Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

LATVIJA UN MĒS
Attēlā: Kalpaka bulvāris Rīgā. 20. gadsimta 30. gadi. LNVM krājums.

SVEICAM LATVIJU SIMTAJĀ DZIMŠANAS DIENĀ!
Par 11. un 18. novembra programmu muzejā
lasiet Ziņneša 3., 4. un 5. lappusē.

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles,
Brīvības bulvāris 32, Rīga
pastāvīgā ekspozīcija
“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”
“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”
“Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”
“Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”
“Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”
“Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”
“Latvijas Republika. 1918–1940”
“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”
“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”
“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”
“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”
“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”
“Latvieši svešumā. 1944–1990”
“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”

IZMAIŅAS
LATVIJAS NACIONĀLĀ
VĒSTURES MUZEJA
DARBA LAIKĀ:
11. novembrī –
11.00-19.00, ieeja brīva
18. novembrī –
11.00-19.00, ieeja brīva
19. novembrī – slēgts

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 15. novembra līdz 2. decembrim
Ivara Salmaņa fotogrāfiju izstāde “Pastkarte no mājām”
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē” – slēgta uz remonta laiku
pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Virtuve”, “Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija” – slēgta uz remonta laiku

IZMAIŅAS
LNVM DAUDERU NODAĻAS
DARBA LAIKĀ:
11. novembrī – ieeja brīva
18. un 19. novembrī – slēgts

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 Centra humanitārā vidusskola
laiks: no 2018. gada 1. līdz 9. novembrim
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”
izstāde “Mēs, tauta”

vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola
laiks: no 2018. gada 12. līdz 21. novembrim
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”

vieta: Rīgas Mežciema vidusskola
vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola
laiks: no 2018. gada 12. līdz 21. novembrim
laiks: no 2018. gada 29. oktobra līdz 2. novembrim izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”
izstāde “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola
vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola laiks: no 2018. gada 12. līdz 21. novembrim
laiks: no 2018. gada 5. līdz 9. novembrim
izstāde “Mēs, tauta”
izstāde “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”
vieta: Rīgas Kultūru vidusskola
laiks: no 2018. gada 12. līdz 16. novembrim
laiks: no 2018. gada 12. līdz 23. novembrim
izstāde “Priekšmetu stāsti”
izstāde “Lāčplēša Kara ordenis”
vieta: Rīgas 72. vidusskola
laiks: no 2018. gada 6. līdz 21. novembrim
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”

vieta: Laurenču sākumskola
laiks: no 2018. gada 23. līdz 30. novembrim
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”
izstāde “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”

vieta: Rīgas Mūzikas internātvidusskola
laiks: no 2018. gada 26. līdz 30. novembrim
izstāde “Patiesība par Lielvārdes jostu?”
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”

PASĀKUMI VALSTS SVĒTKOS
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ VĒSTURES MUZEJĀ
11. NOVEMBRĪ
Lāčplēša dienā pieminēsim tos, kuri aizstāvēja un izcīnīja jauno Latvijas valsti pirms teju simt gadiem!
11.00–19.00 – Lāčplēša Kara ordeņa Latvijā vienīgā pilnā komplekta apskate vienlaikus ar numismātu stāstījumu izstādē
“Latvijas gadsimts”, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru dzīvesstāsti, unikāli priekšmeti, apbalvojumi, Neatkarības kara piemiņa kā
caurviju tēma izstādē;
14.00 – pasākums “Lāčplēša diena vēsturē un mūsdienās”: LNVM vēsturnieka Mārtiņa Vāvera referāts par Lāčplēša dienas
atzīmēšanas tradīciju atspoguļojumu presē simt gadu laikā, pēc kura atmiņās par sarkanbaltsarkanā karoga atgriešanos Rīgas
pils Svētā Gara tornī 1988. gadā dalīsies notikuma dalībnieki: bijusī LNVM (tolaik – Latvijas Vēstures muzeja) direktore
Ināra Baumane, LNVM direktors Arnis Radiņš un Karoga grupas parstāvis Paulis Barons;
12.00, 14.00 un 16.00 – izzinoša un radoša nodarbība bērniem “Mana Latvija”: stāstījums par nozīmīgākajiem valsts svētkiem
rudenī – 11. un 18. novembri –, valsts apbalvojumu tuvāka apskate un ordeņu darbnīca.
Muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00, ieeja – bez maksas.

18. NOVEMBRĪ
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! Valsts simtā gada kulminācijā – 18. novembrī – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
aicina apmeklēt vienu no centrālajiem simtgades programmas notikumiem – izstādi “Latvijas gadsimts”!
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 un 18.00 – ekskursija “Virziens: neatkarīga valsts”: Latvijas dibināšanas
aizkulises, 39 valsts pasludinātāju dzīvesstāsti;
12.00, 14.00 un 16.00 – izzinoša un radoša nodarbība bērniem “Mana Latvija”: stāstījums par to, kā pirms simt gadiem dibināja
un nosargāja Latviju, valsts apbalvojumu tuvāka apskate un ordeņu darbnīca;
11.00–19.00 – izstādes “Latvijas gadsimts” apskate un fotopostenis, kurā ikviens varēs iemūžināt sevi vēsturiskā ainā un saņemt
fotogrāfijas līdzņemšanai; muzeja veikalā – nule iznākusī grāmata “Latvijas valsts dibinātāji”, kā arī izstādes “Latvijas gadsimts”
katalogs latviešu un angļu valodā.
Muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00, ieeja – bez maksas.

LATVIJAS VALSTS DIBINĀTĀJI
Kā tika dibināta Latvijas valsts? Kuri un kādi cilvēki tālaika sarežģītajā politiskajā situācijā spēja vienoties par šo soli? Lai
līdzētu rast atbildes, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs kopā ar citu muzeju kolēģiem projekta “Latvijas gadsimts” ietvaros ir sagatavojis biogrāfisku eseju krājumu “Latvijas valsts dibinātāji” par 39 personībām – Latvijas Tautas padomes locekļiem, kuri 1918. gada 18. novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas Republiku.
Apjomīgajā izdevumā pirmoreiz sniegta
iespēja vienkopus un padziļināti izzināt
valsts dibinātāju devumu Latvijas tapšanā,
tuvplānā ieraudzīt 39 ļoti dažādus dzīvesgājumus, spilgtas sava laikmeta personības.
Tik pamatīgi valsts proklamētāju dzīvesstāsti izpētīti tikai nesen. Esejās lasītāja skatam
pietuvināts tieši valsts dibināšanas mirklis
1918. gadā, ceļš uz to cauri Pirmajam pasaules karam un revolūcijām, kā arī pirmie
jaunās Latvijas Republikas soļi.
Īpaša uzmanība grāmatā veltīta arī valsts
pasludinātāju sadarbībai jau krietni pirms
1918. gada – sabiedriskās organizācijās,
biedrībās, legālās un nelegālās politiskās
aktivitātēs un domubiedru grupās. Vienlaikus biogrāfijas veidotas kā 39 individuāli
stāsti, kur cilvēka dzīvesgājums uzlūkots kā
viens veselums – mūžs, kas aptver dažādus
Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”, valsts dibinātāju zālē. Foto: Valters Lācis.
vēstures laikposmus. Tādējādi nosacītais
laika nogrieznis, ko aptver grāmata, ir posms no 1859. gada, kad dzimis vecākais valsts dibinātājs Jānis Čakste, līdz pat 1990.
gadam, kad Zviedrijā devās aizsaulē pēdējais valsts dibināšanas sēdes delegāts Bruno Kalniņš. 39 Latvijas valsts dibinātāju vidū
ir gan labi atpazīstamas personības, gan arī vārdi, kurus liela daļa lasītāju uzzinās pirmoreiz. Piemēram, Kārlis Albertiņš, Jānis
Bergsons, Jānis Bērziņš, Nikolajs Svemps reti nonākuši vēstures pētnieku redzeslokā, jo politikā darbojušies neilgi.
Dzīvesstāstus papildina ievadeseja, kurā ieskicēta latviešu politiskās elites tapšana. Izmantots plašs ilustratīvo materiālu klāsts
no Latvijas un ārvalstu muzejiem, arhīviem un bibliotēkām, kā arī vēl nepublicētas fotogrāfijas no vairāku dibinātāju dzimtu
privātkolekcijām. Biogrāfisko eseju autori ir vēsturnieki Tālis Vigo Pumpuriņš, Imants Cīrulis un Toms Ķikuts, mākslinieks – Valdis Villerušs.
Grāmata būs iegādājama Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 Rīgā, pēc 16. novembra – arī Latvijas grāmatnīcās.

CIK SVARĪGS IR PRIEKŠMETU SVARS?
Sestdiena, 24. novembris, plkst. 12.00 – šajā laikā muzejā tiek gaidīti zinātkārie priekšmetu mērnieki, lai, apskatot izstādes
“Latvijas gadsimts” eksponātus, vairāk pievērstu uzmanību to svaram. Ieeja – bez maksas.
Šī būs cikla trešā nodarbība, un tajā ģimenes ar
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
kopā ar ekskursijas vadītāju meklēs izstādē visvieglāko un vissmagāko priekšmetu. Klausoties gida
stāstījumu un pildot uzdevumu lapu, katrā no izstādes desmit sadaļām nodarbības dalībnieki meklēs priekšmetus, kas zīmīgi ar savu svaru, kā arī
apskatīs visvieglāko un vissmagāko eksponātu.
Apmeklējot visas četras nodarbības, ģimenes ar
bērniem būs ne tikai iepazinušās ar izstādi
“Latvijas gadsimts” un Latvijas vēstures pēdējo
simt gadu norisēm, bet arī uzzinājušas interesantus faktus par izstādes vairāk nekā 1500 priekšmetiem – unikālām vēstures liecībām.
Nodarbību cikls “Priekšmetu mērnieks” notiek
mēneša pēdējā sestdienā 68 muzeju kopizstādē
“Latvijas gadsimts”. Pēdējā nodarbībā, kas notiks
29. decembrī, tiks mērīts attālums, ko eksponāti
Attēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” bērnu ceļveža atklāšanas pasākumā.
mērojuši līdz izstādei.
Foto: LNVM.

EKSKURSIJAS “LATVIJAS GADSIMTĀ”
DINAMISKIEM UN APCERĪGĀKIEM SOĻIEM
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs noteiktās mēneša dienās
turpina piedāvāt ekskursijas un īpašus piedāvājumus izstādē
“Latvijas gadsimts” dažādām auditorijām.
3. novembrī 14.00 tiek gaidīti dažādu vecumu vēstures interesenti, lai gida vadībā dotos pa maršrutu “10 soļi Latvijas gadsimtā”.
Aptuveni divu stundu garajā ceļā tiks iepazītas vēl nezināmas pieturas un ceļabiedri – cilvēki, kuri atstājuši spilgtas pēdas Latvijas
vēstures lappusēs, vai arī ļaudis, kuru dzīvesstāsts raksturo savu
laikmetu. Maksa par ekskursiju ietilpst muzeja ieejas biļetes cenā.
Savukārt 29. novembrī (kā ikkatra mēneša pēdējā ceturtdienā)
muzejā risināsies Senioru diena. 14.00 gids būs gatavs rāmākai
gaitai pa Latvijas vēstures līkločiem. Maksa par ekskursiju ietilpst
muzeja ieejas biļetes cenā.
Par nodarbībām bērniem lasiet Ziņneša 4. lappusē.
Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: LNVM.

LĀČPLĒŠA DIENAS ATZĪMĒŠANA VĒSTURĒ UN MŪSDIENĀS
Lāčplēša dienas svinības Latvijas kultūrā sākušās 1920. gada 11. novembrī, kad
karavīriem par varonību un kaujas laukā apliecinātu tēvzemes mīlestību un drosmi
Esplanādē tika pasniegti pirmie Lāčplēša Kara ordeņa eksemplāri. Vairāk par šo
tēmu būs iespējams uzzināt LNVM Konferenču zālē 11. novembrī 14.00, kad ar
referātu “Lāčplēša dienas svinību atspoguļojums presē 1920.–1988. gadā” uzstāsies LNVM Numismātikas nodaļas pētnieks, Mag. hist. Mārtiņš Vāveris.
11. novembra svinības pirmskara Latvijā ar godu un pacilātību tika atzīmētas katru
gadu. Paralēli oficiālajai programmai šajā procesā aktīvi iesaistījās latviešu prese, kas
katru gadu sniedza detalizētus svinību aprakstus, publicēja apsveikumus, dzejoļus,
atmiņu stāstījumus, literārus sacerējumus ar militāru tematiku.
Uz pirmskara Latvijas preses un žurnālistikas fona īpaši izcēlās žurnāli, kas uz savu
izdevumu vākiem, tuvojoties 11. novembra svinībām, izmantoja dažādus patriotiskus
zīmējumus ar militāru un literāru ievirzi, kuros attēloja gan Lāčplēsi, gan plaukstošo
Latviju, gan kaujā gatavus doties karavīrus.
Kārļa Ulmaņa 15. maija apvērsums 1934. gadā ieviesa izmaiņas 11. novembra svinībās, kas no relatīvi pieklusinātas un vienlaikus emocionālas svinēšanas pārtapa par
lielu, pompozu pasākumu.
Laika gaitā mainījies arī atzīmēšanas dienas nosaukums: pirmskara Latvijā 11. novembri sauca par Lāčplēša ordeņa svētku, Uzvaras, Varoņgara dienu u. tml., bet par
Lāčplēša dienu tā kļuva tikai 1989. gadā.

Attēlā: Žurnāla “Atpūta” vāks.
1934. gada 9. novembris. LNVM krājums.

DISKUSIJA PAR ETNISKO ATTIECĪBU DINAMIKU LATVIJĀ

Attēlā: Latvijas Poļu savienības kopsapulces dalībnieki. Pirmā no kreisās
Ita Kozakeviča (1955–1990). Fotogrāfs nezināms.
Rīga, 1990. gada 14. janvāris. LNVM krājums.

15. novembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notiks sarīkojums “No etniskās konfrontācijas uz minoritāšu kopdarbību
Latvijas neatkarības atjaunošanā”, kas turpina sadarbībā ar
Konrāda Adenauera fondu rīkoto sarunu ciklu “Trešā atmoda.
1988. gads. Ko spējām un ko spējam”.
Pasākums būs veltīts Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibināšanai 1988. gada 3. decembrī un 1988. gada
10.–11. decembra Latvijas PSR tautu forumam, kurā mazākumtautību pārstāvji izteica atbalstu latviešu tautas neatkarības centieniem.
Uz diskusiju par etnisko attiecību dinamiku Latvijā aicināts Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs
Rafi Haradžanjans, vēsturnieks Gustavs Strenga un politiķis, bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks, to
vadīs Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.
Norises vieta – Vecpilsētas iela 13/15 Rīgā, ieeja – bez maksas.

GAISMAS UN KRĀSU SPĒLE
PASTKARTĒS NO MĀJĀM
Novembra vidū LNVM Dauderu nodaļā tiks atvērta un līdz
2. decembrim būs apskatāma fotomākslinieka Ivara Salmaņa
personālizstāde “Pastkarte no mājām”, kas veltīta Latvijas
valsts simtgadei. Interesenti aicināti uz izstādes atklāšanu
15. novembrī plkst. 18.00 Dauderu namā Zāģeru ielā 7, Rīgā.
Fotogrāfs Ivars Salmanis ir fotokluba “Rīga” biedrs. Darbi izstādei “Pastkarte no mājām” tapuši sešu gadu laikā un veidoti kā
krāšņas pastkartes, kurās redzamas daudziem zināmas un iemīļotas vietas Latvijā. Salmaņa fotogrāfa gaitas sākušās 2012. gada februārī, viņa rokraksta būtiskākā iezīme ir gaismas un krāsu
saspēle, katrā darbā akcentējot ko īpašu.
Savās fotogrāfijās mākslinieks vēlas parādīt Latvijas burvību,
iedvesmot skatītāju izrauties no ikdienas urbānās vides un izbaudīt dabas skaistumu, kas aiz ātrā darba ritma, steigas un
bailēm kaut ko nokavēt tiek palaists garām. Salmaņaprāt, valsts
Attēlā: Izstādes darbs “Saulriets”. 2017. gads.
svētki
var būt laiks, kad apzināties, ka dzīvojam skaistā zemē ar
Foto: Ivars Salmanis.
garu, daudzveidīgu un ļoti skaistu jūras piekrasti, kas ļauj ikvienam baudīt krāšņus saulrietus vai vienkārši kavēties pārdomās, vērojot saules staru, jūras viļņu vai debess juma rotaļas.
Izstādi atbalsta Latvijas radošo fotogrāfu asociācija un “8 STUDIOS AGENCY”.

KATALOGS “ATMIŅU NESĒJS”
29. novembrī plkst. 16.00 “Dauderu” namā notiks latviešu kultūras mecenāta
un kolekcionāra Gaida Graudiņa kataloga atvēršanas svētki. Katalogā
“Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” raksturota Gaida
Graudiņa trimdā izveidotā kolekcija, kas kļuva par pamatu viņa “Latviešu
muzejam” Vācijā.
1990. gadā Gaidis Graudiņš atveda kolekciju uz Latviju un izveidoja kultūras
muzeju “Dauderi”, kas kopš 2010. gada ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
nodaļa. Šajā kolekcijā iekļauti ap 7000 priekšmetu, kas ir daudzveidīgi gan no
priekšmetu tipa, gan tēmas, gan hronoloģijas viedokļa. Kolekcija aptver laika
posmu no 14. gadsimta otrās puses līdz pat mūsdienām, tajā iekļauti ne tikai ar
Latvijas teritoriju saistīti priekšmeti. Katalogam atlasīti un publicēti 352 no
tiem: apbalvojumi, sadzīves un mākslas priekšmeti, mēbeles, grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas. Lielākā daļa priekšmetu sniedz priekšstatu par relikvijām,
kas paņemtas līdzi, dodoties bēgļu gaitās no Latvijas Otrā pasaules kara beigās.
Cita priekšmetu daļa liecina par latviešu kultūras dzīvi trimdā.
Katalogs “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” ir mecenāta velte Latvijas valsts simtgadē.
Attēlā: Kataloga vāks.

DAUDERI POŠAS SIMTGADEI
Dauderu nama trīs zālēs turpinās remontdarbi: lai godam
sagaidītu valsts nozīmīgo jubileju, trijās zālēs – vēsturiskajā
mūzikas salonā, bijušajā Valsts un Ministru prezidenta Kārļa
Ulmaņa darba kabinetā, kā arī vēsturiskajā ēdamtelpā – notiek
jaunu tapešu līmēšana.

Attēlā: Tapešu nomaiņa Dauderu nama
vēsturiskajā ēdamtelpā.
Foto: Olga Miheloviča.

KO DARA MUZEJPEDAGOGS?
No 8. līdz 12. oktobrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkoja tradicionālo Karjeras nedēļu, kas šogad noritēja jau
sesto reizi. Šogad Karjeras nedēļas ietvaros varēja uzzināt arī par muzejpedagoga darba specifiku.
Lai par to pavēstītu plašāk, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja muzejpedagoģe Ilze Miķelsone devās uz Rīgas Igauņu pamatskolu. Skolēniem bija iespēja ne tikai skatīties slaidrādi par darbu muzejā un klausīties stāstījumu, bet arī uzlaikot dažādu gadsimtu
tērpu atdarinājumus un turēt rokās senu priekšmetu kopijas. Vislabāk skolēniem patika uzdevums minēt priekšmetus, par
kuriem ir zināms vien sākuma burts un tas, ka to var aplūkot Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Noslēgumā skolēni rakstīja
savus novēlējumus Latvijai, kas tagad papildina izstādes “Latvijas gadsimts” noslēdzošās zāles interaktīvo sienu.

Attēlos: Skats Karjeras nedēļas pasākumā. Bērnu novēlējumi Latvijai. Foto: LNVM.

IZSTĀDE PAR LATVIJAS UN POLIJAS KOPĪGO VĒSTURI
24. oktobrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš un Arheoloģijas departamenta pārstāvji piedalījās izstādes “Tik tālu un tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture” atklāšanā Viļakas novada muzejā.
Izstādi, kas paredzēta kā ceļojoša, veidojuši Viļakas muzeja speciālisti sadarbībā ar Polijas Valsts arheoloģijas muzeju, tā vēsta
par Latvijas un Polijas kopīgo vēsturi – laiku, kad Latgale bija iekļauta Polijas-Lietuvas Inflantijā. Pirms gandrīz diviem gadsimtiem Viļakas (toreiz – Marienhauzenas) apkārtnē veiktos arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti līdz šim glabājās Polijas
Valsts Arheoloģijas muzejā; lai tos būtu iespējams apskatīt Latvijā, šogad Viļakas muzeja darbinieki uzsāka sadarbību ar poļu
kolēģiem. Marienhauzena atradās poļu pārvaldībā 16.–18. gadsimtā, tāpēc teju katrā reģiona pilsētā ir rodams Polijas kultūrvēsturiskais mantojums. Tagad viļakieši šo faktu izmanto kā vienu no poļu tūristu piesaistes punktiem.
Izstādē “Tik tālu un tomēr tik tuvu…” aplūkojama gan bagātīga no dažādiem materiāliem darinātu rotu kolekcija, gan reliģiski
un vēsturiski priekšmeti no dzelzs laikmeta līdz 20. gadsimtam. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs deponējis Viļakas kolēģiem
45 priekšmetus no Šķilbēnu Dzilnaskalna uzkalniņu kapulauka, Šķilbēnu Daņilovkas uzkalniņu kapulauka un Šķilbēnu Loginu
kapsētas. Minētās senlietas pārstāv laika posmu no 500. g. pr. Kr. līdz 15. gadsimtam.
Izstāde būs atvērta Viļakas bijušās kapucīnu klostera ēkas izstāžu zālē Klostera ielā 1 līdz nākamā gada 24. februārim, pēc
tam to plānots eksponēt Varšavā, Rīgā un citās abu valstu pilsētās.

Attēlā: Skats izstādes atklāšanā. Foto: LNVM.

Attēlā: Kaklariņķis, bronza. Šķilbēnu Daņilovka, II kapulauks, 3. uzkalniņš,
6. kaps. 13./14. gadsimts. LNVM krājums.

LATVIJAS TAUTAS FRONTES 30 GADI
8. oktobrī Dailes teātrī Rīgā notika kupli apmeklēta
starptautiska konference “Latvijas Tautas fronte par
neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF – 30”, kam
sekoja Dailes teātra sarūpēts svētku koncerts.
Konferencē piedalījās Lietuvas vēstures institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vēsturnieks Viļus Ivanausks (Lietuva), Tallinas arhīva direktors, “Rahvarinne”
muzeja vadītājs, vēsturnieks Killo Arjaks (Igaunija), Trešās atmodas laika Zviedrijas konsuls Rīgā, vēlākais vēstnieks un grāmatas “Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas
diplomātija 1983–1991” autors Larss Pēters Fredēns
(Zviedrija), Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks Mārtiņš Kaprāns, politologs Ivars Ījabs, Vidzemes
augstskolas pētnieks un rektors Gatis Krūmiņš un jurists
Jānis Pleps, kā arī LTF bijušie priekšsēdētāji Dainis Īvāns
un Romualds Ražuks. Konference atspoguļoja Latvijas
Attēlā: Skats konferencē. Foto: Kārlis Kalseris.
Tautas frontes – mūsu valsts vēsturē lielākās politiskās
organizācijas – nozīmi. Pasākuma laikā pie Dailes teātra tika izvietots NBS displejs, kas izraisīja lielu interesi gan konferences
apmeklētājos, gan garāmgājējos.
Konferenci organizēja 4. maija deklarācijas klubs, Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome, Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs sadarbībā ar Dailes teātri, atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija,
Konrāda Adenauera fonds, Latvijas Radio.

JAUNA CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE
Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgades svinību laikā tika
atklāta LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas veidota ceļojošā izstāde “LTF – par demokrātisku Latviju!”.
Izstāde ataino Latvijas Tautas frontes (LTF) rašanās priekšnoteikumus un veidošanās procesus, kā arī tās organizatorisko
struktūru un darbības virzienus. LTF bija Latvijas Trešās atmodas fenomens – organizācija, kas spēja apvienot vairāk
nekā 25 000 Latvijas iedzīvotāju, lai atgūtu neatkarīgu, brīvu
un demokrātisku Latviju. Izstādē īpaši akcentēta LTF decentralizēto novadu nodaļu un grupu veidošanās Latvijā, LTF
atbalsta grupu procesi ārzemēs un trimdas latviešu atbalsts.
Ievērojams skaits fotogrāfiju, dokumentu un priekšmetu atspoguļo Trešās atmodas zīmīgākos notikumus un LTF darbību
hronoloģiskā secībā.
Attēlā: Izstādes stends Dailes teātrī. Foto: Kārlis Kalseris.

STUDENTI KLAUSĀS PAR BALTIJAS CEĻU
12. oktobrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā
UNESCO mantojuma nedēļas ietvaros Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 1. kursa studenti tikās
ar bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju un
LNVM pētnieka asistentu Daini Īvānu.
Dainis Īvāns stāstīja studentiem par UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas programmas “Pasaules atmiņa”
starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju “Baltijas ceļš
– cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” – kā tapa Baltijas ceļa ideja, kā ritēja tā organizācija
un norise.

Attēlā: Skats pasākumā.
Foto: Gita Palma.
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5. oktobrī LNVM Muzejpedagoģijas departamentā tika sagaidīti kolēģi no
Jaunpils vidusskolas, kuri interesējās par muzeja jaunāko piedāvājumu.
Foto: LNVM.

17. oktobrī Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” lielajā zālē notika Latvijas simtgadei veltīts Rīgas interešu izglītības iestāžu cikla “Tā daļa manas Rīgas”
pasākums “Sarkandaugavas stāsti”, kur ar Muzeja stāstu piedalījās LNVM
Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča. Foto: Roberts Ķesteris.

9. oktobra Vēlo otrdienu ciklā muzejā notika tikšanās ar izstādes “Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā” autori, tekstilmākslinieci un LNVM
Etnogrāfijas nodaļas krājuma glabātāju Unu Dževečku (centrā). Foto: LNVM.

19. oktobra pēcpusdienā izstādē “Latvijas gadsimts” viesojās mediju pārstāvji
– muzeja sadarbības partneri ziņu portāls Delfi.lv.
Foto: LNVM.

Oktobrī turpinājās kluba #Jauniešimuzejā aktivitātes, lai plašāk iepazītu Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un tā nodaļas. 20. oktobrī jaunie vēstures entuziasti
iepazinās ar muzeja vairāku tūkstošu lielo fotogrāfiju kolekciju, par kuru stāstīja LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane.
Gunita demonstrēja jauniešiem senus fotoaparātus un stikla plates, kā arī ļāva tās pētīt. Iedvesmojušies no stāstījuma, kluba dalībnieki stāstīja par savām fotogrāfijām un foto albumiem un papildināja arī izstādes “Latvijas gadsimts” virtuālo fotogaleriju “Gadsimta albums” (to joprojām var kuplināt ikviens šeit:
www.latvijasgadsimts.lv/albums). Savukārt 23. oktobrī jaunieši apmeklēja muzeja krājumu Lāčplēša ielā. Pēc tikšanās un sarunas ar muzeja direktoru
Arni Radiņu jaunieši aplūkoja daļu no muzeja vairāk nekā 1 000 000 vienību lielās kolekcijas, viesojoties Arheoloģijas departamentā, Vēstures departamentā,
Numismātikas nodaļā un Etnogrāfijas nodaļā. Par šo iespēju vislielākā pateicība muzeja direktoram un nodaļu vadītājiem, kā arī visiem atsaucīgajiem muzeja
darbiniekiem, kas jauniešiem parādīja, cik aizraujošs var būt darbs muzejā! Foto: LNVM.

Turpinājums 10. lpp.
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22.oktobrī muzejā notika Radošā nedarbnīca, kas pulcēja muzejpedagogus no
dažādiem Latvijas muzejiem, lai “savējo” lokā brīvā gaisotnē mainītos viedokļiem
par pedagoģisko programmu piedāvājumu. Foto: LNVM.

Rudens brīvlaikā LNVM muzejpedagogiem un darbiniekiem bija darba pilnas rokas, uzņemot bērnus un jauniešus, kuri brīvlaiku vēlējās pavadīt izzinoši. 25. oktobrī par pētījumu “Zirga garderobe pirms simt gadiem” stāstīja
LNVM Etnogrāfijas nodaļas krājums glabātājs Jānis Šabanovs. Foto: LNVM.

24. oktobrī bija laiks rīkot otro semināru tiem pedagogiem, kuriem vietas trūkuma dēļ nebija iespēja piedalīties seminārā vasarā. Arī šajā reizē skolotāji gida
vadībā iepazinās ar izstādi “Latvijas gadsimts” un izvērtēja muzejpedagogu sagatavotās darba lapas, papildinot tās ar ierosinājumiem. Foto: LNVM.

Jaunie un vērīgie Priekšmetu mērnieki pulcējās muzejā 27. oktobra rītā, lai
pētītu izstādes “Latvijas gadsimts” eksponātu vecumu, atrastu senāko un jaunāko no tiem, kā arī uzzinātu citus interesantus faktus.
Foto: LNVM.

30. oktobrī notika kārtējā Vēlo otrdienu tikšanās, kurā tiek skatītas dažādas
izstādē “Latvijas gadsimts” skartās tēmas. Šoreiz tā bija “Par ko cīnījās latviešu
strēlnieki? Strēlnieku tēls Latvijas vēsturē un kultūrā dažādos laikposmos”.
Foto: LNVM.

ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas
1869. gadā LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu:
arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie
darbarīki, tautas lietišķās
mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības.
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt visu laiku Latvijas un pasaules garīgās un
materiālās
kultūras
liecības
ar
arheoloģijas,
etnogrāfijas,
numismātikas,
vēstures
vai
mākslas
vēstures nozīmi. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes atrodas pagaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots telpās Lāčplēša ielā
106, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā mājvietā
Rīgas pilī, savukārt krājumu pārcelt uz jaunajām muzeju krājuma telpām Pulka ielā.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa.
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
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izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. No 1937. līdz
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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

