
 

 

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

 

PALDIES VISIEM  
PAR IEGULDĪTO DARBU! 
 

– muzeja gada noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
direktors Arnis Radiņš pateicās muzeja darbiniekiem, kuri katrs pielika 
domas, idejas, pieredzi un arī praktisku palīdzību, lai tiktu realizēti dažā-
da mēroga projekti, kas izskanējuši gan valsts simtgades pasākumu kon-
tekstā, gan muzeju un citās nozarēs. Vairāk par paveikto skaitļos un fak-
tos lasiet Ziņneša hronikas lappusēs, un lai nākamais gads nāk ar jau-
niem profesionāliem sasniegumiem! 

Attēlā: LNVM direktors Arnis Radiņš. Foto: Roberts Kaniņš. 



 

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 2019. gada 31. martam 
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 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” 

vieta: Jelgavas tehnikums 
laiks: no 2019. gada 14. līdz 18. janvārim 
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  
 

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

vieta: Vircavas vidusskola  
laiks: no 2019. gada 21. līdz 25. janvārim 
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  
 
 

vieta: Ikšķiles vidusskola 
laiks: no 2019. gada 21. līdz 25. janvārim 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  
 

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: Tartu Rotaļlietu muzejs  
laiks: no 2019. gada 16. janvāra līdz  21. aprīlim 
izstāde “Läti Vabariik – 100” (“Latvijas Republikai – 100”)  



 

LĪKLOČU CEĻŠ LATVIJAS SIMT GADOS:  
UZZINĀT, ATCERĒTIES, PIEDZĪVOT 
 

Izstādē “Latvijas gadsimts” 2019. gadā reizi mēnesī turpināsies organizētās ekskursijas gida vadībā “10 soļi Latvijas gadsim-
tā”. Pirmā ekskursija pulcēs interesentus 5. janvārī, sākums – 14.00. 
Latvijas vēstures gaita laikposmā no idejas par valsts dibināšanu 19. gadsimta beigās līdz 2004. gadam, par ko vēsta izstāde, ir 
vienlaikus gara un ne tik gara – mūsu vidū ir dažādu paaudžu cilvēki, kas atceras notikumus un personības, kurus nu jau saucam 
par vēsturiskiem. Tāpēc izstādes apmeklējums dažiem ir emocionāls un uzjundītu atmiņu pilns, bet citiem nes atklāsmes un arī 
pārsteigumus. Lai “Latvijas gadsimta” apskate būtu iespējami pilnvērtīga un uzzinātā un iztēlē piedzīvotā – vairāk, ekskursijas 
laikā gids vedīs sanākušos pa tiešā un pārnestā nozīmē līkumoto Latvijas vēstures ceļu, apstājoties 10 pieturās – nosacītos    
vēstures posmos, stāstot par katrā būtiskiem notikumiem un cilvēkiem. 

LATVIJA EIROPAS KULTŪRVIDĒ  
DAŽĀDOS LAIKPOSMOS 
 

2019. gadā turpinot arī “Vēlo otrdienu” tikšanos ciklu, muzejs aicina uz diskusiju “Jaunās Latvijas kultūra Eiropā: 1920. gadi 
un 1990. gadi. Kopīgais un atšķirīgais” 29. janvārī 18.00, kā allaž, Brīvības bulvārī 32, Rīgā. 
Sarunas dalībnieki – LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, rakstniece, tul-
kotāja, diplomāte Anna Žīgure, LNVM direktors Dr. hist. Arnis Radiņš – mainīsies domām par to, kā Latvija iekļāvās Eiropas kul-
tūras dzīvē pēc jaunās valsts dibināšanas un atgriezās, atgūstot neatkarību. 
Jaunajām valstīm svarīgi ir apliecināt savu kultūras līdzvērtību, izstāstīt savu vēstures stāstu, meklēt kopīgo ar citām valstīm. 
Latvija kā 1920.–1930. gados, tā arī pēc neatkarības atjaunošanas aktīvi veidoja kultūras sakarus ar daudzām Eiropas valstīm. Kā 
tika organizēta un finansēta Latvijas iekļaušanās Eiropas kultūrā, kā valsts sevi prezentēja 1920. gados un kā – pēc neatkarības 
atjaunošanas? Kā tika meklēti un veidoti kontakti, kas šajā procesā palīdzēja un traucēja? Kāda katrā laikposmā bija mūsu piere-
dze un iespējas? Ko rādījām Eiropā? Kādu iespaidu Latvijas dalība kultūras procesos atstāja uz mūsu sabiedrību un auditoriju 
ārzemēs? Vai bija un ir vērts finansēt Latvijas kultūras projektus ārpus valsts? Kas nosaka to norises veiksmes un neveiksmes? 
Cik liela nozīme ir organizatoru spējām un varēšanai? 

Attēlā: Teodora Reitera koris ceļā no Varšavas. 1927. gads.  
Rakstniecības un mūzikas muzejs. 

Attēlā: Diploms par “Grand Prix” balvas iegūšanu Pasaules izstādē (EXPO)
Briselē, Beļģijā, arhitektam Sergejam Antonovam. 1935. gads.  

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. 

Attēlos: Skati izstādē  “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis.  



 

NO RĪGAS CAURI 22 PILSĒTĀM  
LĪDZ PIKNIKAM PIE VENTAS 

 

“Neceļojat uz ārzemēm, pirms nepazīstat skaistāko zemi pasaulē – Latviju!” – tā 1932. gadā aicināja Latvijas tūrisma organi-
zators Kārlis Vanags. Ir vērts šajā aicinājumā ieklausīties arī šodien! Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2019. gada janvārī 
cikla “Muzejs ģimenei” ietvaros sāk jaunu nodarbību – “Apceļo Latviju!”.  
Pirmajā ceļojumā varēs doties 12. janvārī 
12.00 – nodarbība risināsies kā spēle 
“Autobrauciens apkārt Latvijai”, kas mū-
su valstī bija populāra 20. gadsimta 30. 
gados, laikā, kad tūrisma braucieni un 
pārgājieni pa skaistākajām Latvijas vie-
tām tika popularizēti valstiskā līmenī.  
Ceļojums sākas galvaspilsētā, vispirms 
piestājot Limbažos, tad cauri vairākām 
Vidzemes pilsētām ceļotāji nonāk Latga-
lē, kur iepazīst Rēzekni, Ludzu, Krāslavu 
un Daugavpili. Pa ceļam uz Zemgali 
maršruts ved pie Staburaga klints, Dau-
gavas pretējā krastā iegriežas Bauskā, 
Mežotnē, Tērvetē un tālāk ved uz Kurze-
mi – Rucavu, Kuldīgu, Kandavu, līdz      
66. lauciņā līdz galam nokļuvušos sagai-
da pikniks pie Ventas. Aizraujošajā brau-
cienā ceļotāji iepazīst 22 Latvijas apdzī-
votas vietas, tās jāatrod arī lielajā Latvi-
jas kartē.  
Spēlējoties apceļot Latviju aicināti gan 
mazi, gan lieli interesenti līdz pat pavasarim – arī 9. februārī, 9. martā un 13. aprīlī. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībai nav 
nepieciešama. Vecāki nodarbības laikā laipni aicināti fotografēt un filmēt! Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata 
pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību cikla “Muzejs 
ģimenei” pasākumā – 4 eiro (neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita).  

 
 

JANVĀRA PĒDĒJĀ DIENA – SENIORU DIENA 
 

Kā ierasts pērn, arī 2019. gadā mēneša pēdējā 
ceturtdiena muzejā būs Senioru diena. 
Šajā dienā ar īpašu piedāvājumu gaidīsim vecākās 
paaudzes pārstāvjus: pulksten 14.00 piedāvāsim 
doties pa izstādi “Latvijas gadsimts” gida pavadībā, 
atsevišķi par to nemaksājot, bet saņemot paplaši-
nātu stāstījumu par notikumiem un cilvēkiem Lat-
vijas vēstures simt gados un iespēju uzdot jautāju-
mus par sev interesējošām tēmām. 
  

Attēlā: Emīlijas Benjamiņas rakstāmlietu lieltirgotavā izdota spēle “Autobrauciens apkārt Latvijai”,  
kas lietojama arī izstādes “Latvijas gadsimts” apmeklējuma atpūtas brīžos. LNVM krājums.  

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

Attēlos: Ieraksti izstādes viesu grāmatā. Foto: LNVM. 



 

IZSTĀDE PAR LESTENES BAZNĪCAS  
IZGLĀBTAJIEM DĀRGUMIEM 
 

LNVM Dauderu nodaļā līdz 15. janvārim apskatāma izstāde “Ak, svētā Lestene!”, kas vēsta par uzņēmīgu cilvēku izglābtajām 
Lestenes baznīcas vērtībām, kam padomju okupācijas laikā draudēja pilnīga iznīcināšana. 

Lestenes baznīcas interjers ir nozīmīga vērtī-
ba Latvijas kultūras vēsturē, viengabalainā-
kais baroka baznīcu mākslas komplekss Lat-
vijas laukos, viens no izcilākajiem Kurzemes 
baroka koktēlniecības ansambļiem. Leste-
nes baznīcas arhitektūras kompleksa atjau-
nošana un Rundāles pils muzejā uzglabātās 
kokgriezumu iekārtas restaurācija un atdo-
šana baznīcai ir Latvijas kultūrai svarīgs, 
vispārnacionāls pasākums.  
“Dauderu” namā izvietotā izstāde vēsta par 
Lestenes baznīcas iekārtas glābšanas vēsturi 
un restaurāciju, to veidojuši: Inese Klestro-
va, Agrita Ozola, Santa Silava, Kristīne Ozola, 
Aivars Šmitenbergs, Aivars Zubovs,          
Jānis Vārpiņš, Juris Visockis. 
 
 

 
 
 
 

DĀVANU KOMPLEKTS  
AR IZZINOŠU VĒRTĪBU 
 

Lai “Dauderu” apmeklējums neaizmirstos līdz ar iziešanu pa rezi-
dences vārtiem, kā arī lai par namu un muzeju uzzinātu vairāk 
cilvēku, tā darbinieki sagatavojuši vairākus informatīvus materiā-
lus, kas var kalpot arī kā laba dāvana. 
Apmeklētāju izvēlei tiek piedāvāts izveidot izzinošu izdevumu kom-
plektu: pērkot zinātnisko rakstu krājumu “Dauderu namam – 120: 
Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais kon-
teksts” vai katalogu “Atmiņu nesējs. Gaida Graudiņa Latvijai dāvinā-
tā kolekcija”, tie saņemami kopā ar bezmaksas pastkarti un grāmat-
zīmi. Tāpat muzeja nodaļā pieejami jauni bukleti. 
Lai skaists dāvināšanas prieks! 

Attēlā: Tukuma muzeja ceļojošā izstāde  
“Ak, svētā Lestene!” LNVM Dauderu nodaļā.  
Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlos: Izzinošo dāvanu komplekti.  
Foto: Olga Miheloviča. 



 

ATSKATS VĒSTURĒ:  
X STUNDAS INSTRUKCIJA 

 

24. janvārī pulksten 17.00 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notiks tikšanās ar bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētā-
ju un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātāju Romualdu Ražuku. 
Tikšanās reizē tiks runāts par 1991. gada barikāžu rīkošanu un gatavošanos tām pēc rūpīgi izstrādāta Latvijas Tautas frontes 
plāna, kas pazīstams kā “X stundas instrukcija”.  
Bostonas Alberta Einšteina institūta profesors Džīns Šārps par to rakstīja: “Latvijas cīņā par neatkarības atjaunošanu 1990. un 
1991. gadā palīdzēja tas, ka jau iepriekš norisinājās plānošana, kā cilvēki varētu visefektīvāk rīkoties paredzamajā krīzes situāci-
jā. Jūs ne tikai nolēmāt nesadarboties ar politisko vadību, bet dažādām cilvēku grupām ļoti precīzi pateicāt, kā rīkoties konkrē-
tās situācijās. Cik man zināms, šādi norādījumi tautai ir unikāli, pasaulē nekur iepriekš nepieredzēti.” 

80. GADU ŽURNĀLISTIKAS LEĢENDAS 
 

2019. gadā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tiks turpināta sadarbība ar Konrāda Adenauera fondu, piedāvājot sarunu 
ciklu “Trešā atmoda. 1989. gads. Latvija atgriežas pasaulē”. Cikla pirmais pasākums “Patiesības spēks” 31. janvārī pulksten 
17.00 būs veltīts leģendārajam raidījumam un spožākajam Trešās atmodas žurnālistikas sasniegumam “Labvakar”, kas Latvi-
jas Televīzijā pirmoreiz izskanēja tieši pirms 31 gada, 1988. gada 31. janvārī.  
Pasākums notiks diskusijas 
formā, un tajā tiks skartas 
vairākas tēmas: par mediju 
lomu sociālās atmiņas un 
nacionālās pašapziņas veido-
šanā; par žurnālistu ietekmi 
uz vēstures notikumu attīstī-
bas gaitu un spēju iedvesmot 
pārmaiņām; par patiesības 
spēku Trešās atmodas laikā 
un tagad.  
Sarīkojumu vadīs Latvijas   
Universitātes sociālās atmi-
ņas pētnieks, komunikācijas 
zinātņu doktors Mārtiņš Kap-
rāns. Norises vieta – Brīvības    
bulvāris 32, Rīgā. Ieeja – bez 
maksas. 

Attēlā: Prettanku eži. Barikādes Zaķusalā. Rīga, 1991. gads.  
Foto: Laimonis Martinsons. LNVM krājums. 

Attēlā: TV raidījuma “Labvakar” komandas “redzamā daļa” (no kreisās):  
žurnālisti Edvīns Inkēns, Jānis Šipkēvics, Ojārs Rubenis.  

Rīga, 1989. gada 24. decembris. Foto: Gunārs Birkmanis. LNVM krājums. 

Attēlā: Barikādes pie Ministru Padomes ēkas. Rīga, 1991. gada janvāris. 
Foto: Viesturs Kārkliņš. LNVM krājums. 



 

MUZEJPEDAGOĢISKAIS DARBS.  
2018. GADA BILANCE 
 

2018. gadā LNVM Muzejpedagoģijas departamenta darbs Brīvības bulvārī 32 balstī-
jās galvenokārt uz diviem “vaļiem”: izstādi “Latvijas gadsimts” un iniciatīvu “Latvijas 
skolas soma”, kam tika veltīti visi departamenta darbinieku spēki un palaikam arī 
ārpusdarba laiks. Tas, protams, nebija velts – abi projekti joprojām sniedz gandarīju-
mu par paveikto un cerību, ka skolēniem dotās zināšanas agri vai vēlu palīdzēs labāk 
saprast valsti, kurā dzīvojam, un pagātni, no kuras nākam. 
 
Turpinājumā – statistika (dati līdz decembra vidum): 
- kopējais apmeklētāju skaits: 43 855 
- vadīto muzejpedagoģisko programmu skaits: 359 
- vadīto ekskursiju skaits: 372 
- nodarbības ģimenēm ar bērniem: tematiskās (4), ģimenes dienu pasākumi (9), 
“Dārgumu medības muzejā” (8) 
- nodarbības skolēniem pavasara un rudens brīvlaikā 
- ekskursijas pieaugušajiem: 4 
- mūžizglītības cikls “Vēlās otrdienas”: 9 
- 48 ceļojošās izstādes: Rīgā 31, Latvijas rajonos 17, no tām: Rīgas Centra humanitārajā 
vidusskolā 7, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā 4, Rīgas Tirdzniecības profesionālajā 
vidusskolā 3; populārākās: “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”, “Mēs, tauta” un “Kūlainis, 
pērstainis, delnainis” 
- virtuālās izstādes: 4 
- aktivitātes virtuālajā pasaulē: jauni sekotāji sociālajos tīklos Facebook (4693), Twitter 
(1863), Instagram (1110), jaunas rubrikas #Laikazīmes, #PamanītsLatvijasgadsimtā, 
#Gadsimtaalbums, #Latvijasgadsimts, mājaslapas www.lnvm.lv, 
www.latvijasgadsimts.lv 
- izdoto LNVM Ziņneša numuru skaits: 11 
- jauns klubiņš: #Jauniešimuzejā 
- jauna mainīgā izstāde: “Linu audums tradicionālajā apģērbā” 
- semināri vēstures skolotājiem: 14. martā, 23. augustā, 24. oktobrī 
- grāmatu un citu drukātu materiālu atvēršanas svētki: izstādes katalogs “Latvijas gad-
simts” latviešu un angļu valodā, 24. zinātnisko rakstu krājums sērijā “Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja raksti” – konferences “Ceļā uz latviešu tautu” materiāli, grāmata 
“Latvijas valsts dibinātāji”, ceļvedis bērniem “Soli pa solim” 
- muzeja zinātniskie lasījumi 
- dalība projektos: Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts “Vēsturiskais ceļš uz simtga-
di”, orientēšanās pasākums “Gadsimta pastnieks” 
- norises izstādē ”Latvijas gadsimts”: Vēlo otrdienu cikla tikšanās un diskusijas; Senioru 
dienas; nodarbību cikls bērniem “Priekšmetu mērnieks”; Muzeju nakts (3010 apmeklē-
tāji); Dziesmu svētku nedēļa; “Nedarbnīca” muzejpedagogiem; 11. novembris – Lāčplē-
ša diena; dibinātāju dzimtu tikšanās pasākums 16. novembrī; 18. novembris – Latvijas 
Republikas dibināšanas 100. gadadiena 
- iniciatīva “Latvijas skolas soma”: 362 skolēnu grupas (vairāk par iniciatīvu lasiet     
Ziņneša 8. lpp.). 
 
Dati par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļu apmeklējumu: 
- LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa: 3223 apmeklētāji, 64 ekskursijas, 9 muzejpeda-
goģiskās programmmas 
- LNVM Dauderu nodaļa: 4533 apmeklētāji, 28 ekskursijas ar gidu, 10 muzejpedagoģis-
kās programmas. 

http://www.lnvm.lv
http://www.latvijasgadsimts.lv


 

 JAUNĀM ZINĀŠANĀM BAGĀTA  
“LATVIJAS SKOLAS SOMA” 

 

2018. gada septembrī aizsāktās iniciatīvas “Latvijas 
skolas soma” ietvaros skolēnu grupas aktīvi vieso-
jušās Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Kultū-
ras ministrijas Simtgades birojs šo iniciatīvu vērtē 
kā lielāko dāvanu skolēniem valsts simtgadē, un 
muzeju apmeklējušo skolēnu grupu skaits to pilnā 
mērā apliecina.  
“Skolas somas” ietvaros ikvienam 1.–12. klases vis-
pārējās un profesionālās izglītības iestādes skolē-
nam bija iespēja apmeklēt kultūras mākslas, novad-
pētniecības vai dabas objektus, mācību ekskursiju 
izdevumu segšanai izmantojot iniciatīvas finansēju-
mu. Skolas varēja izvēlēties no šī finansējuma ap-
maksāt arī skolā notiekošu projektu, izrāžu un citu 
aktivitāšu nodrošināšanu. 
Plašajā aktivitāšu piedāvājumā 100 skolas no dažā-
diem Latvijas novadiem izvēlējās iniciatīvas “Skolas 

somas” finansējumu tērēt, apmeklējot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 
32. Visaktīvākās bija Rīgas skolas – iniciatīvas ietvaros muzejā pabija 44 dažādas Rīgas mācību iestādes. Otra aktīvākā pilsēta 
skolu ziņā bija Jelgava, trešā – Daugavpils. Visaktīvākā skola, no kuras uz muzeju atbrauca 41 grupa, bija Rīgas Valsts vācu ģim-
nāzija; no šīs skolas muzeja piedāvātās ekskursijas vai nodarbības apmeklēja galvenokārt 8.–12. klašu skolēni. Ļoti aktīvi muzeju 
apmeklēja arī vairākas mazākumtautību skolas: Rīgas 88. vidusskola (21 grupa), Rīgas 96. vidusskola (20 grupas), Rīgas 72. vi-
dusskola (18 grupas), Puškina licejs (18 grupas), Rīgas 10. vidusskola (17 grupas), Rīgas 46. vidusskola (11 grupas), Rīgas    
Ostvalda vidusskola (9 grupas), Rīgas 89. vidusskola (8 grupas) un Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola (8 grupas). Rosīgas bija arī 
profesionālās skolas: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (6 grupas), Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (5 grupas), Nacio-
nālās mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skola (4 grupas), Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (4 grupas). 
No septembra līdz decembrim “Latvijas Skolas somas” ietvaros muzejā viesojās 362 vispārējo, privāto un profesionālo mācību 
iestāžu skolēnu grupas no 1. līdz 12. klasei. Tā kā ceļš līdz Rīgai arī tika apmaksāts no iniciatīvas finansējuma, nereti novadu sko-
las izvēlējās apmeklēt muzeju bez gida. Dažādu vecumu skolēnu grupas visaktīvāk apmeklēja 68 Latvijas muzeju kopizstādi 
“Latvijas gadsimts”, kopumā iniciatīvas ietvaros – 123. Tā kā muzeja pamatekspozīcija aptver visu Latvijas vēsturi, daudzu skolu 
vēstures skolotāji izvēlējās “Skolas somas” finansējumu izmantot LNVM pamatekspozīcijas daļas apmeklējumam, papildinot 
mācību stundās apgūto. 10. klašu skolēnu grupas visaktīvāk viesojās pamatekspozīcijas daļā “Senvēsture”. Savukārt pamatsko-
las skolēniem muzejs piedāvā dažādas muzejpedagoģiskās programmas, kas iniciatīvas ietvaros tika plaši apmeklētas. Valsts 
simtgades gadā visvairāk skolotāju savām klasēm – kopumā 58 – bija izvēlējušas nodarbību “Mana Latvija”. Lielu atsaucību guva 

arī nodarbības “Kā dzīvoja senie ļaudis?” (18 grupas) un “Viduslaiku bruņinieki” (18 grupas). Abas šīs programmas papildina 
skolā apgūtās zināšanas attiecīgi 6. klašu skolēniem, mācoties Latvijas senvēsturi, un 7. klašu skolēniem, mācoties viduslaiku 
vēsturi. Liela gan pamatskolas, gan vidusskolas un arī profesionālo skolu skolēnu interese bija par muzeja nodarbību “Mode 
Latvijā un Eiropā” (17 grupas), valsts apaļās jubilejas gadā daudzu uzmanību piesaistīja nodarbība “Ražots Latvijā” (16 grupas). 
Kopumā klašu grupas bija izvēlējušās 14 dažādas muzeja piedāvātās muzejpedagoģiskās programmas. 
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” finansējums tika izmantots arī muzeja ceļojošo izstāžu apmaksai. 

Attēlā:  “Latvijas Skolas somas” muzeja apmeklējuma ģeogrāfiskā karte. 

Grafikos: Aktīvākās muzeju apmeklējušās skolas un muzejpedagoģisko programmu apmeklējums. 



 

ĀRVALSTU VIESI  
IZSTĀDĒ “LATVIJAS GADSIMTS” 
 

68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts” kopš atklāšanas 2018. gada 4. maijā apmeklējuši teju 40 000 interesentu. Kā viens 
no centrālajiem simtgades kultūras programmas pasākumiem aizvadītajā gadā tā izpelnījās arī augstu ārvalstu amatpersonu 
un divu Eiropas valstu karaļnamu pārstāvju apmeklējumu.  
Ārvalstu viesus muzejā sagaidīja un izstādi izrādīja LNVM direktors Arnis Radiņš un izstādes “Latvijas gadsimts” līdzautors, 
LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts. Foto: Valters Lācis. 

14. maijā izstādi valsts vizītes laikā Latvijā apmeklēja V. E. Šveices Konfede-
rācijas prezidents Alēns Bersē un Mjuriela Cēnderes-Bersē kundze. Īpašu 
interesi viesi izrādīja par eksponātiem, kas vēsta par politisko režīmu pārmai-
ņām Latvijā 20. gadsimtā, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām.  

12. jūnijā muzejs sagaidīja pirmo karalisko viesi savas pastāvēšanas vēsturē –  
Viņa Majestāti Nīderlandes karali Vilemu Aleksandru. Karalis studējis vēsturi, kā    
students 80. gados pabijis Maskavā un joprojām interesējas par Baltijas reģiona 

vēsturi un politiku.  

27. jūnijā valsts vizītes laikā izstādi “Latvijas gadsimts” aplūkoja V. E. Polijas 
Republikas prezidents Andžejs Duda un Agata Kornhauseres-Dudas kundze, 
īpaši ieklausoties stāstījumā par abu valstu saskares punktiem 20. gadsimtā. 

19. jūlijā izstādi apmeklēja Ganas Republikas ārlietu un reģionālās integrāci-
jas ministre Šērlija Ajorkora-Botčveja un pavadošā delegācija. Ministre izrādīja 
interesi par dažādiem Latvijas vēstures posmiem, īpaši par padomju okupāciju.  

17. novembrī izstādi apskatīja arī V. E. Islandes prezidents Gudni Jouhannes-
sons, kurš pēc izglītības ir vēsturnieks un iepriekš strādājis par mācībspēku 
vairākās universitātēs.  

7. decembrī muzejā viesojās Viņu Karaliskās Augstības Dānijas kroņprincis 
Frederiks un kroņprincese Mērija, kas izrādīja interesi par dāņu līdzdalību  

Latvijas Neatkarības karā, neatkarības atjaunošanas laiku u. c. jautājumiem. 



 

 
DECEMBRA MOZAĪKA: DISKUSIJA PAR SVĒTKIEM,  

MUZEJA GADA NOGALES SVINĒŠANA, 
BĒRNI PAR MUZEJU, MUZEJS CEĻO UN DAUDERI MEZGLĀ 

Attēlā:  11. decembrī izstādē “Latvijas gadsimts” notika diskusija “Tradīcijas 
spēks. Mūžīgie un mainīgie svētki 20. gadsimtā”, kurā piedalījās (no kreisās) 
LNVM vēsturnieks Toms Ķikuts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
pētnieks Toms Ķencis, folkloriste un pedagoģe, grupas “Iļģi” mākslinieciskā vadī-
tāja Ilga Reizniece, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore un profesore Anda 
Laķe un LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitā-
tes asociētā profesore Daina Bleiere. Foto: LNVM. 

Attēlā: Decembrī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros muzejā vieso-
jās arī Ķengaraga vidusskolas skolēni, kuri pēc tam skolas sienasavīzē 

pastāstīja par šo apmeklējumu citiem. Foto: LNVM. 

Attēlā: Visu decembri LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā bija apskatāma 
ceļojošā izstāde “LTF – par demokrātisku Latviju!”, kas tika atklāta Latvijas 

Tautas frontes trīsdesmitgades atzīmēšanas laikā. Foto: Gita Palma. 

Attēlā: Decembra krustvārdu mīklu žurnāla “Mezgls” rubrikā  “Muzeju labirinti” 
bija lasāms stāsts par LNVM Dauderu nodaļu. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: 17. decembrī Brīvības bulvārī 32 notika LNVM gada nobeiguma pasākums, kurā departamentu un nodaļu vadītāji pēc tradīcijas iepazīstināja kolēģus ar 
gada laikā paveikto. No kreisās: Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča, Restaurācijas 
departamenta vadītāja Sarmīte Gaismiņa, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs Toms Ķikuts. Foto: Roberts Kaniņš. 



 

JAUNA PIEREDZE  
RESTAURĀCIJAS DEPARTAMENTĀ 
 

No 3. līdz 6. decembrim LNVM Restaurācijas departamenta Izpētes laboratorijas ķīmiķei Indrai Tuņai bija iespēja paplašināt 
esošās zināšanas un gūt jaunu pieredzi kultūras mantojuma materiālu izpētes jomā, strādājot ar “Raman” spektroskopu, – 
pie muzeja restauratoriem viesojās zinātnieks no Itālijas.  

Dr. Ostins Bendžamins Nevins ir Itālijas Nacionālās Izpētes 
padomes loceklis, Milānas politehnikuma, Nanotehnoloģi-
ju un Fotonikas institūta restaurācijas zinātnieks, Starp-
tautiskā vēsturisko un mākslas darbu konservācijas       
institūta (IIC – The International Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works, https://
www.iiconservation.org) valdes biedrs un restaurācijas 
žurnāla “Studies in Conservation” asociētais redaktors.  
Dr. Nevina izpētes darbs ir centrēts uz mākslas materiālu 
vēsturi, kultūras mantojuma materiālu izpēti, izmantojot 
fluorescento un “Raman” spektroskopiju, kā arī uz materi-
ālu izpētes metožu izstrādi un attīstību. 
Latvijā Dr. Nevins sniedza iespaidīgu un augsti vērtējamu 
atbalstu un zināšanas materiālu spektru iegūšanas, inter-
pretācijas un apstrādes jomā. Zinātnieka vizīti pēc Valsts 
vides dienesta Radiācijas drošības centra uzaicinājuma 
nodrošināja Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras 
tehniskās sadarbības projekts “Civilās inženierijas un kul-
tūras mantojuma nedestruktīvās testēšanas, apmācības 
un sertifikācijas harmonizācija”. 
 

Atbalstot Indras Tuņas prieku un gandarījumu –  
Aija Brīvniece 

 
 
 
 

 
 

 

MELODIJAS VIJOLEI ZIEMASSVĒTKOS 
 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā Ziemassvētku noskaņa tika radīta jau 12. decembrī – ar koncertu “Dzimtā valoda mīles-
tības vijolei”. Koncertā uzstājās mūzikas studijas “Vijolīte” audzēkne Amanda Patjanko (vijole) kopā ar skolotāju Karlīnu 
Īvāni (alts, viola d’amore) un Aleksandru Vališevski (ģitāra).  
Šādi tika atzīmēta 30. gadadiena, kopš 
padomju laikos aizliegtie Ziemassvētki 
atkal plaši un atklāti tika atzīmēti visā 
Latvijā (zināma loma tajā bija arī Latvijas 
Tautas frontei), kļūdami par tikpat vieno-
jošu nevardarbīgās cīņas ieroci kā      
1986. gadā pret kompartijas gribu radio-
raidījuma “Mikrofons” dziesmu aptaujā 
uzvarējusī grupas “Līvi” dziesma “Dzimtā 
valoda”. Tās melodija koncertā izskanēja 
viola d’amore, alta, vijoles un ģitāras 
balsīs. Tika atskaņoti arī Mocarta,       
Vivaldi, Pētera Plakida, Birgitas Horstas, 
Vladimira Daškeviča opusi, kā arī mūsdie-
nu beļģu komponista Hansa Vermērša 
gregoriskā Ziemassvētku korāļa “Rorate 
caeli desuper et nuber pluant justum” 
pirmatskaņojums Latvijā mūsdienīgā 
viola d’amore versijā.  

Attēlā: Ostins Bendžamins 
Nevins un Indra Tuņa.  
Fonā “Raman” spektrometrs.  
Foto: Jana Lībiete.  

Attēlā: Ieskats sarīkojumā.  
Foto: Gita Palma.  



 

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  


