
 

 

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

 

NOZĪMĪGA DĀVANA MUZEJAM – 
VALSTS DIBINĀTĀJA  

VIĻA GULBJA  
PERSONISKIE PRIEKŠMETI  

UN APBALVOJUMI 

Attēlā: Vilis Gulbis. 1930. gadi. Foto no izstādes: Roberts Kaniņš. 

Vairāk par dāvinājumu lasiet Ziņneša 4. un 8. lappusē. 



 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles,  
Brīvības bulvāris 32, Rīga 
 

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

pastāvīgās izstādes 
“Sakrālā māksla”, “Nauda Latvijā” 
“Latvijas valsts dibinātāja Viļa Gulbja relikvijas”  
laiks: līdz 2019. gada 10. februārim 
“Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā” 
laiks: no 2018. gada 21. augusta līdz 2019. gada 31. 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 2019. gada 31. martam 
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
laiks: no 2019. gada 30. janvāra līdz 17. martam 
Marinas Kravčenko fotoizstāde “Detaļu daba vēstures kontekstā”  
 

pastāvīgās izstādes 
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē” – slēgta uz remonta laiku un jaunas ekspozīcijas iekārtošanu  
 

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

 

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

pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija” 
laiks: līdz 2019. gada 1. martam 
jaunieguvumu izstāde “Vēstures liecības par 1991. gada janvāra barikādēm Rīgā” 

 
 

 

vieta: Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži” 
laiks: no 2019. gada 19. janvāra līdz 16. februārim 
izstāde “Mēs, tauta”  
 

vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs (Preiļu 1. pamatskolas muzejā) 
laiks: no 2019. gada 19. februāra līdz 21. maijam 
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1919–1921”  
 

vieta: Tartu Rotaļlietu muzejs  
laiks: no 2019. gada 16. janvāra līdz  21. aprīlim 
Muzeja deponējumi izstādē “Läti manguasjad” (“Latviešu rotaļlietas”)  



 

BALSOSIM PAR SAVĒJIEM! 
 

Vēl tikai līdz 2. februārim (ieskaitot) varam paspēt paust 
prieku, lepnumu un gandarījumu par savu un savu kolēģu 
darbu, nobalsojot par izstādi "Latvijas gadsimts”, – šajā 
dienā beigsies fināla balsojums Latvijas Televīzijas un    
Radio gada balvai "Kilograms kultūras"!  
Muzejs tajā piedalās ar 68 Latvijas muzeju kopīgo dāvanu 
valsts simtgadē un no vasaras balsojuma izvirzīts finālam. 
Kopš izstādes atklāšanas 2018. gada maijā to apskatījuši 
pāri par 40 000 apmeklētāju, ieskaitot augstas citvalstu 
amatpersonas.  
Kā balsot? https://www.lsm.lv/kgkulturas/sakums/ atro-
dot kategoriju "Mantojums", izvēloties izstādi un reizi die-
nā dodot tai savu balsi.  

 
 

BRAUC, MET, APSTĀJIES  
UN BRAUC TĀLĀK!  

 

“Kas gan nevēlētos piedalīties jautrā autobraucienā, lai zibeņāt-
rumā trauktos pāri kalniem un lejām, cauri pilsētām un cie-
miem? Šoreiz jums radusies šāda izdevība. Jaunais automobilis 
jau piebraucis un aicina ekskursijā. Sagatavojies dažādiem pār-
steigumiem!” – tā lasāms 1930. gados izdotajā galda spēlē, un tā 
aicina arī muzejs, rīkojot jaunu nodarbību ciklu ģimenēm. 
9. februārī 12.00 sāksies jau otrais brauciens – cikla otrā nodarbī-
ba, kas galda spēles veidā mudina ceļot pa dzimto zemi, vienlai-
kus uzzinot daudz kā jauna par tās pilsētām un ievērojamām vie-
tām. Tieši šāda spēle kā viens no eksponātiem patlaban pārstāv 
dažādu laiku latviešu rotaļlietas izstādē Igaunijā (vairāk par izstādi 
un muzeju lasiet Ziņneša 9. un 11. lappusē). Savukārt nodarbībās, 
kas notiks reizi mēnesī līdz vasarai, tiek izmantots palielināta spē-
les laukuma variants, kas ļauj vienlaikus tajā piedalīties vairākiem 
spēlētājiem. 
Nākamie braucieni apkārt Latvijai notiks 9. martā un 13. aprīlī, 
pieteikšanās nav nepieciešama, maksa par dalību ģimenei 
(neatkarīgi no cilvēku skaita) – 4 eiro. 

 
 
 
 
 

EKSKURSIJAS MARŠRUTS: LATVIJAS LAIKA LĪNIJA 
 

Katra mēneša pirmā sestdiena muzejā ir diena, kad izstādē 
“Latvijas gadsimts” pieaugušie tiek gaidīti uz gida vadītu 
ekskursiju. Vieta – Brīvības bulvāris 32, sākums – 14.00. 
Kā mērīt kādas valsts vēstures gaitu un nospiedumus lielajā 
pasaules vaigā? Pēc notikumu vēriena, personību nozīmīgu-
ma, atklājumu un jaunievedumu skaita un ietekmes uz visas 
pasaules attīstību? Latvijas vēsture ir bagāta ar to visu, un 
ne tikai. Atnākot uz ekskursiju izstādē “Latvijas gadsimts”, 
kas ar vairāk nekā 1500 priekšmetiem no 68 Latvijas 
muzejiem izstāsta simt gados piedzīvoto, gida stāstījuma 
laikā uzzināsiet vai secināsiet atbildi uz augšminēto jautāju-
mu, kā arī, visticamāk, jums radīsies citi jautājumi un at-
bildes.  
Ekskursijām “Latvijas gadsimtā” iespējams pieteikties arī 
citās dienās – gan privāti, gan draugu un kolēģu grupām – 
pa tālruni 67221357. 

Attēlā Izstādes "Latvijas gadsimts” reklāmas baneris. Autors: H2E. 

Attēlā: Emīlijas Benjamiņas rakstāmlietu lieltirgotavā izdota spēle 
“Autobrauciens apkārt Latvijai”. 1930. gadi.  
LNVM krājums.  

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

https://www.lsm.lv/kgkulturas/sakums/?fbclid=IwAR0MTZG-yJfiUD1ZrQ98mLQuzztCdm9qYM8Zymhn_7JbH9_-wUcdVrrmjAw


 

 IZSTĀDE “VIĻA GULBJA RELIKVIJAS” 
 

Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā, izstādes “Latvijas gad-
simts” valsts dibinātājiem veltī-
tajā sadaļā, vēl tikai līdz 10. feb-
ruārim būs iespējams apskatīt 
politiķa, vairākkārtēja ministra 
un agronoma Viļa Gulbja apbal-
vojumu, dokumentu, fotogrāfiju 
un personisko priekšmetu izstā-
di “Latvijas valsts dibinātāja   
Viļa Gulbja relikvijas”. 
Starp kopumā vairāk nekā trīs-
desmit priekšmetiem īpaši jāizceļ 
Vilim Gulbim pasniegtie Triju 
Zvaigžņu ordenis (II šķira), Aizsar-
gu Nopelna krusts, Zemkopības 
ministrijas apbalvojuma meda-
ļas, kā arī vairāki ārzemju apbal-
vojumi, piemēram, Norvēģijas 
Svētā Olafa ordeņa zvaigzne        
(I šķira), Lietuvas Ģedimina orde-
ņa zvaigzne (I šķira), Somijas  
Baltās Rozes ordenis (III šķira), un 
vairāki priekšmeti, kurus politiķis 
saņēmis kā dāvanas, ieņemot 
iekšlietu ministra un zemkopības 
ministra amatu. Kopā ar apbalvo-

jumiem muzejs saņēmis arī dokumentus: Viļa Gulbja dienesta gaitu aprakstus, laulības apliecību un viņa sievas Olgas atmiņu 
stāstījumu par vīra bērnību, skolas gadiem, studijām un sabiedriski politisko darbību, ko pierakstījis Gulbja znots Gunārs Čače. 
 
 
 
 

AR CEĻVEDI, UZDEVUMIEM UN ATKLĀJUMIEM –   
PA LATVIJAS GADSIMTU 
 

Hei, mazais! Ņem aiz rokas lielos un ved uz muzeju, lai, risinot uzdevumus, meklējot priekšmetus un skatoties fotogrāfijas un 
videoierakstus, desmit soļos piedzīvotu Latvijas simt gadus! Tiekamies 23. februārī plkst. 12.00.  
Izzinošas ekskursijas ģimenēm ar bērniem “Soli pa solim” izstādē "Latvijas gadsimts" notiek katra mēneša pēdējā sestdienā – 
kopā ar gidu ceļvedī bērniem tiek risināti uzdevumi, kuru atbildes rodamas izstādē. Ceļvedī, tāpat kā izstādē, Latvijas simt gadi 
sadalīti nosacītās desmitgadēs, sākot no tautas un nācijas veidošanās un beidzot ar mūsdienām. Katrā laikposmā iedzīvoties 
palīdz īss apraksts un ilustrācijas, piktogrammas, fakti un uzdevumi, kurus var pildīt uz vietas ar vecāku vai gida palīdzību, vai arī 
nest mājās vēlākai aizpildīšanai un lasīšanai – ceļvedis labi noder kā Latvijas vēstures īsais kurss.  
Ieeja – kā katra mēneša pēdējā sestdienā ne tikai izstādē, bet visā muzejā, – bez maksas.  

Attēlā: Skats uz izstādē izvietotajiem priekšmetiem. Foto: Valters Lācis. 

Attēlos: Skati no nodarbībām bērniem izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis. 



 

GĀJIENS ZIEMĀ UZ MUZEJU 
 

…pensijas vecuma ļaudīm var izvērsties gan izzinošs, gan atmiņas uzjundošs, un to var piedzīvot vienatnē vai kopā ar dzīves-
biedru, mazbērniem vai interešu kluba vai citas organizācijas biedriem. Tāpēc muzejs reizi mēnesī nozīmējis Senioru dienu, 
februārī – 28. datumā, kad gida stāstījums izstādē “Latvijas gadsimts” senioriem tiek piedāvāta bez maksas, nepieciešams 
samaksāt vien par ieeju muzejā (1,50 eiro), sākums – 14.00. 

Atnākot uz izstādi ar mazbērniem, vecvecākiem ir 
iespēja radīt viņos tiešu saikni ar Latvijas vēsturi – 
izstādē var atrast daudz dažādos laikos personiski 
lietotus priekšmetus vai citas laika liecības, kam 
līdzīgas, iespējams, joprojām atrodas daudzu mā-
jokļos. Savukārt, dodoties ekskursijā ar sava vecu-
ma ļaudīm, atmiņas par piedzīvoto raisās pašas, 
un, salīdzinot tās ar līdzbiedriem, aina paveras jo 
plašāka. Uz izstādi nākot vienatnē, var pilnvērtīgāk 
izdzīvot pārdomu, atmiņu un atklājumu procesu. 
To visu izstādē “Latvijas gadsimts” iespējams sa-
ņemt ar uzviju. Gaidām!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUZEJS AICINA UZ SARUNU PAR KĀRLI ULMANI 
 

Muzejā turpinās ikmēneša Vēlo otrdienu tikšanās, un nākamreiz, 26. februārī, pievērsīsimies neviennozīmīgi vērtētajam  
Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikam (1934–1940). Sarunas sākums – 18.00, ieeja – brīva. 

Minēto posmu Latvijas Republikas vēsturē raksturojuši ļoti atšķirīgi vērtējumi – 
no apbrīna, pat dievināšanas līdz nesaudzīgai kritikai. Gadiem ejot, pieaudzis pētī-
jumu klāsts, vēsturnieku un citu nozaru redzeslokā nonākuši daudzveidīgāki avoti, 
mainījusies arī mūsu sabiedrība. Diskusija “Latvijas gadsimtā” iecerēta kā vēstur-
nieku komentāri un vērtējumi par dažādām Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma iz-
pausmēm, politikas ietekmēm kultūrā, ekonomikā, pārvaldē, izglītībā, minoritāšu 
jautājumos un citās jomās. Kā autoritārā režīma politikas dažādos virzienos izpau-
dās tā raksturs un ietekme sabiedrībā, kā to vērtēt? Vai 1930. gadu norišu izsvē-
rumā mums der un ir vajadzīga okupāciju perioda un šodienas mēraukla? Ko  
Ulmaņa politikas virzieni nozīmēja tā laika sabiedrībai, kā un kāpēc tie atšķirīgi 
vērtēti vēlāk? Tie ir daži no jautājumiem, ko raudzīsim šķetināt kopā ar vēsturnie-
kiem – LU profesoru, Dr. habil. hist. Aivaru Strangu un Dr. hist. Ilgvaru Butuli. 

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

Attēlā: Kārļa Ulmaņa karikatūra no izdevuma “Augstais 
100: deputātu šarži”, Rīga, 1929. gads. Autors: Sergejs 
Civinskis.  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. 

Attēlā: Plakāts ar Kārļa Ulmaņa citātu “Atjaunotā Latvijā uzgavilēs latviskais”.  
Mākslinieks Artūrs Apinis. 1935. gads. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.  



 

 
 
 
 
 

FOTOIZSTĀDE  
“DETAĻU DABA  

VĒSTURES KONTEKSTĀ” 
 

Fotogrāfijas, kurās ikdienas dzīves un dabas elementi tverti ne-
tradicionālā redzējumā un izpildījumā – šādu izstādi piedāvā 
LNVM Dauderu nodaļa. 30. janvārī 17.00 tika atklāta Marinas 
Kravčenko fotoizstāde “Detaļu daba vēstures kontekstā”, ko 
piedāvā “DOM Interjera Studija”. 
Marina Kravčenko savā izstādē piedāvā skatītājiem aplūkot autor-
tehnikā veidotas mākslas fotogrāfijas, kas atklāj dažādas ainas no 
ikdienas dzīves un dabas. Aleksandrs Baršs reiz teica: “Mācēt vē-
rot un pētīt formu un tās detaļas nozīmē mācīties redzēt, bet re-
dzēt nozīmē saprast.” Bet kas būtu, ja to pagrieztu otrādi? Ja 
“zīmētu” vēstures detaļas ar fotouzņēmuma palīdzību un radītu 
ierasti redzamas formas, kas izpildītas zīmētā tehnikā datorgrafi-
kā? Izstādes autores mērķis bija “sadalīt” fotogrāfijās redzamo 
ierasto formu, pārvēršot trīs dimensiju telpu zīmējuma plaknē. 
Marina Kravčenko ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju un 
Sanktpēterburgas Humanitāro universitāti, jau vairākus gadus 
vada dizaina biroju “DOM Interjera Studija” un mākslas galeriju 
“DOMMCOM”.  
Izstāde skatāma līdz 2019. gada 17. martam. 
 

 
 
 
 

 

STĀSTI PAR “DAUDERIEM” –  
TOPOŠAJAI EKSPOZĪCIJAI 

 

Varbūt jūs vai jūsu vecāki ir strādājuši alus darītavā “Aldaris” un 
apmeklējuši “Aldara” klubu, kas atradās “Dauderu” namā? Var-
būt atceraties bērnudārzu Nr. 39, kas tur reiz mājoja? Varbūt 
esat svinējuši svētkus “Dauderu” un “Aldara” parkā? Arī tad, ja 
jūsu atmiņas glabā citus notikumus, kas saistās ar skaisto namu 
Zāģeru ielā, piedalieties akcijā “Izstāsti savu Dauderu stāstu!”. 
LNVM Dauderu nodaļa ir uzsākusi darbu pie jaunas ekspozīcijas 
izstrādes un līdz šī gada 31. martam aicina ikvienu izstāstīt savu 
“Dauderu” stāstu, daloties atmiņās par namu, tā vēsturi, “Aldara” 
parku vai Sarkandaugavas tuvāko apkaimi. Stāsti un jebkāda vizu-
āla informācija – fotogrāfijas, attēli, videoieraksti – par 
“Dauderiem” palīdzēs veidot muzeju daudz saistošāku, interesan-
tāku un personīgāku mums visiem.  
Stāsti tiek uzklausīti LNVM Dauderu nodaļā muzeja darba laikā 
(ik dienu, izņemot pirmdienas un otrdienas, no 10.00 līdz 17.00) 
pa tālruņiem 67392229 un 67391780 vai e-pastu  
dauderi@lnvm.lv.  

Attēlā: Izstādes afiša.  
Māksliniece: Marina Kravčenko. 

Attēlā: Akcijas afiša.  
Mākslinieks: Ģirts Boronovskis. 

mailto:dauderi@lnvm.lv


 

 
“SIRDSDAUGAVAS” SEANSS  
UN JAUNIEGUVUMU IZSTĀDE  
TFM NODAĻĀ 
 

21. februārī 17.00 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notiks 
Rodrigo Rikarda dokumentālās filmas “Sirdsdaugava” seanss. 
25. februārī apritēs 32 gadi, kopš dibināts Vides aizsardzības klubs – 
vecākā nevalstiskā organizācija Latvijā. Klubs kļuva par vienu no vir-
zošajiem Trešās atmodas spēkiem, organizējot dažādas protesta  
akcijas: pret metro būvniecību un Daugavpils HES būvniecību, kā arī 
aicinot uz lūgšanu Baltijas jūrai un citiem pasākumiem. 
Atzīmējot šo svarīgo notikumu, LNVM Tautas frontes muzejā būs 
iespēja noskatīties 1987. gadā uzņemto dokumentālo filmu 
“Sirdsdaugava”, kas tapa kā protests pret Daugavpils HES būvniecī-
bu. Filma 1987. gadā ieguva pirmo vietu kino festivālā Freiburgā 
(Vācijā), kā arī bija pirmā Latvijas filma, kuru demonstrēja toreizējās 
Rietumvācijas TV kanāls.  
Ieeja – bez maksas. 
Savukārt muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē līdz 1. martam būs 
apskatāma krājuma jaunieguvumu – priekšmetu un fotogrāfiju – 
izstāde “Vēstures liecības par 1991. gada janvāra barikādēm Rīgā”. 
Šogad aprit 28 gadi, kopš 1991. janvārī tika celtas barikādes Rīgā. 
Latvijas iedzīvotāji apsargāja Augstāko Padomi, Ministru Padomi, 
Radio un TV centru Zaķusalā, Radio namu Doma laukumā, Rīgas tele-
fona un telegrāfa centrāli Dzirnavu ielā, kā arī Rīgas tiltus, lai nepie-
ļautu Padomju Savienības militāro agresiju un stratēģisku objektu 
ieņemšanu. 
Barikāžu laiks bija īpašs, jo tauta cīnījās par vienotu mērķi – brīvu un 
neatkarīgu Latviju –, kā arī spilgts nevardarbīgās pretošanās piemērs 
un apliecinājums tautas vienotībai un saliedētībai. Latvijas neatkarī-
ba tika nosargāta izšķirošajā brīdī. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR “LATVIJAS GADSIMTU”  
INTERESĒJAS IGAUŅU PĒTNIEKI 
 

Izstāde “Latvijas gadsimts” ir saistoša ne tikai muzeja 
apmeklētājiem, vēstures interesentiem un baudītājiem, 
bet arī pētniekiem – ne velti interesi par tās tapšanu, 
ideju, risinājumiem izrādījuši muzeologi un starpnozaru 
pētnieki no Latvijas un ārvalstīm.  
Pēdējā mēneša laikā izstādes tapšanas līkloči un pati iz-
stāde kā noteikts Latvijas vēstures naratīva piemērs iein-
teresējis arī igauņu pētnieces – izstādē vairākkārt vieso-
jusies Tartu Universitātes doktorante Jana Reidla, bet 
pavisam nesen “Latvijas gadsimts” līdzveidotāji Toms 
Ķikuts (LNVM) un Dāvis Pumpuriņš (Latvijas Okupācijas 
muzejs) tikās ar asociēto profesori Eni Keresāri no Tartu. 

Attēlos (no augšas): Jauniegu-
vumu izstādes afiša.  

Skats uz jaunieguvumu  
izstādes stendu.  

Foto: Anna Zeibārte. 

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: LNVM. 



 

 DĀVINĀJUMS MUZEJAM  
NO VALSTS DIBINĀTĀJA PĒCTEČIEM 

 

18. janvārī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēma vērtīgu krājuma papil-
dinājumu: viena no 39 Latvijas valsts dibinātājiem, agronoma un politiķa      
Viļa Gulbja (1890–1942) apbalvojumus, fotogrāfijas un personas dokumentus, 
kopumā pāri par 30 priekšmetiem. Tos ar sava pilnvarotā advokāta               
Matīsa Dāvja Kukaiņa starpniecību muzejam atvēlējusi Viļa Gulbja meita      
Elga Marija Čače, kas dzīvo Ņujorkā, ASV. Vienošanos par dāvinājumu LNVM 
direktors Arnis Radiņš un advokāts Matīss Dāvis Kukainis parakstīja izstādē 
“Latvijas gadsimts”, valsts dibinātāju portretu ielokā. 
Norisē klāt bija arī LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, 
muzeja Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, muzeja faleristikas speciā-
liste vēsturniece Laima Kostrica, arī studentu korporācijas “Talavija”, kuras kor-
porelis bija Vilis Gulbis, pārstāvji.  
Agronoms un politiķis Vilhelms Gustavs Gulbe jeb Vilis Gulbis dzimis 1890. gada 
23. septembrī Jaunsātu muižā kalēja ģimenē. Līdz 1909. gadam mācījies Tukuma 
pilsētas skolā un Mironova komercskolā Rīgā, bet no 1909. gada līdz              
1914. gadam studējis Rīgas Politehniskajā institūtā lauksaimniecību, iegūstot 
agronoma grādu. 1917. gadā Gulbis kļuva par Vidzemes guberņas Pārtikas komi-
tejas valdes priekšsēdētāju, savukārt pēc Februāra revolūcijas piedalījās Latviešu 
zemnieku savienības dibināšanā, no kuras vēlāk – 1918. gada 17. novembrī – tika 
iecelts Latvijas Tautas padomē un piedalījās Latvijas Republikas pasludināšanas 
svinīgajā aktā Rīgā 18. novembrī. Neatkarības kara laikā pēc Latvijas Pagaidu 
valdības atkāpšanās uz Liepāju  Viļa Gulbja gaitas veda uz Igauniju, lai no turie-
nes organizētu militāro un civilo pārvaldi atbrīvotajā Ziemeļvidzemes daļā.  
Jauns posms Gulbja politiķa karjerā sākās 1921. gadā, kad viņu iecēla par Zemko-
pības ministrijas Lauksaimniecības departamenta vicedirektoru, vēlāk – par 
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieku. Kopš tā laika Viļa Gulbja vārds vairāk 
nekā desmit gadu garumā bija nesaraujami saistīts ar agrāro reformu. Gulbis tika 
ievēlēts 3. un 4. Saeimā (1928–1934), vairākkārt ieņēma Zemkopības ministra 
amatu (1928, 1930–1931, 1934), bija arī izglītības ministrs (1933–1934) un     
iekšlietu ministrs (1934–1939).  
Viļa Gulbja un viņa ģimenes traģiskākais dzīves posms sākās pēc PSRS okupācijas, 
kad 1940. gada 9. oktobrī bijušo ministru apcietināja un sāka krimināllietu, kurā 
viņu kā “kulaku interešu aizstāvi jau kopš 1917. gada” apsūdzēja Ulmaņa 
“fašistiskā apvērsuma organizēšanā” un par “aktīvu kontrrevolucionāru darbību, 

kas izrādīta cīņā pret    
Padomju Savienību un 
strādnieku šķiru”. 1941. gada vasarā viņu pārsūtīja uz Astrahaņas Iekšlietu 
tautas komisariāta cietumu nr. 2., kur piesprieda augstāko soda mēru –    
nošaušanu. Lai gan Vilis Gulbis iesniedza kasācijas sūdzību, lūdzot lēmu-
mu pārsūdzēt, tomēr spriedums palika negrozīts un 1942. gada 19. janvā-
rī sods tika izpildīts. Dzīvesbiedrei Olgai Muižniecei un viņu meitai        
Elgai Marijai izdevās izvairīties no padomju deportācijām. Olga Gulbe pēc 
Otrā  pasaules kara Rietumos bija aktīva darbiniece trimdas latviešu orga-
nizācijās un studenšu korporācijā “Varavīksne”. Vilis Gulbis reabilitēts 
tikai pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. 
Muzejam dāvātie priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti būs skatāmi 

izstādes “Latvijas 
gadsimts” sadaļā 
par Latvijas valsts 
dibinātājiem līdz   
10. februārim 
(vairāk par izstādi 
un priekšmetiem 
lasiet Ziņneša         
4. lappusē).  

Attēlos: Skati no  
izstādes atklāšanas.  
Foto: Valters Lācis. 

Attēlos (no augšas): Iekšlietu ministra Viļa Gulbja  
vizītkarte. 1930. gadi. Sudraba kastīte ar dāvinājuma 
ierakstu iekšlietu ministram Vilim Gulbim no Liepājas 

pilsētas valdes. 1936. gads. Norvēģijas Svētā Olafa  
ordeņa zvaigzne (I šķira). Foto: Roberts Kaniņš. 



 

LATVIEŠU ROTAĻLIETAS TARTU 
 

17. janvārī Tartu Rotaļlietu muzejā tika atklāta neliela, bet nozīmes ziņā būtiska izstāde, kam priekšmetus no sava krājuma 
deponējis Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstādē “Latviešu rotaļlietas”, kas būs atvērta līdz 21. aprīlim, koncentrētas 
Latvijas dažādu paaudžu bērnu iecienītas lelles un spēļmantas, no kurām daudzas jau ieguvušas simbola statusu. 
"Aplūkojot šo izstādi, redzam, ka mūsu bērni šodien sapņo tos pašus sapņus, ko kādreiz sapņojām mēs. Abu valstu simtgadi 
varam skatīt arī caur šo prizmu," ievadvārdos izstādei sacīja Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons. Atklāšanā bija klāt arī 
paliela delegācija no LNVM tā direktora vietnieces zinātniskajā darbā Irinas Zeibārtes vadībā, Rotaļlietu muzeja vadītāja un dar-
binieces, gan arī vietējo mediju pārstāvji un prāvs pulciņš Tartu mītošo latviešu ar bērniem. Sirsnīgā atmosfērā latviešu bērnu 
spēles un mīļmantiņas tika aplūkotas un salīdzinātas ar muzejā izstādītajām igauņu un citu tautību bērnu paijām. 
Viena no senākajām jaunajā izstādē redzamajām rotaļlietām ir koka zirdziņš un vagons, ko Mārupes zēnam Tobijam Grīnbergam 
pirmās brīvvalsts laikā no Rietumeiropas vedis viņa tēvs jūrnieks (Tobijs II pasaules karā gan pazudis bez vēsts, bet bērnības 
laika mantas saglabājusi viņa māte). No aptuveni tā paša laika saglabājusies arī galda spēle “Autobrauciens apkārt Latvijai”, kas 
ražota un pārdota Emīlijas Benjamiņas rakstāmlietu tirgotavā un iekļāvās valsts popularizētajā kampaņā Latvijas un 
kaimiņzemju apceļošanas veicināšanai (spēli, kas nedaudz pielāgota mūsdienu apstākļiem, katra mēneša pēdējā sestdienā   
iespējams spēlēt arī muzejā Brīvības bulvārī 32 – par to vairāk lasiet Ziņneša 3. lappusē). 
Tāpat izstādē apskatāmi vairāki padomju laikā plaši pazīstamās rūpnīcas “Straume” ražojumi – kustīgās rotaļlietas “Šefpavārs” 
un “Doktors Aikāsāp” (abas laistas ražošanā 1965. gadā un ātri kļuvušas pieprasītas visā Padomju savienībā) –, kā arī divas lelles     
stilizētos tautastērpos: “Baiba” un “Aina”. Lai gan tās īsti nebija izmantojamas kā ikdienas lelles, toties iemantoja vērtīga su-
venīra statusu, tika eksportētas uz vairāk nekā desmit pasaules valstīm, kā arī lietotas dažādos svinīgos gadījumos, piemēram, 
kopā ar ziedu vai ozollapu vītnēm rotājušas kāzu auto motora pārsegu. “Baiba” kā nacionālās identitātes simbols iekļauta arī 
izstādes “Latvijas gadsimts” sadaļā, kas veltīta Dziesmu svētku pārmantojamībai. 
Tomēr ir ieteicams gan šo izstādi, gan paša Tartu Rotaļlietu muzeja ekspozīciju un mainīgās izstādes aplūkot klātienē – tieši to 
darīja LNVM pārstāvji, par ko var pārliecināties fotoreportāžā Ziņneša 11. lappusē. 

 

Attēlā: Izstādei ievadvārdus sacīja (no kreisās) Latvijas Republikas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Tartu Rotaļlietu muzeja direktore Trīne Vāro, klātesot 
LNVM darbiniekiem, kas bija iesaistīti priekšmetu deponēšanā un izstādes iekārtošanā – Jānim Šabanovam, Irinai Zeibārtei, Līgai Ločmelei un Aijai Jansonei.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Dārgumus no LNVM rotaļlietu kolekcijas – dažādu laiku lelles un to piederumus, rotaļu mēbeles, zaldātiņus, ieročus, kā arī citas spēļmantas – ar interesi 
aplūkoja arī igauņu un Igaunijā dzīvojošu latviešu bērni un vecāki. Foto: LNVM. 



 

 SENIE ZOBENI  
VĒSTA PAR SAVA LAIKMETA DZĪVI GRĀMATĀ 

 

23. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 tika atvērta 
LNVM Arheoloģijas departamenta galvenā glabātāja, arheologa,                                
Dr. hist. Artūra Tomsona monogrāfija “Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gad-
simtam”, pulcējot interesentiem pilnu konferenču zāli. 
Grāmata veltīta vienam no spilgtākajiem un interesantākajiem arheoloģisko senlietu 
veidiem – zobeniem. Atšķirībā no citām Eiropas valstīm Latvijā par šo senlietu katego-
riju apkopojoša pētījuma līdz šim nav bijis. Izdevums sastāv no četrām nodaļām, plaša 
pētījumu vēstures apskata, kopsavilkuma angļu valodā un ir bagātīgi ilustrēts.  
Zobeni un to piederumi ir ļoti informatīvs arheoloģiskais avots, kas attiecīgā kontekstā 
paplašina izpratni par sava laikmeta politisko ģeogrāfiju, tirdzniecības un sakaru ce-
ļiem, varas un 
amatniecības cen-
triem, apbedīšanas 
tradīcijām, garīga-
jiem priekšstatiem. 
Kā galvenais avots 
darbā izmantots 
arheoloģiskais ma-
teriāls no Latvijas 
Nacionālā vēstures 
muzeja, ietverot arī 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Ģederta Eliasa Jelga-
vas vēstures un mākslas muzeja, Kuldīgas novada muzeja, 
Liepājas muzeja, Madonas novadpētniecības un mākslas mu-
zeja, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Talsu novada muzeja, 
Turaidas muzejrezervāta, Ventspils muzeja u. c. kolekcijas. 
Izpētes procesā apzinātas arī virkne Latvijas izcelsmes senlie-
tu, kas atrodas citu valstu muzeju krātuvēs un glabājas Valsts 
Vēstures muzejā Maskavā, Valsts Ermitāžā Pēterburgā un 
Tartu Universitātes Arheoloģijas kabinetā. 
Pētījumā kā avoti iekļauti arī zobenu fragmenti – rokturu 
daļas, asmeņu fragmenti, zobenu makstu uzgaļi, kas līdz šim 
retāk izpelnījušies pētnieku uzmanību. Atsevišķi aplūkoti  
ieraksti zobenu asmeņos, zobenu un to sastāvdaļu kalšanas 
tehnoloģijas, to imports un iespējamā izgatavošana Latvijas 
teritorijā. Zobeni aplūkoti arī kā kuršu un Kurzemes skandi-
nāvu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu un sēļu apbedīšanas tradīciju 
un attiecīgā laikmeta karotāju bruņojuma sastāvdaļa. 
Monogrāfija “Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam” izdota LNVM zinātnisko rakstu krājumu sērijā “Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja raksti” (pirmā iznāca 1964. gadā), kurā publicē rakstus par Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, nu-
mismātiku, mākslas vēsturi un muzeoloģiju, aptverot visus Latvijas vēstures posmus. Šis ir divdesmit septītais izdevums šajā 
sērijā. Grāmata pieejama LNVM veikalā, cena – 20,00 eiro. 

 

JŪRMALNIEKI KLAUSĀS  
LEKCIJU PAR VALSTS DIBINĀTĀJIEM 
 

18. janvārī Aspazijas mājā Dubultos LNVM Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts un pētnieks 
Imants Cīrulis stāstīja kuplam klausītāju pulkam par Latvijas 
valsts dibinātājiem.  
Pasākums sākās ar populārzinātnisku lekciju, kurā tika piedāvāts 
tuvāk iepazīt Latvijas valsts dibinātājus un vispārējos apstākļus, 
kāpēc tieši šāds politiķu kopums 1918. gada 18. novembrī pasludi-
nāja Latvijas valsti. Savukārt otrajā lekcijas daļā vietējos vēstures 
interesentus priecēja stāsti par Latvijas valsts dibinātājiem jūrmal-
niekiem, tostarp Kalniņu ģimeni – Paulu, Klāru un Bruno             
Kalniņiem –, kuri Majoros pastāvīgi dzīvoja un strādāja vairākus 
gadus. 

Attēlos (no augšas): Grāmatas autors Artūrs Tomsons ar monogrāfiju.  
Vikingu perioda zobenu makstu uzgaļi. 9.–10. gadsimts (Āraiši, Aglona, Dole).  

Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Skats pasākumā. Foto: Ivars Ķezbers. 



 

LATVIJAS MUZEJNIEKU MARŠRUTS  
TARTU MUZEJU PASAULĒ 
 

Pulciņš LNVM darbinieku, pārstāvot muzeju rotaļlietu izstādes atklāšanā (plašāk par to lasiet Ziņneša 9. lappusē), izmantoja 
iespēju gan paviesoties Igaunijas Nacionālajā muzejā, gan apskatīt Tartu Rotaļlietu muzeja ekspozīciju tā direktores          
Trīnes Vāro un attīstības vadītājas Marges Pernitsas vadībā. Ar piedzīvoto un atklāto nedaudz iepazīstina fotoreportāža.  
Foto: LNVM. 

  

  

Attēlā: Igaunijas Nacionālā muzeja vestibils sagaidīja apmeklētājus ar dažāda izmēra un materiāla itin vai gaisā lidojošu bumbu izstādi. Tika aplūkota arī      
1980.–90. gadiem veltītā izstāde, kurā par šo laiku vēstīja ikdienas priekšmeti, kā arī saistošā ekspozīcija par reģiona pirmtautām. 

Attēlā: Aiz šīs necilās fasādes un izkārtnes slēpjas Tartu Rotaļlietu muzejs pāri par 2000 kvadrātmetru lielās telpās, kas aizņem trīs ēkas trijos stāvos virszemē un 
vairākos pagrabstāvos. Pēc muzeja direktores stāstītā, senāk ēkas piederējušas vidēji turīgiem pilsētniekiem. Ēkās atjaunoti grīdu zīmējumi, kā arī iespēju robe-
žās saglabāts telpu plānojums un arhitektoniski elementi – nišas, lūkas, pavardi, manteļskurstenis. 

Attēlā: Kas gan būtu rotaļlietu muzejs bez porcelāna zilonīšu kolekcijas! Šie trauslie snuķaiņi nonākuši Tartu no visas pasaules. Muzejā redzamas arī mūsdienās 
populāru galda spēļu versijas – sarkanajā koferī apskatāms konstruktora priekštecis, bet pie sienas – spēles “Riču-raču” paveids. 

Attēlā: Muzeja ekspozīcijā, kas izvietota bijušajā vīna pagrabā – skaistā telpā ar sarkano ķieģeļu velvēm –, atrodas neskaitāmas leļļu mājas – gan rūpnieciski 
ražotas, gan pašdarinātas –, ko muzejam atdāvinājuši dažādu valstu kolekcionāri. Savukārt augšstāvā prāvu daļu kādas telpas aizņem muzeja lāču, lācēnu un 
minilācīšu pikniks. Atsevišķa telpa atvēlēta “puiku lietām”, pie kurām ilgāk par puikām mēdzot uzturēties dažāda vecuma tēti. 



 

 GRAUDIŅA KOLEKCIJAS KATALOGS  
DODAS PASAULĒ 

 

2018. gada nogalē LNVM ar latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa atbalstu Latvijas simtgades svinību 
ietvaros izdeva katalogu “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija”. Tagad katalogs sācis ceļu uz Latvijas 
skolām un lielākajiem Latviešu centriem pasaulē. 
Gaidis Graudiņš kļuva par kolekcionāru apzināti, uz-
skatot par savu pienākumu neļaut pazust tai ar Latvi-
jas vēsturi un kultūru saistītai liecību daļai, ko latvieši 
bija spiesti II pasaules kara laikā ņemt līdzi, atstājot 
dzimteni un dodoties bēgļu gaitās. Viens no viņa dzī-
ves mērķiem vienmēr bijis sekmēt interesi un zināša-
nas par Latvijas vēsturi un tās pētniecību, tādēļ Trešās 
atmodas notikumu ietekmē kolekcionārs pieņēma 
lēmumu nodot savu trimdā vākto kolekciju Latvijas 
sabiedrībai. 1990. gadā ar šo vākumu tika atklāts    
Latvijas kultūras muzejs “Dauderi”, kas kopš         
2010. gada ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   
nodaļa.  
Katalogs “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvi-
nātā kolekcija” ne tikai parāda Gaida Graudiņa kolek-
cijas daudzveidību, bet arī iepazīstina ar liecībām par 
Latvijas vēsturi dažādos laikmetos, dažādās jomās, jo 
kolekcijai ir atlasīti un publicēti daudzveidīgi         
priekšmeti – apbalvojumi, sadzīves un mākslas     
priekšmeti, mēbeles, gleznas, grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas. Mecenāts uzskata, ka mūsu atmiņu nesēji ir gan šie kolekci-
jas elementi, gan mēs paši, gan Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kura misija ir saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas garīgās 
un materiālās kultūras liecības. 
Katalogs “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija” ir mecenāta Gaida Graudiņa velte Latvijas valsts svētkos, 
kas tiek dāvināti Latvijas skolām un latviešu centriem visā pasaulē, sūtījumam pievienojot arī kataloga pastkarti un grāmatzīmi. 
Kataloga eksemplāri sasniegs kopumā 717 adresātu (622 Latvijas skolas un 95 latviešu centrus, biedrības, skolas un latviešu 
apvienības Eiropas valstīs, ASV, Kanādā, Austrālijā, Brazīlijā un Krievijā). 
 
 

80. GADU ŽURNĀLISTIKAS PATIESĪBAS SPĒKS 
 

2019. gadā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā turpinās sadarbība ar 
Konrāda Adenauera fondu, piedāvājot sarunu ciklu “Trešā atmoda. 
1989. gads. Latvija atgriežas pasaulē”. Pirmais cikla pasākums 
“Patiesības spēks” 31. janvārī veltīts Trešās atmodas žurnālistikas    
leģendām. 
80. gadu žurnālistikas spilgtākie notikumi bija televīzijas raidījums 
“Labvakar”, laikraksti “Atmoda” un “Padomju Jaunatne”, pirmie bezcen-
zūras apstākļos tapušie Latvijas radio raidījumi, Rīgas kinostudijas dros-
mīgās kinohronikas, satīriskais kinožurnāls “Gaismēnas” un vārda brīvī-
bas izcīņas process padomju varas pēdējos gados kopumā.  
Sarīkojuma forma ir diskusija par mediju lomu sociālās atmiņas un naci-
onālās pašapziņas veidošanā; par žurnālistu ietekmi uz vēstures notiku-
mu attīstības gaitu un spēju iedvesmot pārmaiņām; par to, kā atšķiras 
mediju spēks un  ietekme Trešās atmodas laikā un mūsdienās, un par 
pētnieciskās žurnālistikas nozīmi. Vai mediji joprojām ir patieso ainu 
atspoguļojoša ceturtā vara, vai arī tie, noteiktu interešu virzīti, konstruē 
savu realitāti? Kāda nozīme ir patiesības spēkam Trešās atmodas laikā 
un šodien? 
Diskusijas dalībnieki – mediju eksperte, RSU Komunikācijas fakultātes 
dekāne Anda Rožukalne, laikraksta “Padomju Jaunatne” bijušais redak-
tors Andrejs Cīrulis, Latvijas Radio žurnāliste Baiba Šāberte, kino kritiķis 
Agris Redovičs, televīzijas žurnālists Ansis Bogustovs, bijušais raidījuma 
“TV Panorāma” galvenais redaktors Jānis Dimants, vadītājs – Latvijas 
Universitātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors 
Mārtiņš Kaprāns. 

Attēlā: Gaida Graudiņa katalogu pakošana izsūtīšanai.  
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Sarīkojuma afiša.  
Mākslinieks Ģirts Boronovskis. 



 

JANVĀRA NOTIKUMU  
ATSLĒGVĀRDS: CEĻOŠANA 
 

2019. gada pirmā mēneša notikumus vieno ceļošanas motīvs. Uz maršrutu pa Latvijas vēstures notikumiem un personībām 
aicina ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts”, spēle ģimenēm notiek, iztēlē traucoties no vienas pilsētas uz otru. Savukārt 
Rīgas pils restaurācija, kā arī sarunas muzejā par dažādām tēmām ir ceļojums laikā – pils kā visas pilsētas vēstures liecinieces 
izpētē, kolektīvajās atmiņās, profesionālajos pētījumos un diskusijās.  

Attēlā: 5. janvārī pulciņš interesentu devās ekskursijā pieaugušajiem izstādē 
“Latvijas gadsimts” (ekskursijas gida vadībā notiek katra mēneša pirmajā 
sestdienā). Foto: Valters Lācis. 

Attēlā: Nodarbība bērniem “Apceļo Latviju” pirmo reizi tika spēlēta 12. janvārī 
(vairāk par spēli lasiet Ziņneša 3. lappusē).  

Foto: LNVM. 

Attēlā: 23. janvārī uz 2019. gada pirmo sēdi pulcējās Rīgas pils atjaunošanas 
padome. Tika apstiprināts, ka rekonstrukcijas 1. kārtas darbi norisināsies galve-
nokārt D korpusā un izmaksās 5 miljonu eiro. Būvdarbus plānots uzsākt      
2020. gada pirmajā pusē. Vizualizācija: “Sudraba arhitektūra”.  

 

 

Attēlā: 28. janvārī noslēdzās akcija “Karoga ceļš” – jauniešu rīcības komitejas 
“Svētku rota” un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja projekts, 

atbalstot nometnes “2 x 2” dalībnieku ieceri – Latvijas valsts karoga ceļu pie 
tautiešiem pasaulē. Sācis ceļu Austrālijā, tekstilmākslinieces Dagnijas Kupčes 

austais smalkvilnas karogs pabija Krievijā, Kanādā, Eiropas valstīs, ASV, līdz no 
Brazīlijas atgriezās Latvijā, lai tiktu izlikts izstādē “Latvijas gadsimts” un vēlāk 

papildinātu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu. Foto: LNVM.    

Attēlā: 29. janvāra Vēlajā otrdienā muzejā risinājās diskusija “Jaunās Latvijas 
kultūra Eiropā: 1920. gadi un 1990. gadi”. Par Latvijas iekļaušanos Eiropas kul-
tūras dzīvē dažādos laikposmos sarunājās (no kreisās): LNVM Viduslaiku, jauno 
un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts, rakstniece, tulkotāja un 
diplomāte Anna Žīgure, LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja 
Ginta Gerharde-Upeniece, kora “Latvija” mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais 
un LNVM direktors Arnis Radiņš. Foto: LNVM. 

Attēlā: 29. janvārī, atskatoties uz 1919. gada barikāžu laiku, LNVM Tautas 
frontes muzeja nodaļā notika tikšanās ar bijušo LTF priekšsēdētāju,  

1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātāju Romualdu Ražuku. 
Foto: Anna Zeibārte. 



 

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  


