
kājas. Izstādē dalībniekiem bija jāatrod atbildes uz 15 itin sarežģītiem jautājumiem, kuru centrālā tēma bija reliģija. No 39 komandām (kopā ap 130 cilvēku) uz 
visiem jautājumiem pareizi atbildēja 10 komandas. Foto: “Enkurs”. 

Attēlā: 14. septembrī muzeja pārstāvji tikās ar Rīgas pils pārbūves projekta 
autoru, biroja “Sudraba arhitektūra” pārstāvi Reini Liepiņu, kurš informēja 
par aktualitātēm projekta gaitā un iespējamo muzeja atgriešanos vēsturiskajā 
mājvietā, kas  varētu notikt pakāpeniski, sākot ar 2021. gadu. Foto: LNVM. 

Attēlā: Septembrī ekskursijā pa izstādi “Latvijas gadsimts” tika vadāti muzeja 
draugi –  sabiedrisko attiecību un komunikācijas konsultāciju uzņēmums LEAD, 

kas aktīvi piedalās izstādes publicitātes stratēģijas realizēšanā. Foto: LNVM.  



 

 BALTIJAS NUMISMĀTI  
TIEKAS VIĻŅĀ 

 

Septembra vidū LNVM Numismātikas nodaļas spe-
ciālisti Anda Ozoliņa, Laima Kostrica un Mārtiņš 
Vāveris devās uz ikgadējo Baltijas Numismātu aso-
ciācijas sanāksmi, kas šogad tika organizēta Viļņā, 
Lietuvas Nacionālā muzeja telpās. Dalībnieki pār-
stāvēja vairākas valstis: Somiju, Igauniju, Lietuvu, 
Baltkrieviju, Ukrainu un Latviju. 
Pasākums sākās 14. septembrī ar ierašanos un 
brīvām sarunām, apspriežot dažādus jaunumus un 
notikumus. Tika lemts par organizatoriskiem jautā-
jumiem: biedru naudas celšanu, asociācijas otrā 
rakstu krājuma izdošanu un nākamā gada sa-
nāksmes vietu – pirmo reizi asociācijas pastāvēšanā 
tā notiks Somijā. 
Nākamajā dienā, sākot no plkst. 9.30, asociācijas 
biedri uzstājās ar ziņojumiem, iepazīstinot kolēģus 
ar jaunumiem un secinājumiem par savām pētāma-
jām tēmām. To loks bija plašs, sākot no situācijas 
Helsinku monētu kabinetā, pētījuma par to, kādas 
monētas varēja rast romiešu makos I–II gadsimtā 
pirms Kristus, retām un interesantām vikingu laika monētām un beidzot ar Koroinenā atrastām monētām no monētu kalšanas 
sākumposma, 1914.–1915. gada labdarības zīmju komplektiem un Prof. Vītauta Landsberģa nozīmīšu kolekciju kā politiķa un 
kultūras darbinieka portreta veidotāju. Priekšlasījumus bija sagatavojuši arī Latvijas pārstāvji: Anda Ozoliņa stāstīja par Jaunžū-
lās atrastajiem sudraba stienīšiem, bet Mārtiņš Vāveris dalījās secinājumos par romiešu monētu atradumiem Latvijā. 
Pēc lasījumiem sekoja plaša Lietuvas kolēģu sagatavota kultūras programma – pilnībā rekonstruētās Lietuvas dižkunigaišu pils 
un divu izstāžu apmeklējums, kam sekoja viesošanās Aleksandra Puškina muzejā, kas izveidots dzejnieka dēla sievas vasaras 
rezidencē. Gides stāstījums atklāja, ka ēkā ir saglabājies oriģinālais 19. gadsimta beigu interjers, kā arī dažas Puškina dzīves laikā 
lietotas mēbeles, kuras no Sanktpēterburgas atvedis viņa dēls Grigorijs, – trīs krēsli un kāršu galds, kas bijis liecinieks Puškina 
aizrautībai ar kāršu spēli un prāvu naudas summu zaudēšanai. 
Kultūras programma turpinājās ārpus galvaspilsētas, apskatot vairāk nekā 60 metru augsto Pūčkoru atsegumu un Pūčkoru pils-
kalnu, pēc tā – Rokantišķu viduslaiku pilskalnu. Latviešu vēsturnieki devās arī uz Medininku robežkontroles punktu, kur       
1991. gadā naktī uz 31. jūliju notika apšaude, krita vairāki lietuviešu muitnieki un tagad izveidots memoriāls. Dienas noslēgums 
risinājās 14. gadsimta Medininku pilī, viesojoties pils tornī izveidotajā ekspozīcijā. Vakars pagāja neformālā gaisotnē. 

Attēlā: LNVM Numismātikas nodaļas kolēģi (no kreisās): faleristikas speciāliste, galvenā 
krājuma glabātāja Laima Kostrica, pētnieks Mārtiņš Vāveris, nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa 

pie Pūčkoru atseguma.  

Attēlā: LNVM pētnieks Mārtiņš Vāveris sniedz prezentāciju par romiešu monē-
tu atradumiem Latvijā, attēlā piemērs ar Bulduru depozītu (atrasts 1874. gadā).  

Attēlā: Lietuviešu faleristikas speciālistes Rūtas Kodītes prezentācija par lietu-
vieša politiķa Vītauta Landsberģa nozīmīšu kolekciju.  



 

 
 

JAUNI SVĒTKI AR MUZEJA NODAĻAS DALĪBU 
 

1. septembrī notika pirmie kluba “Četri balti krekli” iniciētie Vecpilsētas ielas    
svētki, kuros piedalījās arī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa.  
Svētku apmeklētājiem tika piedāvāta plaša izklaides programma, kurā varēja piedalī-
ties visu vecumu dalībnieki, iesaistoties galda futbola sacensībās, erudīcijas un      
fotoorientēšanās spēlēs. Visas dienas garumā Vecpilsētas ielā un Alberta laukumā 
skatītājus priecēja mūzikas un izklaides priekšnesumi.  
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa šajā dienā piedāvāja apmeklētājiem ekskursijas 
muzeja speciālista vadībā un iespēju piedalīties orientēšanās spēlē. Pasākuma norises 
laikā bija apskatāma arī sadarbībā ar muzeju tapusi izstāde, kas atspoguļoja Vecpilsē-
tas ielas un Alberta laukuma vēsturi cauri gadiem. Svētku ietvaros muzejs tika       
apmeklēts kuplā skaitā – kopā ap 100 interesentu. 

 

 
 

DISKUSIJA PAR LATVIJAS TAUTAS FRONTI 
 

Tuvojoties LTF 30. gadadienai, Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar Konrāda 
Adenauera fondu 7. septembrī rīkoja sarīkojumu 
“Organizēšanās. Īsa pamācība Tautas frontes dibināšanā”.  
Diskusijā par Trešās atmodas pilsoniskajām aktivitātēm pieda-
lījās politiķe Sandra Kalniete, bijušais Latvijas Tautas frontes 
valdes priekšsēdētājs, sabiedriskais darbinieks Jānis Škapars, 
žurnālists Ojārs Rubenis, bijušais Latvijas Tautas frontes Višķu 
grupas vadītājs, LTF Daugavpils pilsētas un rajona nodaļas 
valdes loceklis Jānis Strods. Diskusiju vadīja Latvijas Universi-
tātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu dok-
tors Mārtiņš Kaprāns. Sarīkojumā tika runāts par Latvijas Tau-
tas frontes izveides apstākļiem, LTF Koordinācijas centra dar-
bu, raidījuma “Labvakar” nozīmi Trešās atmodas procesos un 
LTF dibināšanas sākumā. Tāpat tika izvērtēta mūsdienu sa-
biedrības pilsoniskā aktivitāte un iesaiste politiskajos proce-
sos. Kopā sarīkojumu apmeklēja 56 interesenti. 
 

IZSTĀDE “LIELVĀRDES JOSTA. ATGRIEŠANĀS” 
 

LNVM Dauderu nodaļā 15. septembrī tika atklāta         
Aleksandra Lukjanova (Andersa) izstāde “Lielvārdes josta. 
Atgriešanās”, kas būs apūkojama līdz 19. oktobrim. 
Aleksandrs Lukjanovs bija ilggadējs trikotāžas ražošanas 
apvienības “Māra” galvenais mākslinieks, kas veidoja unikā-
las adījumu struktūras, tehnikas un krāsu toņus, – šie     
paņēmieni tika izmantoti par pamatu arī viņa gleznās. Lielā-
kā daļa Lukjanova darbu atrodas Stokholmā, Zviedrijā.   
Izstādē apskatāmās gleznas ir Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociācijas kolekcija un mākslinieka meitas Janas 
Lodeholmas privātkolekcija.  
Projektam ir arī virtuālā daļa – tajā apskatāmas Aleksandra 
Lukjanova 1960. gados gleznotās Latvijas ainavas. Izstādi 
par godu gaidāmajai Latvijas valsts simtgadei piedāvā Latvi-
jas Nacionālo kultūras biedrību asociācija. 

Attēlā: LNVM Tautas frontes nodaļas ieejas 
noformējums Vecpilsētas ielas svētkos.  
Foto: Liene Andrejsone. 

Attēlā: No kreisās: bijušais Latvijas Tautas frontes valdes priekšsēdētājs,  
sabiedriskais darbinieks Jānis Škapars, politiķe Sandra Kalniete,  

žurnālists Ojārs Rubenis. Foto: Kārlis Kalsers.  

Attēlā: Uz izstādes atklāšanu no Zviedrijas bija ieradusies arī mākslinieka 
meita Jana Lodeholma. 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, iz-
dod rakstu krājumus un citas publikācijas. 
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes atrodas pa-
gaidu 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/LNVMuzejs  
twitter.com/LNVMuzejs  
https://www.instagram.com/LNVMuzejs 

ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kur atrodams unikālu priekšmetu un  
dokumentu kopums. Muzejs vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā             
iemūžināta kā Trešā atmoda, tas 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  
twitter.com/Dauderi_LNVM  


