Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

Attēlā: “Dauderu” nama otrā stāva lielās zāles griesti.
2019. gads. Foto: Harijs D. Liepiņš.

“DAUDERU” NAMA
LEĢENDAS UN
LIKTENĪGIE SAIMNIEKI
Par LNVM Dauderu nodaļas
jauno ekspozīciju un norisēm tajā
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”

IZMAIŅAS
LNVM (Brīvības bulvārī 32)
DARBA LAIKĀ JŪNIJĀ:
8. jūnijā 10.00–16.00
22. jūnijā 10.00–16.00
23. un 24. jūnijā SLĒGTS
!!!
VĒLĀS OTRDIENAS:
jūnijā, jūlijā un augustā otrdienās
muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00

IZMAIŅAS
LNVM DAUDERU NODAĻAS
DARBA LAIKĀ JŪNIJĀ:
8. jūnijā 10.00–16.00
9. jūnijā SLĒGTS
22. jūnijā 10.00–16.00
23. un 24. jūnijā SLĒGTS

pastāvīgās izstādes
“Sakrālā māksla”, “Nauda Latvijā”
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
laiks: no 2019. gada 15. maija līdz 1. septembrim
izstāde “Gaida Graudiņa kolekcijas pieci varoņstāsti”
laiks: no 2019. gada 16. maija
jauna ekspozīcija – Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,
Gaida Graudiņa kolekcija
pastāvīgās izstādes
“Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”

IZMAIŅAS
LNVM TAUTAS FRONTES MUZEJA
NODAĻAS
DARBA LAIKĀ JŪNIJĀ:
22. jūnijā 10.00–16.00
23. un 24. jūnijā SLĒGTS

pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Virtuve”

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”

vieta: LNB Draugu telpa, Latvijas Valsts simtgades
informācijas centrs
laiks: no 2019. gada 14. maija līdz 7. jūnijam
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”

vieta: Priekuļu tehnikums
laiks: no 2019. gada 10. līdz 17. jūnijam
izstāde “Mēs, tauta”

vieta: Priekuļu tehnikums

vieta: LNB Draugu telpa, Latvijas Valsts simtgades
informācijas centrs

laiks: no 2019. gada 10. līdz 17. jūnijam
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”

laiks: no 2019. gada 14. jūnija līdz 15. jūlijam
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”

VASARAS LAIKS MUZEJĀ
Līdz ar jūniju Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas un izstāžu namā Brīvības bulvārī 32 iestāsies vasaras laiks un
būs spēkā jauns piedāvājums.
Kā katru gadu jūnijā, jūlijā un augustā vienu dienu nedēļā
muzeja darba laiks tiek mainīts: lai dotu iespēju muzeja
apmeklējumam pēc darba, pēc atpūtas, pēc sporta aktivitātēm un citiem “pēc”, visi muzeja stāvi ar pamatekspozīciju, kurā izsekojama visa Latvijas vēsture, sākot no
vissenākās un beidzot ar Atmodas laiku, tematiskajām
izstādēm “Sakrālā māksla” un “Nauda Latvijā”, kā arī
68 Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”,
otrdienās ir atvērti no 11.00 līdz 19.00.
Tiem, kuri vēlas gūt paplašinātu informāciju un zināšanas
par izstādē “Latvijas gadsimts” skartajām tēmām, notikumiem un personībām, piedāvājam gida vadītu ekskursiju
“10 soļi Latvijas gadsimtā”. Aptuveni pusotras stundas
laikā iziets ceļojums pa Latvijas vēsturi, sadalīts desmit
posmos, zinoša gida vadībā sniegs vai nu ierosmi veltīt
izstādei ilgāku laiku vienatnē citureiz, vai arī jau esošu
zināšanu un iespaidu nostiprinājumu. Ekskursijas norises
laiks vasarā: katra mēneša pirmā otrdiena, 17.30.
Viena diena mēnesī muzejā ir īpaša – tā ir
Senioru diena, ik mēneša pēdējā ceturtdiena. Šajā dienā (šovasar –
27. jūnijā, 25. jūlijā un 29. augustā) 14.00 sākas ekskursija
gida vadībā vecāka gadagājuma cilvēkiem (tās apmeklējuma cena ietilpst muzeja ieejas biļetes cenā – 1,50 eiro).
Lielisks ceļabiedrs pa izstādi “Latvijas gadsimts” jebkurai
auditorijai ir arī audiogids, ar kura palīdzību iespējams gūt
vairāk informācijas par interesējošajiem objektiem –
kopumā audiogids vēsta par 83 priekšmetiem, to vēsturisko fonu un notikumu detaļām. Audiogids pieejams latviešu, krievu un angļu valodā. Tāpat papildu ziņas,
secinājumus un arī atklāsmes sniedz ar izstādi saistītie
izdevumi – bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs latviešu un
Attēlos: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis.
angļu valodā un grāmata “Latvijas valsts dibinātāji”, kurā
pirmoreiz vienkop lasāmas esejas par katra valsts dibinātāja
biogrāfiju un gaitām gan pirms, gan pēc 1918. gada 18. novembra vēsturiskā notikuma. Mazie muzeja apmeklētāji var ņemt talkā kādu no viņiem īpaši izveidotajiem ceļvežiem – gan
“Iepazīsti Latvijas Nacionālo vēstures muzeju!”, gan bezmaksas burtnīcu “Soli pa solim”, kuras uzdevumus risinot, izstāde
“Latvijas gadsimts” izstaigājas nemanot.

JAUNI MĀCĪBU LĪDZEKĻI
MUZEJPEDAGOĢISKAJAI PROGRAMMAI
Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019. gada mērķprogrammas “Latvijas skolas
somas” satura radīšanai muzejos Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir saņēmis
finansējumu projektam “LNVM muzejpedagoģiskās programmas “Kā dzīvoja
senie ļaudis” un ekskursijas ekspozīcijas daļā Latvijas senvēsture satura interaktivitātes nodrošināšana”.
Projekta ietvaros ir plānots izveidot arheoloģisko priekšmetu kopijas: māla trauku
fragmentus, krama rīkus, bronzas cirvjus un akmens laikmeta priekšmetu
(harpūnas, bultas gala, makšķerāķa) 3D modeļus, kas izglītojošās nodarbības laikā
gida stāstījumu papildinās ar skolēnu praktisku darbošanos. 3D modeļi top sadarbībā ar RTU Dizaina fabriku. Tie ļaus vēsturiskos priekšmetus padarīt pieejamus,
aptaustāmus skolēniem. Interaktīvā darbošanās, dodot iespēju un rosinot skolēnus pašiem iepazīt, pētīt, salīdzināt un izdarīt secinājumus interesantā, iesaistošā
veidā palīdzēs papildināt skolā vai muzejā iegūtās zināšanas, stiprināt prasmes
atpazīt un raksturot dažādus vēstures avotus.
Attēlā: RTU Dizaina fabrikas pārstāvji sagatavo skenēšanai 3D drukai
paredzētos arheoloģiskos priekšmetus. Foto: LNVM.

JAUNA EKSPOZĪCIJA DAUDEROS:
NAMA SAIMNIEKI UN LOMAS VĒSTURĒ
No 16. maija LNVM Dauderu nodaļā apskatāma atjaunota ekspozīcija, kas iekārtota vairāk nekā 120 gadus senajā namā.
Grezno savrupmāju ieskauj ainavisks parks, savukārt tam visapkārt plešas industriālā Sarkandaugava. Tikpat daudzveidīgs,
kontrastiem bagāts ir ekspozīcijas stāsts – ne vien par nama vēstures līkločiem, bet arī par visas Latvijas kultūrvēsturiskajām
norisēm 19.–21. gadsimtā.
“Dauderu” nams, tā dažādie saimnieki un atšķirīgās funkcijas
ir spilgti liecinieki kultūras uzplaukumam, bet vienlaikus –
arī straujām varas režīmu maiņām, lūzumiem un kara postam, politiski motivētai ignorancei pret kultūras mantojumu.
Nams
celts
1897.
gadā
kā
alusdarītavas
“Waldschlößchen” (mūsdienās “Aldaris”) turīgā īpašnieka
Ādolfa fon Bingnera savrupmāja. Pēc tolaik modernākajiem
paraugiem būvētā ģimenes villa kopā ar idillisko parku atspoguļoja fon Bingneru dzimtas estētisko gaumi un politisko
ietekmi Rīgā. Pēc I pasaules kara nams gadiem stāvēja neizmantots, līdz 1937. gadā tajā ar vērienu iekārtoja Kārļa
Ulmaņa rezidenci. Tika veikti arī plaši apkārtnes un infrastruktūras pielāgošanas darbi, lai autoritārais Valsts un Ministru prezidents te varētu netraucēti pavadīt brīvo laiku un
privāti uzņemt viesus. Padomju okupācijas laikā ēka “nodota
darbaļaužu rīcībā” – 1944. gadā tur iekārtoja aģitpunktu un
bērnudārzu, kas darbojās teju 30 gadus, pielāgojot
“Dauderus” savām praktiskajām vajadzībām. 1990. gadā ar
trimdas kultūras mecenāta Gaida Graudiņa un Mākslas muzeju apvienības pūlēm greznais nams restaurēts un tajā
iekārtots muzejs.
Jaunā ekspozīcija nama 1. stāvā stāsta par tā vēstures
posmiem no uzcelšanas līdz mūsdienām. Ieskatu dažādo
laikmetu interjeros papildina unikāli eksponāti un jaunos
pētījumos balstīta informācija par “Dauderu” nama un tā
saimnieku likteņiem. Digitāla aplikācija un citi multimediji
palīdz izzināt nama telpu, dārza un teritorijas vēsturi, kā arī
Gaida Graudiņa kolekciju.
Ekspozīcijas iekārtošanu nodrošina latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa 2016. gadā veiktais
200 000 eiro lielais ziedojums – dāsnākais Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja pastāvēšanas vēsturē. Muzejs iegulda ziedojumu Dauderu nodaļas attīstībā, kuras krājuma kodolu
veido Graudiņa dāvinātā kolekcija. Šis vākums stāsta par
Latvijas kultūru un vēsturi, tajā apkopoti ap 7000 priekšmetu
no 14. gadsimta līdz mūsdienām. Gada otrajā pusē tiks turpināts darbs pie nama 2. stāva ekspozīciju atjaunošanas.
LNVM un Dauderu nodaļa aicina individuālus apmeklētājus,
ģimenes ar bērniem un interesentu grupas baudīt un izzināt
krāšņo Sarkandaugavas namu un dārzu, kur vienuviet satikušies spilgti Latvijas vēstures laikmeti!
Pirmais pasākums notiks 15. jūnijā plkst. 15 – tā būs tikšanās ar atjaunotās ekspozīcijas autoriem, kam sekos padziļināta ekskursija gidu vadībā. Ieeja – brīva.
Jaunatklātajā ekspozīcijā iespējams izsekot arī „Dauderu” nama un
tā apkārtnes vizuālajām pārvērtībām. Attēlos, secīgi:
Alusdarītavas “Waldschlößchen” senākais attēls, 1879. gads. LNVM.
Alusdarītavas “Waldschlößchen” logotips, kurā attēlotas saņemtās
medaļas un godalgas. 20. gadsimta sākums.
Bingneru ģimenes villa (mūsdienās “Dauderi”) 20. gadsimta sākumā,
neilgi pēc nama uzcelšanas. No grāmatas "Riga und seine Bauten".
Rīga, 1903. gads." Skats uz “Dauderu” namu no dārza puses.
2019. gads. Foto: Harijs D. Liepiņš.

JAUNIEGUVUMU
UN ZINĀTNISKO LASĪJUMU DIENA
22. maijs – tradicionālo muzeja zinātnisko lasījumu diena – sākās ar jaunieguvumu apskati – no
Zviedrijas atceļojuši daudzi unikāli arheologa, sabiedriskā darbinieka, muzeja kādreizējā direktora Valdemāra Ģintera priekšmeti, par ko jāpateicas galvenokārt viņa pēctečiem.
Valdemārs Ģinters 20 gadu vecumā Kalpaka bataljona Studentu rotas sastāvā cīnījās par Latvijas
neatkarību un par varonību Latgales atbrīvošanā apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Studējis vēsturi
Latvijas Universitātē un Kēnigsbergas Universitātē, papildinājis zināšanas un pieredzi arheoloģiskajos izrakumos daudzviet pasaulē un darbā Eiropas muzejos. 1931. gadā aizstāvējis doktora disertāciju par skitu un sarmatu zobenu tipoloģiju. 1934.–44. gadā bijis Valsts Vēsturiskā muzeja direktors, pētījis kapulaukus, pilskalnus un citas senvietas, kā pedagogs strādājis Latvijas Universitātē un
Mākslas akadēmijā. Otrā pasaules kara laikā sagatavojis muzeja kolekcijas piespiedu evakuācijai uz
Vāciju un vadījis vērtīgāko priekšmetu iemūrēšanu Rīgas pils pagrabos. Vācijas okupācijas laikā
darbojies nacionālajā pretošanās kustībā un Latvijas Centrālajā padomē, bijis tās priekšsēdētājs
Kurzemē, organizējis nelegālu laivu kustību uz Zviedriju. 1945. gadā arī pats devies bēgļu gaitās uz
Gotlandi Zviedrijā, kur nodzīvojis līdz mūža galam. Strādājis Zviedrijas Valsts vēstures muzejā, piedalījies arheoloģiskajos izrakumos. Turpinājis aktīvu sabiedrisko darbību – iesākumā Latvijas Cen- Attēlā: Ģintera rokaspulkstenis.
Foto: Roberts Kaniņš.
trālās padomes Zviedrijas daļā, no 1949. gada – Latviešu Nacionālā fonda priekšsēdētājs.
Nupat saņemtajā dāvinājumā no Ģintera ģimenes ir izcilā arheologa zinātniskais arhīvs, fotogrāfijas, fotonegatīvi, vairāki simti diapozitīvu, arī dokumenti, tostarp sarakste, atsevišķi apbalvojumi un viņa personiskās mantas.
Atvestie priekšmeti nonākuši LNVM krājumā un būs pieejami Latvijas sabiedrībai, citiem muzejiem un pētniekiem, kā arī tiks
aktīvi izmantoti dažādu izstāžu izveidē – pirmā no tām būs Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītā izstāde šī gada rudenī.

Attēlā: Lībiešu līgavas vainags. Kurzeme. 19. gadsimts.
Brokāts, metāls, stikls, zīds. LNVM

Attēlā: Lielupe pie Mežotnes pilskalna. 1930. gadu beigas LNVM.

22. maijā muzeja darbinieku un citu interesentu klātbūtnē notika Valdemāra Ģintera priekšmetu prezentācija. Tajā piedalījās un
personīgu un emocionālu šķautni pasākumam piešķīra Ģintera mazmeita Baiba Eglāja, kas pārsteidza klātesošos gan ar emocionālo stāstījumu par vectēvu, gan līdzatnestajām fotogrāfijām no ģimenes arhīva, atklājot jaunas šķautnes ievērojamā arheologa
personībā.
Dienas tālākajā gaitā LNVM darbinieki un citi ieinteresētie iepazinās ar kolēģu veikumu – tika priekšlasīti pētījumi par dažādām
tēmām. Vairāki muzeja darbinieki bija izvēlējušies tēmas, kas saistītas ar muzeja 150 darbības gadiem un Lāčplēša Kara ordeņa
simtgadi; tika stāstīts arī par arheoloģiskajām senlietām vācbaltu kontekstā un Bingneru un “Dauderu” nama vēstures saikni.

Attēlā: Valdemāra Ģintera mazmeita Baiba Eglāja. Foto: Roberts Kaniņš.

Attēlā: Skats LNVM Konferenču zālē zinātnisko lasījumu laikā.
Foto: Roberts Kaniņš.

“LATVIJAS SKOLAS SOMAS” GAITAS MUZEJĀ
AIZVADĪTAJĀ MĀCĪBU GADĀ
2018./2019. mācību gadā iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32
viesojušās 535 vispārējo, privāto un profesionālo mācību iestāžu skolēnu grupas no 1. līdz 12. klasei. Visaktīvāk skolēni
apmeklēja muzeju valsts svētku mēnesī, novembrī – kopā grupu bija 158.
Plašajā aktivitāšu piedāvājumā 143 skolas no dažādiem
Latvijas novadiem izvēlējās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” finansējumu tērēt, apmeklējot Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja pamatekspozīcijas daļas, izstādi “Latvijas
gadsimts” un muzejpedagoģiskās programmas. Visaktīvākās bija Rīgas skolas – muzejā pabija 67 dažādas Rīgas
mācību iestādes (salīdzinot ar 1. semestri – 23 jaunpienācējas 2. semestrī). Otra aktīvākā pilsēta skolu ziņā bija
Jelgava (6), trešā – Daugavpils (4). Kartē (skat. blakus) ar
sarkaniem punktiņiem atzīmētas vietas, no kurienes
“Latvijas skolas somas” dalībnieki bija ieradušies muzejā.
Visnaskāk uz muzeju brauca grupas no Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijas – 41, galvenokārt tie bija 8.–12. klašu skolēni.
Vēl muzejā bieži viesojās Rīgas Centra humanitārā vidusskola (13 grupas) un Rīgas 85. vidusskola (9 grupas). Ļoti
aktīvi muzeju apmeklēja arī vairākas mazākumtautību
skolas: Rīgas 96. vidusskola (23 grupas), Rīgas 72. vidusskola (23 grupas), Rīgas 10. vidusskola (22 grupas),
Rīgas 88. vidusskola (21 grupa), Puškina licejs (18 grupas),
Rīgas Ostvalda vidusskola (16 grupas), Rīgas 80. vidusskola (12 grupas), Rīgas 46. vidusskola (11 grupas), Rīgas
89. vidusskola (11 grupas) un Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola (8 grupas). Daļa aktīvāko skolu, piemēram,
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Rīgas 88. vidusskola, Puškina
licejs, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas 80. vidusskola, Rīgas 46. vidusskola un Rīgas Sergeja Žoltoka
vidusskola, muzeju apmeklēja tikai vienā no semestriem,
Grafiks. Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums
iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros
bet pārējās skolas – abos semestros. Rosīgas bija arī profe2018./2019. mācību gadā (kopā 334 grupas).
sionālās skolas: Nacionālās mākslu vidusskolas
Rīgas
Doma kora skola (10 grupas), Kandavas Lauksaimniecības
tehnikums (6 grupas), Rīgas Tehniskā koledža
(6 grupas), Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (5 grupas), Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (4 grupas).
Dažādu vecumu skolēnu grupas visbiežāk apmeklēja
68
Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”, kopumā
iniciatīvas ietvaros –159. Papildinot vēstures mācību stundās apgūto, skolēni pabija arī muzeja pamatekspozīcijas
daļās, dodot priekšroku ekspozīcijas daļām “Latvijas senvēsture” (11 grupas), “Livonija” (10 grupas) un “Latvijas
teritorija un tās iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā” (7 grupas).
Grafiks. Aktīvākās skolas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros
Pamatskolas un sākumskolas skolēnus saistīja muzejpeda2018./2019. mācību gadā.
goģiskās programmas. 2018. gada rudenī visvairāk skolotāju savām klasēm – kopumā 58 – bija izvēlējušās nodarbību “Mana Latvija”, bet 2019. gada pavasarī, kad muzejā viesojās tikpat liels skaits grupu, par visiecienītāko kļuva nodarbība
“Gatavošanās eksāmenam”. Šī nodarbība kļuva par 2018./2019. mācību gada pašu pieprasītāko – abos semestros kopā to apmeklēja 63 skolēnu grupas. Lielu atsaucību guva arī nodarbības “Senā skola” (56 grupas) un “Viduslaiku bruņinieki” (29 grupas),
kā arī “Kā dzīvoja senie ļaudis” (27 grupas). Liela gan pamatskolas, gan vidusskolas un arī profesionālo skolu skolēnu interese bija
par muzeja nodarbībām “Mode Latvijā un Eiropā” (20 grupas) un “Ražots Latvijā” (20 grupas). Kopumā klašu grupas bija izvēlējušās 15 dažādas muzeja piedāvātās muzejpedagoģiskās programmas.
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” finansējums tika izmantots arī muzeja ceļojošo izstāžu apmaksai.

CEĻOJOŠĀ KAROGA GALA PIETURA
3. maijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiekošajā izstādē “Latvijas gadsimts” vietu starp eksponātiem ieņēma jauns
priekšmets – ceļojošais Simtgades karogs.
Latvijā austais valsts simbols divu gadu laikā apceļojis visu pasauli: pabijis pie latviešiem četros kontinentos un kopumā 61 pilsētā. Svinīgajā pasākumā, kurā karogs un to pavadošā novēlējumu grāmata tika novietota izstādē, piedalījās Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, Jolanta Borīte no Valsts simtgades biroja, Latvijas Goda konsule Brazīlijā Daina Gūtmans (Brazīlijā karogs
noslēdza savu ceļu) un Pasaules latviešu jaunatnes organizācijas “2 x 2” jaunieši – Simtgades karoga idejas autori.

Attēlā: Simtgades karogu izstādē svinīgi ienesa un novietoja LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Imants Cīrulis un
organizācijas “2 x 2” pārstāvji. Foto: Valters Lācis.

Attēlā: Svinīgo atmosfēru veidoja gan Valsts prezidenta (vidū), gan Simtgades
biroja, Brazīlijas latviešu un jauniešu pārstāvju klātbūtne.
Foto: Roberts Kaniņš.

IZSTĀDES “LATVIJAS GADSIMTS” MOBILĀ VERSIJA DUBLINĀ
8. maijā izstādes “Latvijas gadsimts” ceļojošās versijas kartē tika
likts vēl viens pieturpunkts: līdz šī gada 8. augustam tā būs apskatāma Īrijas galvaspilsētā Dublinā.
Dublinas pils Vedžvuda zālē izstādi atklāja Latvijas vēstnieks Īrijā
Jānis Sīlis, bet viens no “Latvijas gadsimta” koncepcijas autoriem,
LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts iepazīstināja ar izstādē atspoguļotajiem Latvijas
valsts vēstures notikumiem. Nākamajā dienā Toms Ķikuts uzstājās
vēstniecībā ar lekciju par latviešu emigrācijas un diasporas vēsturi.
Izstādes “Latvijas gadsimts” mobilā versija izveidota pēc Latvijas
Ārlietu ministrijas pasūtījuma un jau pabijusi vairākās valstīs.
Attēlā: Skats izstādes atklāšanā
Dublinas pils Vedžvuda zālē.
Foto: Latvijas vēstniecība Īrijā.

GADSIMTA ALBUMS DIGITĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA DIENĀ
22. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Digitālā kultūras
mantojuma dienas ietvaros notika diskusija par mantojumu digitālajā vidē Latvijas un jaunā kultūrpolitikas attīstības plāna kontekstā. Četras paneļdiskusijas vadīja Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš.
Pirmajā no tām – “Sabiedrības iesaiste kultūras mantojuma
saglabāšanā digitālajā vidē” – iesaistījās arī LNVM muzejpedagoģe Ilze Miķelsone. Kopā ar citu digitālo projektu dalībniekiem – Sanitu Reinsoni no garamantas.lv,
Gintu Zalcmani no zudusilatvija.lv un Egilu Turu no ciltskoki.lv – tika diskutēts par pieredzi, kā un kāpēc cilvēki velta
laiku, lai digitālā kultūras mantojuma platformās ievietotu
fotogrāfijas vai brīvprātīgai iesaistītos projektos. Ilze Miķelsone stāstīja par 68 Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas
gadsimts” digitālā projekta Gadsimta albums pieredzi.

Attēlā: Skats diskusijas telpā.
Foto: LNVM.

4. MAIJS UN SVINĪBAS
4. maija norisēm Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tika dots nosaukums Svinību pavasaris: šajā dienā 1990. gadā tika
atjaunota Latvijas valstiskā neatkarība, savukārt izstāde “Latvijas gadsimts” svinēja gadu kopš atklāšanas.
Visu dienu apmeklētāji – gan pa vienam, gan ģimenēm un draugu kopām – piedalījās svētku noskaņas radīšanā. Trīs reizes
dienas gaitā vēsturnieki vadīja ekskursiju izstādē “Latvijas gadsimts”. Īpaša uzmanība tika pievērsta Trešās atmodas laikam, kā
arī jaunākajam izstādes eksponātam – Simtgades karogam, kas apceļojis latviešus visā pasaaulē. Atmodas laika gaisotnē varēja
iejusties, klausoties vinila skaņuplašu melodijās, čaukstinot “Laimas” konfektes un pāršķirstot albumus. Foto: Valters Lācis.

Attēlā: Artūrs Tomsons lasa referātu konferencē. Foto: Milica Tapavički-Iliča.

ARTŪRS TOMSONS PIEDALĀS EXARC KONFERENCĒ
No 3. līdz 6. maijam Trento Universitātē Itālijā notika Eiropas Arheoloģisko
brīvdabas muzeju asociācijas (EXARC) eksperimentālajai arheoloģijai veltīta konference (EAC#11), kurā ar referātu uzstājās LNVM Arheoloģijas nodaļas galvenais krājuma glabātājs Artūrs Tomsons.
Tomsona referāta tēma bija veltīta 11.–13. gadsimta Austrumbaltijas arheoloģiskajā materiālā bieži sastopamo vietēja tipa (t. s. kuršu) zobenu rokturu
bronzas detaļu gatavošanas jautājumam. Lai gan atradumu skaits ir mērāms
desmitos, izrakumos nav atrasta neviena lejamveidne, kurā šie piederumi
gatavoti. Ziņojums atspoguļoja, kā, veicot virkni testu ar bronzas lējumiem
dažāda materiāla veidnēs, iespējams gūt atbildes gan par izzūdošajiem materiāliem, kas varēja tikt izmantoti, gan pašu darbību secību, kas ļauj labāk
interpretēt Latvijas un Baltijas reģiona arheoloģisko izrakumu materiālus.
Tika secināts, ka lielākā daļa pētījumu mūsdienu eksperimentālajā arheoloģijā ir virzīti uz plašāku traseoloģijas metožu izmantošanu dažādu priekšmeAttēlā: Artūrs Tomsons lasa referātu konferencē.
tu izgatavošanu tehnoloģiju un iespējamā pielietojuma rekonstrukcijā (vēl
Foto: Milica Tapavički-Iliča.
pirms pāris gadiem lielu tēmu daļu aizņēma pētījumi par dažādu seno celtņu
rekonstrukcijām). Konferences laikā tika iesāktas sarunas ar EXARC valdi par iespējamu sadarbību 2020. gadā, organizējot
eksperimentālajai arheoloģijai veltītu konferenci Latvijā sakarā ar Jāņa Apala 90 gadu jubileju.

EKSPOZĪCIJAS ATKLĀŠANA, MUZEJU NAKTS
UN EMOCIONĀLI STĪGOTS KONCERTS DAUDEROS
Maijā LNVM Dauderu nodaļā turpinājās un ar svinīgu atklāšanu noslēdzās darbs pie pirmā stāva ekspozīcijas atjaunošanas
(vairāk lasiet Ziņneša 4. lappusē). Par jauno ekspozīciju lielu interesi izrādīja arī Muzeju nakts apmeklētāji.
Atklāšana 15. maija pēcpusdienā notika skaistajā Dauderu dārzā: Studenšu Prezidiju konventa ansambļa dziedātu pagājušā
gadsimta sākumā populāru dziesmu pavadībā skanēja pateicības ekspozīcijas koncepta autoriem un realizētājiem, kā arī
“Dauderu” un Latvijas kultūras mecenātam Gaidim Graudiņam, kura ziedojums palīdz realizēt jaunas aktivitātes. Tika arī uzsvērts, ka ekspozīcija līdz ar nama vēsturi izstāsta arī Sarkandaugavas apkaimes stāstu un pārmaiņas tajā. Foto: Roberts Kaniņš.

18. maijā Muzeju nakts ietvaros Dauderu nodaļa piedāvāja programmu ““Dauderu” nama varoņstāsti”, kurā bija iekļautas
aktivitātes gan mazajiem, gan pieaugušajiem muzeja apmeklētājiem. Arī šogad programma tika veidota ciešā un draudzīgā sadarbībā ar citiem Sarkandaugavas muzejiem. Visas dienas garumā apmeklētāji varēja apskatīt atjaunoto ekspozīciju: viesoties
Bingneru villas kungu istabā, uzzināt, kādus noslēpumus glabā Kārļa Ulmaņa darba kabinets, izpētīt “Dauderu” nama likteni
padomju periodā. Savukārt izstāde “Gaida Graudiņa kolekcijas varoņstāsti” sniedza ieskatu kultūras mecenāta apjomīgajā kolekcijā. “Dauderu” dārzā notika aktivitāte “Varoņcepure”, radošā darbnīca “Uzzini savu varoni!”, kā arī apslēpto dārgumu meklēšana. Dauderu darbinieki saka sirsnīgu paldies gan 1688 apmeklētājiem, gan brīvprātīgajiem palīgiem! Foto: Olga Miheloviča.

Savukārt nākamajā dienā, 19. maijā, Dauderu namā notika
koncerts “Dvēseles stīgas”, kurā, klausoties 18.–21. gadsimta
komponistu slavenus skaņdarbus, varēja sekot žanru un stilu
attīstībai instrumentālās mūzikas vēsturē.
Mūziku izpildīja jauno mūziķu ansambļa “Runājošās stīgas”
audzēkņi un jaunie mūziķi, kā arī pasniedzējas Tatjana Bereza
un Jekaterina Suvorova.

Attēlā: Koncerta “Dvēseles stīgas”
muzikanti. Foto: Viola Ozoliņa.

1990. GADA MAIJS KINOFILMĀ,
RADOŠA MUZEJU NAKTS UN ATCERES PASĀKUMS
Maija norises LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā bija veltītas būtiskiem Atmodas laika notikumiem un personībām, kā arī
iekļāvās Muzeju nakts kustībā.
Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa bija sagatavojusi 4. maija
svētku programmu “Neatkarības deklarācijai – 29”. Diena sākās ar ekskursiju pa muzeju speciālista vadībā un turpinājās ar kinoseansu – plkst. 13.00 tika demonstrēta dokumentālā īsfilma “1990. gada maijs”. 1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākās
Padomes deputāti ar 138 balsīm “par” pieņēma deklarāciju “Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”. Pēc deklarācijas pieņemšanas Latvijas PSR Augstākā padome kļuva par Latvijas Republikas Augstāko padomi – augstāko valsts varas un likumdevējas institūciju, kas par savu galveno mērķi izvirzīja neatkarīgas valsts – Latvijas Republikas – atjaunošanu un atzīšanu de facto. Pārejas
periods tika izbeigts 1991. gada 21. augustā, kad tika pieņemts Latvijas Republikas Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.
18. maijā muzejā norisinājās radoša Muzeju nakts, ko apmeklēja 353 interesentu. Viņiem bija iespēja uzzināt par žurnālista
Daiņa Īvāna un fotogrāfa Andreja Granta ceļojumu uz Augšdaugavu, kā arī piedalīties īpaša mākslas darba – Baltijas ceļa
trīsdesmitgadei veltītas kopgleznas – tapšanā un izkrāsot savu Jumi vai Ausekli. Foto: Anna Zeibārte.

31. maijā Vecpilsētas ielas namā notika filozofam un sociologam, vienam no Latvijas Tautas frontes (LTF) dibinātājiem un
vadītājiem Pēterim Laķim (1952–2003) veltīts sarīkojums “Graujošais Aicinājums”.
Kā LTF domes valdes priekšsēdētājs Pēteris Laķis parakstīja 1989. gada 31. maija aicinājumu, kurā bija ietverts mudinājums sākt
cīņu par pilnīgu Latvijas neatkarību “ārpus PSRS”. Kaut arī Pēteris Laķis daudzkārt uzsvēra, ka nav radīts līdera lomai, cilvēki
vēlējās viņu redzēt atbildīgos politiskos amatos. 1990. gadā ar Gulbenes puses vēlētāju mandātu Laķis kļuva par Latvijas
Augstākās padomes deputātu (1990–1993), balsoja par 4. maija deklarāciju, vadīja parlamenta Izglītības un kultūras komisiju.
Sarīkojumā Tautas frontes muzejā tika diskutēts par 1989. gada maija vidus trimdas un LTF pārstāvju sarunām tautas augstskolā “Abrene” Francijā – pirmajā oficiālajā Latvijas Tautas frontes delegācijas tikšanās reizē ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības
vadītājiem. Šajās sarunās abas puses nolēma apvienot spēkus vienam mērķim – Latvijas neatkarības atgūšanai.
Sandra Kalniete vēlāk rakstīja, ka no Francijas brauciena Jānis Freimanis, Pēteris Laķis
un Arnolds Klotiņš atveduši līdzi pārliecību – ir jāpārtrauc spēlēt paslēpes un lietot
vārda “neatkarība” aizstājējus. LTF Politiskās komitejas priekšsēdētāja Jura Rozenvalda dzīvoklī saskaņā ar LTF valdes 23. maija lēmumu tapa aicinājums visām LTF nodaļām izteikt viedokli par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu kā galveno organizācijas mērķi. Aicinājuma galīgo variantu izstrādāja Pēteris Laķis, Juris Rozenvalds
un Ivars Godmanis. 1989. gada 2. jūnijā to publicēja laikraksts “Padomju Jaunatne”.
Draugu un cīņubiedru lokā drīz vien leģendārs kļuva Pētera Laķa sacītais par Padomju
Savienību: “Meitenes un zēni, mums vajag to sagraut un izmētāt akmeņus tā, lai neviens nekad tos vairs nespētu salasīt!”.
Pēteris Laķis kādā savām no esejām rakstīja: "Es stāvu ceļa galā. Viens, bet ne vientulīgs. Aizgājušajos un nākošajos citos. Cerībā dzimušajos un cerībā mirušajos. Un šodienā zūdošajos. Dziest vien kaila dvēsele. Ceļš ir atstājis mani. Un es eju”.
Diskusijas dalībnieki: Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore, socioloģijas doktore
Anda Laķe, muzikologs Arnolds Klotiņš, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, filozofijas doktors, politologs Juris Rozenvalds un jaunievēlētais Latvijas
Valsts prezidents, jurists, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. Sarīkojumu
vadīja Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.
Attēlā: Sarīkojuma afiša.
Mākslinieks Ģirts Boronovskis.

MAIJA HRONIKA: NO DIENAS UZ NAKTI,
NO GADA UZ GADU
Ik gadu ap 18. maiju uzmanības centrā nonāk muzeji: visu nedēļu no 13. līdz 19. maijam rit starptautiskais projekts
#MuseumWeek, kurā virtuāli satiekas neskaitāmu valstu muzeji, lai katrs demonstrētu savu skatījumu vai aktivitātes par
noteiktām tēmām. Savukārt 18. maijā ir Starptautiskā muzeju diena, bet tās pašas dienas vakarā sākas lielais muzeju durvju
vēršanas pasākums – ieeja muzejos ir par brīvu, un “brīvāka” ir arī to piedāvātā programma.
Šogad #MuseumWeek tēmu lokā bija Sievietes kultūrā, Noslēpumi, Spēles, Varavīksne, Pētniecība, Foto un Draugi, un Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs piedalījās šo tēmu interpretācijā ar izstādes “Latvijas gadsimts” personībām un notikumiem (to
iespējams aplūkot LNVM Facebook kontā).
Savukārt norises 18. maija dienā bija muzeja kluba #Jauniešimuzejā pārziņā: kluba dalībnieki aicināja savus vienaudžus uz
ekskursiju izstādē “Latvijas gadsimts”. Četri jaunieši – Madara, Olga, Valters un Ansis –, kā arī kluba mentore Ieva bija sagatavojuši savu skatījumu uz izstādi un tajā redzamajiem priekšmetiem. #Jauniešuklubs bagātināja arī Muzeju nakts programmu: pēc
viņu iniciatīvas tika izveidota fotoorientēšanās izstādē “Latvijas gadsimts”. Tās dizainu un arī Muzeju nakts afišu izstrādāja
Katrīna Šeikina, pie muzeja ieejas par drošību un informāciju Muzeju naktī gādāja Valters, bet apmeklētājiem izstādes labirintos
palīdzēja neapmulst Olga un Madara. Paldies jauniešiem par ieguldīto laiku un darbu!
Kopumā Muzeju naktī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32 uzņēma 1812 viesus, kuru vidū bija daudz patiesi
ieinteresētu un aizrautīgu apmeklētāju. Muzejs, izvēršot varonības tēmu, piedāvāja vairākas aktivitātes: uzmērīt senlaiku bruņukreklus un citus atribūtus, ko piedāvāja vēstures rekonstrukcijas klubs “Exercitus Rigensis”, pārbaudīt drosmi uzstāties publikas priekšā (nodeklamējot Blaumaņa “Tālavas taurētāju” no galvas, orators tika pie brīvbiļetes ieejai muzejā), kā arī ļauties varonīgam azartam fotoorientēšanās spēlē. Foto: Valters Lācis un LNVM.
Turpinājums 12. lpp.

MAIJA HRONIKA: NO DIENAS UZ NAKTI,
NO GADA UZ GADU
Turpinājums no 11. lpp.
Attēlā: 20. maijā izstādes
“Latvijas gadsimts” sadaļā “Valstsgribas atdzimšana. Latvijas neatkarības
atjaunošana 1986–1991”
risinājās TV3 rīkota diskusija par tobrīd vēl gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Diskusijā piedalījās četru
partiju pārstāvji:
Regīna Ločmele-Luņova
(“Saskaņa”), Normunds
Grostiņš (“Centra partija”), Roberts Putnis
(“Progresīvie”) un Kārlis
Šadurskis (“Jaunā Vienotība”). Foto: LNVM.

Attēlā: Turpinās muzeja sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – jūnijā bibliotēkas Draugu telpā izvietotajā Latvijas valsts Simtgades informācijas centrā būs apskatāmas divas LNVM ceļojošās izstādes: “Ceļā uz Latvijas brīvību” un
“Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921.” Foto: LNVM.

Katru gadu Latvijas Muzeju biedrība (LMB) nosaka muzeju nozares izcilākos veikumus, kas šogad tika godalgoti noslēguma pasākumā 24. maijā
Doles salas brīnišķajā vidē. Pirmoreiz tika pasniegta Mērijas Grīnbergas
balva – to par darbu teju 50 gadu garumā pie Turaidas muzejrezervāta
attīstīšanas saņēma tā direktore Anna Jurkāne. Balvas tika pasniegtas šādās nominācijās: “Gada ekspozīcija” – Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija
“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”, “Gada ieguldījums nacionālo vērtību
(krājuma) saglabāšanā” – Rīgas Motormuzejs. Bruņotā automobiļa Imanta
daļu saglabāšana un eksponēšana izstādē “Leģenda par dzelzs bruņinieku”, “Gada tematiskā izstāde” – Rīgas Motormuzeja interaktīvā izstāde
“Leģenda par dzelzs bruņinieku” un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
izstāde “Pirmais gads”, “Izglītojošs projekts muzejā” – Memoriālo Muzeju
apvienības projekts “Mākslas/dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazijas mājā”,
“Gada publikācija” – Ojāra Vācieša muzeja projekts ““Runā Ojārs Vācietis”. Kopoti balss ieraksti (13 CD albums)”, “Gada mākslas izstāde” – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projekts ““MARTINSONA BALVA” II
Latvijas starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde”, “Muzeja
pieejamības projekts” – Talsu novada muzeja āra interaktīvie stendi pilsētā ar kuršu vietām Ziemeļkurzemē un muzeja aktualitātēm, “Muzeja inovācijas projekts” – Imanta Ziedoņa muzejs. Koncertizstāde “Visas Taisnības”, “Gada mārketinga aktivitāte” – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja projekts “Matter to Matter Rīgā. Artūra Analta interaktīvā instalācija”, kā arī speciālā balva “Pamanīts!”, ko saņēma… 68 muzeju kopdarbs,
izstāde “Latvijas gadsimts”! Foto no pasākuma: Valters Lācis un 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
iemūžināta
kā
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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.
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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

