
 

 

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

 

Attēlā: Apsveikuma kartīte. 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” 
“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 31. decembrim 
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
laiks: no 2018. gada 5. decembra līdz 2019. gada 13. janvārim  
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Ak, svētā Lestene!”  
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” 
 

laiks: no 2018. gada 4. līdz 31. decembrim 
izstāde “Latvijas Tautas fronte sveic Ziemassvētkos un Jaunajā gadā” 
 

pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija” 

 

vieta: Rīgas Ostvalda vidusskola 
laiks: no 2018. gada 3. līdz 14. decembrim 
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  
 

vieta: Ķekavas novadpētniecības muzejs 
laiks: no 2018. gada 4. līdz 29. decembrim 
izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”  
 

vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola  
laiks: no 2018. gada 3. līdz 7. decembrim 
izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”  
 

vieta: Rīgas 13. vidusskola 
laiks: no 2018. gada 3. līdz 14. decembrim 
izstāde “Patiesība par Lielvārdes jostu?”  
laiks: no 2018. gada 14. līdz 20. decembrim 
izstāde “Mēs, tauta”  
 

vieta: Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola  
laiks: no 2018. gada 10. līdz 21. decembrim 
izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”  
 
 

vieta: Viļņa, Lietuvas Nacionālais muzejs  
laiks: no 2018. gada 8. novembra līdz 2019. gada 13. janvārim 
izstāde “Tradicionālais apģērbs Latvijā”  
 

vieta: Minska, Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs  
laiks: no 2018. gada 15. novembra līdz 2019. gada 13. janvārim 
izstāde “Latvijai – 100. Vēsture, māksla, tradīcijas”  
 

vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 
laiks: no 2018. gada 4. līdz 31. decembrim 
izstāde “LTF – par demokrātisku Latviju!”  
 
 

IZMAIŅAS  
LNVM DAUDERU NODAĻAS  

DARBA LAIKĀ GADA NOGALĒ: 
24, 25., 26., 31. decembrī  

un 1. janvārī – slēgts 

IZMAIŅAS  
LATVIJAS NACIONĀLĀ  

VĒSTURES MUZEJA  
DARBA LAIKĀ GADA NOGALĒ: 

23. un 30. decembrī – līdz 16.00, 
24, 25., 26., 31. decembrī  

un 1. janvārī – slēgts 

IZMAIŅAS  
LNVM TAUTAS FRONTES  

MUZEJA NODAĻAS  
DARBA LAIKĀ GADA NOGALĒ: 

24, 25., 26., 30. decembrī  
un 1. janvārī – slēgts 



 

MŪŽĪGIE UN MAINĪGIE 
 

Svētku svinēšana Latvijā – kā tā mainījusies laika 
gaitā, un kā mainījušies paši svētki? Šai tēmai būs 
veltīta gada pēdējā Vēlo otrdienu tikšanās izstādē 
“Latvijas gadsimts” 11. decembrī 18.00. 
Diskusija aptvers plašu tēmu un viedokļu loku – tajā 
aicināti ņemt dalību dažādu jomu pārstāvji: Latvijas 
Kultūras akadēmijas rektore un profesore Rūta      
Muktupāvela, folkloriste un pedagoģe, grupas “Iļģi” 
mākslinieciskā vadītāja Ilga Reizniece, LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta pētnieks Toms Ķencis, 
LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Rīgas 
Stradiņa universitātes asociētā profesore Daina   
Bleiere. 
20. gadsimtā, kura laikā Latvija ir bijusi pakļauta nemi-
tīgām pārmaiņām gan politikā, gan saimnieciskajā un 
kultūras dzīvē, katra valdošā ideoloģija centusies pa-
kļaut arī tautas identitāti un vērtības. Svētki ir viena no 
būtiskākajām identitātes sastāvdaļām; laika gaitā da-
žus no tām nosargājis tradīciju spēks, bet daži ir pali-

kuši vien vēsturē un atmiņās. Kā šajā paliekošā un mainīgā saspēlē veidojusies kultūras vide, “latviskie”, aizliegtie un atļautie 
svētki? Ko tauta svinēja starpkaru Latvijā un vēlāk? Vai un kā svētku un svinēšanas tradīcijas tika pārmantotas padomju okupā-
cijas laikā? Kā iesakņojās padomju okupācijas periodā ieviestie jauninājumi? Kas mēs esam šodien, ja uzskatām, ka “esam tas, 
ko svinam”? Diskusijā tiks meklētas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kas skar svētkus un tradīcijas Latvijas 100 gados, 
īpašu uzmanību veltot tām svētku un svinēšanas tēmām, kas atspoguļotas izstādē “Latvijas gadsimts”. Ieeja – brīva. 
 

PASTAIGA PA LATVIJAS GADSIMTU 
 

27. decembrī izstādē “Latvijas gadsimts” īpaši gaidīti vecāka gadagājuma cilvēki – 
kā jau katra mēneša pēdējā ceturtdiena, arī šī ir Senioru diena ar īpašu piedāvāju-
mu: iespēja par ieejas cenu muzejā (1,50 eiro) saņemt arī gida vadītu ekskursiju.  
Latvijas gadsimta ceļš ir ejams vienam, ar draugiem, bērniem un mazbērniem, un to 
visu var darīt arī gida pavadībā, saņemot papildu guvumu – vēstures stāstus, anotāci-
jās neierakstīto un aprakstos neiekļauto. Aptuveni 1,5–2 stundas garā ekskursija, kas 
pielāgojas dalībnieku apskates ātrumam un kurā, protams, ļauts taujāt un prašņāt, 
sāksies 14.00. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GARU VAI ĪSU CEĻA GABALIŅ’? 
29. decembrī 12.00 sāksies pēdējā nodarbība ciklā “Priekšmetu mērnieks”, kas kopš 

rudens reizi mēnesī pulcē muzejā lielus un mazus zinātkā-
ros apmeklētājus un līdz ar Latvijas vēstures izzināšanu 
pievērš īpašu uzmanību izstādes “Latvijas gadsimts” vairāk 
nekā 1500 priekšmetiem. 
Decembra pēdējās nedēļas nodarbība aicinās mērniekus 
uzzināt par eksponātu ceļu līdz izstādei Rīgā. Izstādi kopīgi 
rīkoja 68 Latvijas muzeji, kas glabā vēsturiskās liecības, un 
brīžam šo priekšmetu gaitas bija itin ilgas un līkumotas, sa-
vukārt citi vienkārši tika nonesti uz izstādes telpām no aug-
šējiem stāviem ēkā, kur mīt Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs. Kā vienmēr, būs uzdevumi, ko risināt, un jautājumi, 
kurus uzdot un uz kuriem atbildēt. 
Ieeja, kā allaž pēdējā mēneša sestdienā, – brīva. 

Attēlā: Abrenes apriņķa II Dziesmu svētku mēģinājums Balvu estrādē ar nacistiskās  
Vācijas karogiem. 1943. gada jūnijs. Balvu novada muzejs. Apskatāms izstādes “Latvijas 
gadsimts” sadaļā par Dziesmu svētku tradīciju. 

Attēlā: Skats nodarbībā “Priekšmetu mērnieks”. Foto: LNVM. 

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



 

MAZĀ MĀRA – ZIEMASSVĒTKU VĒSTNESE 
 

Lai gada nogales svētkiem gatavotos laicīgi, gan gādājot un 
gaidot dāvanas, gan domās aizvadot šo gadu un lūkotos uz 
nākamo, aicinām uz cikla “Muzejs ģimenei” gada pēdējo no-
darbību 8. decembrī pulksten 12.00 Latvijas Nacionālajā    
vēstures muzejā. 
Ziemassvētki vienmēr tiek īpaši gaidīti – maziem un lieliem tie 
sola patīkamus pārsteigumus. Bet, lai pie tiem tiktu, ir mazliet 
jāpacenšas! Kad ģimenes pulcējas pie izrotātās eglītes un ver 
vaļā dāvanu maisu, ikviens skaita kādu dzejolīti. Muzejs piedā-
vā bērniem šim pārbaudījumam sagatavoties laikus un iemācī-
ties Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoli ”Mazā Māra”, kurā stāstīts par 
kādas mazas meitenes piedzīvojumu ziemas dienā Rīgā. Rūpīgi 
lasot dzejoli, varēs uzsākt ceļojumu laikā un nonākt pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gadu Latvijā. Kā ik gadu, nodarbības laikā 

dalībnieki kopīgiem spēkiem izrotās muzeja eglīti un varēs izga-
tavot jauku Ziemassvētku apsveikumu. 
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmssko-
las un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie 
(vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību pasākumā – 
ģimenes biļete 4 eiro neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. 
 
 

 
 
 
 

10 PIETURVIETAS  
LATVIJAS SIMT GADOS 
 

Arī decembrī muzejs aicina doties gida vadītā ekskursijā pa  
68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. Tie, kuriem par 
izstādi vairāk tīk uzzināt no vēsturnieka stāstītā, aicināti pul-
cēties 1. decembrī pulksten 14.00 Brīvības bulvārī 32, muzeja 
2. stāvā. 
Ekskursija tiek rīkota ar 10 pieturvietām, pieskaņojoties nosa-
cītiem desmit posmiem Latvijas vēsturē, sākot ar laiku, kad 
bija vien zeme, tauta un veidojās nācija, līdz mūsdienu Latvijas 
tapšanai sarežģītās demokrātijas apstākļos. Kādi skatījumi uz 

Latvijas teritorijas un tās iedzīvotāju nākotni bija izplatītākie 
19. gadsimta otrajā pusē un kādi – 20. gadsimta sākumā?   
Kāpēc uz skatuves Latvju operas namā starp valsts dibinātā-
jiem nebija Jāņa Čakstes? Kas bija kabatā teju katram Neatkarī-
bas kara cīnītājam? Vai Rīgas mākslinieku grupa bija provoka-
tori? Kādu mērķu vadīts, Kārlis Ulmanis pazudināja demokrāti-
ju Latvijā? Cik grāmatu varēja salikt piena kannā? No kā ļaudis 
darināja somas pēckara gadu trūkumā? Cik pāru vienlaikus 
precējās sabiedriskajās kāzās padomju laikos? Cik cilvēku gaidī-
ja Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojuma rezultā-
tus 1990. gada 4. maijā? Kam tika izsniegts pirmais komersanta 
sertifikāts atjaunotajā Latvijā? Šī ir daļa no jautājumiem, uz ko 
atbildes varēs uzzināt ekskursijā. Maksa – muzeja ieejas biļete. 

Attēlos: Skati no iepriekšējo gadu  
Ziemassvētku laika nodarbībām muzejā.  
Foto: LNVM. 

Attēlos: Skats no izstādes “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis. 



 

MOBILĀ IZSTĀDE UN ZIEMASSVĒTKU GAIDAS  
TAUTAS FRONTES NAMĀ 
 

No 4. decembra līdz gada beigām LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā būs skatāmas divas jaunas izstādes, kā arī notiks    
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums. 

Muzeja nodaļas darbinieku veidota ceļojošā izstāde “LTF – par demokrātisku 
Latviju!” tika atklāta jau Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgades atzīmēšanas 
laikā. Izstāde ataino Latvijas Tautas frontes (LTF) – Latvijas vēsturē plašākās 
tautas kustības – rašanās priekšnoteikumus un veidošanās procesus, kā arī tās 
organizatorisko struktūru un darbības virzienus. Izstādē īpaši akcentēta LTF de-
centralizēto novadu nodaļu un grupu veidošanās Latvijā, LTF atbalsta grupu 
tapšana ārzemēs un trimdas latviešu atbalsts. Ievērojams skaits fotogrāfiju, 
dokumentu un priekšmetu atspoguļo Trešās atmodas zīmīgākos notikumus un 
organizācijas darbību hronoloģiskā secībā. 
Savukārt 4. stāva ekspozīcija (kur joprojām mīt krājuma jaunieguvumu izstāde 
“Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 
7. oktobrī”) tiks papildināta ar krājuma priekšmetu izstādi “Latvijas Tautas 
fronte sveic Ziemassvētkos un Jaunajā gadā”, kur eksponēti LTF priekšsēdētā-

jam Dainim Īvānam un LTF Domes valdes loceklei Sandrai Kalnietei sūtītie apsveikumi.  
Ziemassvētkus Vecpilsētas ielas namā sāks gaidīt jau 12. decembrī – pulksten 17 sāksies Ziemassvētku ieskaņas koncerts, 
kurā uzstāsies vijoles un alta spēles studijas "Vijolīte" audzēkņi (vadītāja Karlīne Īvāne).  

STĀSTS PAR LESTENES GLĀBŠANU 
 

No 5. decembra līdz nākamā gada 13. janvārim LNVM Dauderu nodaļā būs apskatāma Tukuma muzeja ceļojošā izstāde     
“Ak, svētā Lestene!”, kas vēsta par Lestenes baznīcas iekārtas glābšanas vēsturi un restaurāciju. 
Lestenes baznīcas iekārta ir viens no izcilākajiem Kurzemes baroka koktēlniecī-
bas ansambļiem, kura monumentalitāte un mākslinieciskā kvalitāte jau no baz-
nīcas ansambļa radīšanas sākuma padarīja Lestenes dievnamu par apbrīnas un 
leģendām apvītu objektu. Vēstures notikumu rezultātā baznīcas iekārta un tās 
fragmenti vairākkārt mainīja atrašanās vietu, tai nolupa krāsa un zeltījums, 
pazuda detaļas, salūza eņģeļu spārni un ziedu vītnes. Arī Otrā pasaules kara 
notikumi tuvināja dievnamu dramatiskiem likteņa pavērsieniem padomju lai-
kā, kad baznīcas iekārtu lauza, demolēja un izsmēja, skulptūras izmantoja ceļu 
rādītāju vietā, krāva malkas kaudzēs, pūdēja pagrabos. Barokālo kokgriezumu 
glābšana bija viens no nozīmīgākajiem Tukuma muzeja īstenotajiem pieminek-
ļu aizsardzības pasākumiem 1960. gados. Pateicoties Imanta Lancmaņa un 
Tukuma muzeja zinātniskā līdzstrādnieka Artūra Vaidziņa kopdarbībai, Leste-
nes kokgriezumi 1974. gadā nonāca Rundāles pils muzeja staļļos. 2011. gadā 
tika nodibināts Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds. Lestenes baznīcas un tās 
iekārtas atdzīvināšanā iesaistījušies profesionāli arhitekti, restauratori, mākslas 
zinātnieki un kokgriezēji. Kopīgiem spēkiem baznīca atgūst seno spožumu.  
Mobilo izstādi veidojuši: Inese Klestrova, Agrita Ozola, Santa Silava, Kristīne 
Ozola, Aivars Šmitenbergs, Aivars Zubovs, Jānis Vārpiņš, Juris Visockis. 

Attēlā: Ceļojošā  izstāde LTF trīsdesmitgades konferences laikā Dailes teātri. 
Foto: Liene Andrejsone. 

Attēlā: Studija “Vijolīte” LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā.  
Foto: Kārlis Kalseris.  

Attēlā: Apsveikums LTF priekšsēdim Dainim Īvānam no 
LTF “Ziemeļblāzmas” nodaļas. 20. gs. 80. gadu beigas. 

Attēlā: Izstādes afiša. 



 

CEĻOJOŠĀ KAROGA STĀSTS 
 

Šoruden muzejā nonāca kāds sarkanbaltsarkanais karogs, ko dāvāja Rasma Jēkabsone (dzim. Balode) no Toronto Kanādā. 
Karogs pieredzējis īstenu ceļotāja mūžu 56 gadu garumā un pabijis pat vairākos kontinentos. 
Sarkanbaltsarkanā karoga ceļš sācies Latvijā, Mālpils pagasta Zvirgzdu kalēja mājās, no kurām 1944. gada rudenī Baložu ģimene 
– tēvs Eduards, māte Emīlija, meitas Rasma, Ināra un Zigrīda – zirga pajūgā devās uz Kurzemes pusi. 18. novembrī ģimene ka-
rogu līdz ar citu iedzīvi Liepājā uznesa uz vācu karavīru kuģa, kas nogādāja pasažierus Gotenhāfenē (tagad Gdiņa). Vācijas kapi- 
tulāciju karogs sagaidīja Pelvormas salā Ziemeļjūrā. Sekoja ceļojums pa bēgļu nometnēm: Ostenfelde pie Hūzumas, Flensburgas 
Antverpe un Meiervika (vācu virsnieku kazarmas ar parketa grīdām), t. s. Beverīna Bevernē, Vidusvācijā (dzīvojot pils mūra sar-
ga istabā), Dobenteiha Oldenburgā. Turpinot ceļu uz Amerikas Savienotajām valstīm, ģimene nonāca caurlaides nometnē pie 
Hamburgas, tad Ventorfā, līdz Brēmerhāfenē kāpa uz ASV karakuģa “General R. L. Howze” un devās pāri okeānam. Ņujorkā visi 
nonāca 1950. gada jūnijā, pēc tam vilciens tos nogādāja Odubonā, Aiovas pavalstī. 1954. gadā ceļš, ko karogs mēroja             
automašīnas piekabē, veda tālāk – uz Klīvlendu Ohaio. Pēc tēva Eduarda nāves 1995. gadā Rasmas māte kopā ar karogu un 
citām  piemiņas lietām un sadzīves priekšmetiem pārcēlās pie Rasmas Jēkabsones. Karogs 18 gadus mitinājās Kučičinga ezera 
krastā netālu no Toronto Kanādā. Šovasar karogs, apmetis plašu un garu loku pa pasauli, atgriezās Latvijā, lai piedalītos XVI 
Deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme”.   

LATVIJAS GADSIMTA DAŽĀDIE FORMĀTI 
 

Tālus ceļus mēro arī izstādes “Latvijas gadsimts” mobilā versija – Ārlietu ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo     
vēstures muzeju, tapuši izstādes stendi nu jau sešās valodās: angļu, vācu, franču, čehu, gruzīnu un ungāru, savukārt saturis-
kie un informatīvie materiāli – vēl arī uzbeku, poļu un krievu mēlē.  
Attēlā: Mobilās izstādes pieturpunkti kartē. 

 
Notikušās izstādes:  
09.09. Oroņskas koktēlniecības brīvdabas muzejā, Polijā;  
2.10.–28.10. Budapeštas vēstures muzejā, Ungārijā; 
11.11.–23.11. Eiropas Komisijas ēkā; 
13.11. valsts simtgades pieņemšanā Stokholmā, Zviedrijā;  
15.11. valsts simtgades pieņemšanā Tbilisi, Gruzijā;  
18.11. Sentpolas mākslas centrā Minesotā, ASV; 
23.11.–30.11. Eiropas Parlamenta ēkā sadarbībā ar Ineses Vaideres biroju; 
22.11. valsts simtgades pieņemšanā Varšavā, Polijā; 
21.11 un 22.11. Malmē un Gēteborgā, Zviedrijā; 
21.11. valsts simtgades pieņemšanā Puškina muzejā Maskavā, Krievijā; 
01.12.2018.–28.02.2019. Latvijas Ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā, Krievijā; 
24.11. simtgadei veltītā koncerta Varšavā laikā; 
26.11. valsts simtgades pieņemšanā Prāgas Lucernas pilī, Čehijā. 

Plānotās izstādes:  
16.12.–14.01.2019. Gīterslo, Vācijā; 
20.01.–11.02. Borhgholchauzenā, Vācijā; 
21 02.–30.03. Hamburgā, Vācijā; 
2019. gadā sadarbībā ar goda konsuliem – vairākos Francijas reģionos un 
Parīzē;  
2019. gadā sadarbībā ar goda konsuliem – dažādos Gruzijas reģionos (Telavi,  
Batumi, Kutaisi, Suhumi, Gori), kā arī citās valstīs. 

Attēlā: Karogu dāvinājumā muzejam nodod Rasma Jēkabsone, pieņem –  
LNVM direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte. Foto: LNVM. 

Attēlā: Anita Meinarte un LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 
vēstures nodaļas krājuma glabātāja Solvita Kļavinska apskata un novēr-

tē jaunieguvumu. Foto: LNVM. 



 

24 TĒRPU KOMPLEKTI  
LATVIJAS SIMTGADEI PAR GODU 
 

8. novembrī Lietuvas Nacionālajā muzejā Viļņā tika atklāta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde “Tradicionālais ap-
ģērbs Latvijā”, kas veidota par godu valsts simtgadei un iepazīstina kaimiņvalsti ar Latvijas tradicionālās kultūras mantoju-
mu. Izstāde apskatāma līdz 2019. gada 13. janvārim. Foto: LNVM. 

Izstādi atklājot, Latvijas Republikas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis pateicās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direkto-
ram Arnim Radiņam un Lietuvas Nacionālā muzeja direktorei Birutai Kulnītei, kā arī abu muzeju speciālistiem, kuri sadarbojoties 
ir izveidojuši lielisku dāvanu Latvijas un Lietuvas valstu simtgades gadā. 
“Apģērbs ir viens no nozīmīgākajiem tautu raksturojošiem materiālās kultūras elementiem. Tā attīstībā atspoguļojas ilglaicīgi 
etniskās vēstures procesi. Tērps ataino gadsimtu gaitā izveidojušās tradīcijas, estētiskos ideālus, kultūras sakarus un to mijie-
darbību,” izstādes pavadtekstā raksta tās autore, LNVM Etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma glabātāja Inita Heinola. 24 tērpu 
komplekti demonstrē apģērba daudzveidību dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos apgabalos 19. gadsimtā, tos papildina citas 
priekšmetu grupas: adītas zeķes un cimdi, jostas, rotas, kā arī 26 zīmējumu kopijas no muzeja krājuma, veidojot košu kopainu.  



 

 
LATVIJAS VĒSTURE, MĀKSLA UN TRADĪCIJAS –  

IZSTĀDĒ MINSKĀ 
 

Līdz 2019. gada 13. janvārim Baltkrievijas Republikas Nacio-
nālajā mākslas muzejā Minskā apskatāma Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja veidotā izstāde “Latvijai – 100. Vēsture, 
māksla, tradīcijas”, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Republi-
kas vēstniecību Baltkrievijas Republikā un Baltkrievijas       
Republikas Nacionālo mākslas muzeju. 
Izstādes ievaddaļa (koncepcijas autors – muzeja direktors      
Dr. hist. Arnis Radiņš) sniedz ieskatu Latvijas vēstures norisēs, 
akcentējot valsts proklamēšanu 1918. gada 18. novembrī.    
Saskaņā ar LNVM direktora vietnieces krājuma darbā Anitas 
Meinartes koncepciju Latvijas vēstures un mākslas stāstu turpi-
na eksponētās gleznas, grafika, lietišķās mākslas darbi, arheo-
loģiskās senlietas, dzintara rotaslietas, valsts apbalvojumi, nau-
daszīmes, Latvijas Bankas 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta 
sākumā izlaistās kolekcijas monētas un citi vēstures un mākslas 
priekšmeti. Izstādes māksliniecisko realizāciju veidojis muzeja 
galvenais mākslinieks Ģirts Boronovskis. 
Nacionālais romantisms, kas aizsākās 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā, turpināja attīstīties 20.–30. gados un 
izpaudās glezniecībā, lietišķajā mākslā un dizainā, latviskās 
savdabības meklējumiem mijoties ar laikmetīgām mākslas ten-
dencēm. Nacionālā ornamenta elementi un motīvi ietekmēja 
Latvijas Republikas valsts un nacionālo simbolu – ģerboņa, 
naudaszīmju, monētu un valsts apbalvojumu – izveidi. Šos pro-
cesus izstādē raksturo podnieka Jēkaba Drandas māla šķīvji, 
grafiķa Anša Cīruļa, gleznotāju Artura Baumaņa, Jāzepa      
Grosvalda, Vilhelma Purvīša un Kārļa Krauzes darbi. 
Ar izstādes atklāšanu 2018. gada 15. novembrī tika svinīgi atzī-
mēta Latvijas Republikas proklamēšanas simtā gadadiena. Pa-
sākumu atklāja Latvijas Republikas vēstnieks Baltkrievijā,       
Dr. hist. Mārtiņš Virsis, sekoja pirmā Latvijas prezidenta pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas Gunta Ulmaņa uzruna. Apsvei-
kuma vārdus teica Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs     
Makejs, Baltkrievijas kultūras ministra pirmā vietniece Natālija 
Karčevska, kā arī Baltkrievijas Nacionālā mākslas muzeja direk-
tors Vladimirs Prokopcovs un Latvijas Nacionālā vēstures mu-
zeja direktors Arnis Radiņš. Notikumu plaši atspoguļoja       
Baltkrievijas masu informācijas līdzekļi. 
Attēlos: Izstādes iekārtošanas un atklāšanas hronika. Foto: 
Ģirts Boronovskis. 



 

11. NOVEMBRIS.  
SARKANBALTSARKANAIS KAROGS UN LĀČPLĒŠA KARA ORDENIS 
 

Lāčplēša dienā agri no rīta Rīgas pils Svētā Gara tornī notika sarkanbaltsarkanā karo-
ga simboliska pacelšana par godu pirmajam kopš Latvijas okupācijas tornī celtajam 
karogam pirms 30 gadiem, 1988. gada 11. novembrī. Foto: Valters Lācis un LNVM. 
Ceremonijā bija klāt daļa no tiem, kas organizēja valsts simbola uzvilkšanu torņa mastā 

tolaik, t. s. Karoga grupas 
dalībnieki: Paulis Barons un 
Ēriks Vonda, bijušais Latvi-
jas Tautas frontes priekšsē-
dētājs Dainis Īvāns, toreizē-
jā Latvijas Vēstures muzeja 
direktore Ināra Baumane 
un LNVM vadītājs Arnis 
Radiņš. Ar Zemessardzes 
kareivju palīdzību tika no-
laists līdz šim plīvošais 
valsts simbols un, korim 
“Maska” skandējot valsts 
himnu, mastā cēla jaunu 
karogu.  

Jau pēc neilga laika darbu sāka Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Pirms muzejs vēra durvis, tā darbinieki Numismātikas 
nodaļas speciālistu pārraudzībā izkārtoja apskatei ģenerāļa Jāņa Baloža Lāčplēša Kara ordeņa pilno komplektu, pēc tam sniedzot 
komentārus un atbildot uz jautājumiem. Pulksten 14.00 sākās vēsturnieka Mārtiņa Vāvera priekšlasījums par Lāčplēša dienas 
atainojumu presē. Atskatu vēstures notikumos turpināja Karoga grupas pārstāvju – Ināras Baumanes, Arņa Radiņa, Andreja 
Cīruļa, Alberta Bela – stāsti par valsts karoga atgriešanos Svētā Gara tornī pirms 30 gadiem, ko ilustrēja videohronikas.  
Vienlaikus muzejā notika nodarbības ģimenēm, kurās varēja uzzināt par valsts apbalvojumu rašanos un aplūkot tos tuvāk. Die-
nas muzikālo fonu veidoja karavīru dziesmas Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas jauno mūziķu sniegumā.  

 



 

 16. NOVEMBRIS.  
GRĀMATAS ATVĒRŠANA  

UN VALSTS DIBINĀTĀJU PĒCTEČI 
 

16. novembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, klātesot 
kultūras ministrei Dacei Melbārdei, tika atvērta grāmata 
"Latvijas valsts dibinātāji" – pirmais plašai publikai paredzēts 
eseju krājums par katru no 39 valsts proklamētājiem          
1918. gada 18. novembrī. Vienlaikus tā bija tikšanās ar dibinā-
tāju dzimtu pārstāvjiem, kas bija ieradušies kuplā skaitā – vai-
rāk par 50 – no dažādām Latvijas un pasaules vietām un uzru-
nās apliecināja paaudzēs glabāto atbildības sajūtu par valsti. 
Grāmatas veidotāji un viesi iemūžināja vēsturisko tikšanos iz-
stādes "Latvijas gadsimts” valsts dibinātājiem veltītajā sadaļā. 
Jaunais izdevums tika pasniegts gan kultūras ministrei un dar-
ba grupai, gan dibinātāju pēctečiem. Interesentiem tas piee-
jams muzeja veikalā un grāmatnīcās. Foto: Valters Lācis. 



 

 

NOVEMBRIS. MUZEJS REPREZENTĒ LATVIJU,  
ATVER IZSTĀDI UN SVIN SPĀRU SVĒTKUS 

 

Attēlā: 11. novembrī 12 dažādu nacionalitāšu grupa “...kopā, Latvijas Nacionā-
lajā vēstures muzejā, ar patiesu interesi un bez garlaicības izzināja Latvijas 
vēsturi. Tā Lāčplēša dienu aizsāka libāņi, ēģiptieši, palestīnieši, marokāņi, krie-
vi, kazahi, lībieši, sīrieši, banglokāņi, nigērieši, kamerūnieši kopā ar latviešu 
brīvprātīgajiem.” Pārpublicēts no: @Integration.lv. 

Attēlā: LNVM Dauderu nodaļā 15. novembrī atklāja foto mākslinieka Ivara 
Salmaņa personālizstādi “Pastkarte no mājām”, kas bija veltīta valsts simt-
gadei. Foto: Viola Ozoliņa. 

Attēlā: 17. novembrī muzejs sagaidīja arī augstus viesus no Islandes – muzeju 
Latvijas simtgades svinību ietvaros apmeklēja Viņa Ekselence Islandes Repub-
likas prezidents Gudni Torlācijs Jouhannessons un viņu pavadošie. Viesus 
muzejā sagaidīja un izstādē “Latvijas gadsimts” uzņēma LNVM direktors Arnis 
Radiņš un Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms 
Ķikuts. Foto: Valters Lācis.  

Attēlā: 17. novembrī jau no rīta muzejā apmeklējumu bija pieteikuši Ārvalstu 
diplomātiskā korpusa pārstāvji –viņi ieradās kuplā skaitā, lai klausītos vēstur-

nieka Toma Ķikuta stāstījumā par Latvijas simt gadiem. Foto: Valters Lācis.  

Attēlā: 23. novembrī Rīgā, Pulka ielā 8, tika svinēti Spāru svētki vērienīgajam 
muzeju krātuvju kompleksam. Svētkos piedalījās kultūras ministre Dace         

Melbārde, Kultūras ministrijas un četru tās muzeju, kā arī būvnieku pārstāvji. 
Pārpublicēts no @Latvijas Republikas kultūras ministrija. 

Attēlā: Prieks un lepnums 
par Vili Daudziņu – izstā-
des “Latvijas gadsimts” 
balsi-dažādveidi –, kas 
nule godināts kā aizvadī-
tās sezonas labākais 
aktieris gan ar “Lielo 
Kristapu”, gan Spēlmaņu 
nakts “Skatuves naglu”!  
Apsveicam! 



 

 
18. NOVEMBRIS. 

DAUDZ LAIMES  
SIMTAJĀ DZIMŠANAS DIENĀ, LATVIJA! 

 

Valsts dibināšanas 100. gadskārtā muzejs bija atvērts līdz pat pulksten 19, sagaidot teju 2000 apmeklētāju gan no Latvijas, 
gan citām valstīm ar īpašu svētku programmu. Sākot no 11.00, teju ik pēc pusstundas notika ekskursijas “Virziens: neatkarī-
ga valsts”, kur varēja uzzināt Latvijas dibināšanas aizkulises un valsts pasludinātāju dzīvesstāstus, bet ģimenes ar bērniem 
piedalījās nodarbībās “Mana Latvija”. Izstādē “Latvijas gadsimts” varēja ne tikai iziet valsts simtgades ceļu, bet arī iemūžināt 
sevi vēsturiskās ainās fotopostenī – šo iespēju izmantoja lielākā daļa apmeklētāju, sagādājot darbu posteņa priekšniekam 
visas dienas garumā. Foto: Valters Lācis. 



 

GIDI UZZINA DAUDERU JAUNUMUS 
 

10. novembrī Dauderu nodaļā kuplā skaitā viesojās Latvijas 
Profesionālo gidu asociācijas biedri. Piedaloties informatīvā 
seminārā ““Dauderu” nams, sagaidot Latvijas valsts simtgadi”, 
gidi noklausījās divas lekcijas – “Sarkandaugava: saimnieciskais, 
sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts” un “Latviešu kultūras 
mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš un viņa kolekcija”. 
Semināru turpināja pārskata ekskursija “Dauderu” nama ekspo-
zīcijā un informācija par muzeja piedāvājumu. 
 

 
 
 

 
 

 
 

NO KONFRONTĀCIJAS UZ SADARBĪBU 
 

Turpinot sarunu ciklu “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējām un ko spējam”, kas tiek rīkots sadarbībā ar Konrāda Adenauera 
fondu, 15. novembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā risinājās sarīkojums “No etniskās konfrontācijas uz minoritāšu kop-
darbību Latvijas neatkarības atjaunošanā”, kurā tika runāts par etnisko attiecību jautājumiem Latvijā laikposmā no         
1988. gada līdz mūsdienām. 
Pasākums bija veltīts Latvijas Nacionālo kultūras biedrību aso
-ciācijas dibināšanai 1988. gada 3. decembrī un 1988. gada      
10.–11. decembra Latvijas PSR tautu forumam, kurā mazā-
kumtautību pārstāvji atbalstīja latviešu tautas pašnoteikšanās 
un neatkarīgas valsts atjaunošanas centienus. Diskusijā par 
to, kā izvairīties no Latvijas attīstībai nevēlamām etniskām 
konfrontācijām nākotnē, piedalījās nozīmīgas Trešās Atmodas 
laika personības: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociā-
cijas priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans, Latvijas Tautas frontes 
otrais priekšsēdētājs, viens no LNKBA dibinātājiem un tās 
bijušais atbildīgais sekretārs Romualds Ražuks, bijušais laik-
raksta “Atmoda” krievu izdevuma redaktors Aleksejs Grigor-
jevs, tulkotājs un dzejnieks Uldis Bērziņš, ilggadējs politiķis 
Einārs Cilinskis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Sergejs 
Kruks. Sarīkojumu vadīja Latvijas Universitātes sociālās atmi-
ņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.  
 

IZDOTS JAUNS KATALOGS 
 

29. novembrī LNVM Dauderu nodaļā notika kataloga “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” atvēršanas 
svētki. Katalogā atspoguļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa (1926) pēckara gados trimdā izvei-
dotā kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā viņa radītajam “Latviešu muzejam” Vācijā.  

Izdevumā publicēti 352 priekšmetu – apbalvojumu, sadzīves un 
mākslas priekšmetu, mēbeļu, grāmatu – attēli un apraksti, kā arī 
dokumenti un fotogrāfijas. Katalogs ir 240 lappuses biezs un ta-
pis ar Gaida Graudiņa atbalstu. Satura kopsavilkums publicēts 
angļu un vācu valodā, pielikumā rodams kolekcijas pamatkrāju-
ma priekšmetu saraksts.  
Graudiņa aizraušanās ar dažādu ne tikai ar Latviju un tās vēsturi 
saistītu priekšmetu kolekcionēšanu paver iespēju aplūkot to kā 
vienu no kultūras, vēstures un arī mākslas attīstības procesiem. 
Kolekcijas fragmentārais raksturs apliecina to, cik dažādi       
priekšmeti var kļūt par mūsu atmiņu nesējiem, izziņas un pētnie-
cības avotu.  
Katalogs iegādājams LNVM Dauderu nodaļā un arī LNVM veika-
lā Brīvības bulvārī 32. 

Attēlā: Semināra dalībnieki. 
Foto: Viola Ozoliņa. 

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Skats pasākumā, priekšplānā – Gaidis Graudiņš. Foto: Kārlis Kalseris. 



 

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 māk-
slas 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. 
www.lnvm.lv  
www.latvijasgadsimts.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  


