
 

  

             
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

UZ TIKŠANOS  
JAUNAJĀ GADĀ  
PULKA IELĀ 8! 

Attēlā: LNVM direktors Arnis Radiņš  
Latvijas Muzeju krātuves atklāšanā.  

Foto: Valsts Nekustamie īpašumi.  



 

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”  

 

izstādes 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”  
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam  
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” 
laiks: no 2019. gada 25. oktobra līdz 2020. gada martam  
 
 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde “Latvijas dārgumi” 
laiks: no 2019. gada 21. decembra līdz 2020. gada 23. februārim 
jauna ekspozīcija – Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,  
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,  
Gaida Graudiņa kolekcija  
laiks: no 2019. gada 16. maija 
 

pastāvīgās izstādes 
“Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
 

pastāvīgās ekspozīcijas daļa 
“Virtuve” 
 
 

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

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

vieta: Viļakas novada muzejs  
laiks: no 2020. gada 6. līdz 17. janvārim 
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921” 
 

vieta: Gulbenes novada bibliotēka 
laiks: no 2020. gada 6. līdz 31. janvārim 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš” 

vieta: Pumpuru vidusskola  
laiks: no 2020. gada 10. līdz 15. janvārim 
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību” 
 

vieta: Ogres 1. vidusskola 
laiks: no 2020. gada 13. līdz 17. janvārim 
izstāde “Mēs, tauta” 

 
 

 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar pārcelšanos  

uz Latvijas Muzeju krātuvi Pulka ielā 8 
LNVM administrācijas un krājuma telpās 

Lāčplēša ielā 106  
PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM 

IR IEROBEŽOTA!  
Vairāk informācijas – www.lnvm.lv 

 
IZMAIŅAS  

LATVIJAS NACIONĀLĀ  
VĒSTURES MUZEJA  

DARBA LAIKĀ JANVĀRĪ 
 
 

VISAS MUZEJA NODAĻAS 
1. janvārī būs SLĒGTAS  



 

DEMOKRĀTIJAS PAVASARI GAIDOT 
 

2020. gadā muzejs atzīmēs apaļas gadskārtas vairākiem būtiskiem pavērsiena punktiem Latvijas demokrātijas vēsturē, veido-
jot pasākumu programmu “Demokrātijas (at)dzimšana 1920–1990–2020”, kas sāksies jau janvārī.  
2020. gadā apritēs 100 gadi kopš Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanām un 
pirmā demokrātiski ievēlētā parlamenta sasaukšanas 1920. gada 1. maijā. Dažas 
dienas vēlāk ar dažādiem pasākumiem atzīmēsim Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu 1990. gada 4. maijā. Abi šie vēsturiskie brīži ir pagrieziena punkti 
Latvijas demokrātijas vēsturē, un to nozīmes izvērtēšanai 2020. gadā LNVM orga-

nizēs pasākumu 
programmu 
“Demokrātijas 
(at)dzimšana 
1920–1990–
2020”. 
Pasākumu programma iesāksies janvārī ar pirmo no četrām 
diskusijām par neseno vēsturi – Latvijas politisko, ekonomisko, 
sociālo un ārpolitisko ceļu pēc neatkarības atjaunošanas 1990. 
gadā. Diskusiju ciklu “Revīzija 1990–2020” muzejā vadīs žurnā-
lists Māris Zanders (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.). 
Lielākie pasākumi iecerēti 2020. gada maijā, kad tiks atklāta 
ārtelpas izstāde “Demokrātijas (at)dzimšana. 10 jautājumi 
vēlētājam. 1920–1990–2020”; 4. maijā tajā risināsies interak-
tīvs pasākums dažādu paaudžu apmeklētājiem. Bez tam no 
2020. gada pavasara būs pieejama arī izstādes mobilā versija 
skolām un kultūrizglītības iestādēm. 

 
 

LATVIJAS VĒSTURES LAIKI UN TĒMAS 
 

Jaunajā gadā LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments aizsāks ekskursijas ekspozīcijā, kurās varēs iepazīt Latvijas 
vēsturi muzeja speciālistu vadībā.  
LNVM pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32 ir iekārtota Latvijas vēstures ekspozīcija, kas aptver laika posmu no 11. gadu tūksto-
ša pirms Kristus līdz 21. gadsimtam. Lai iepazīstinātu vēstures interesentus ar dažādām Latvijas vēstures tēmām, no janvāra līdz 
aprīlim reizi mēnesī tiks piedāvātas ekskursijas ekspozīcijā muzeja speciālistu – arheologu, etnogrāfu, vēsturnieku – vadībā.   
Pirmā ekskursija notiks 11. janvārī, un tajā Latvijas senvēsturi būs iespējams izzināt arheologa Dr. hist. Artūra Tomsona vadībā, 
īpašu uzmanību veltot bruņojumam Latvijā līdz 18. gadsimtam. Artūra Tomsona pētījumu loks iekļauj gan senos medību un kara 
ieročus, gan aizsardzības bruņojumu, atsevišķu tēmu pētniecībā izmantojot arī eksperimentālās arheoloģijas metodes. Pirms 
nepilna gada dienas gaismu ieraudzīja arī viņa sarakstītā monogrāfija par senajiem zobeniem Latvijā. Ekskursijā galvenais uz-
svars tiks likts uz senā bruņojuma attīstības jautājumiem un militāro konfliktu vēsturi, izsekojot Latvijas teritorijas iedzīvotāju 
dalībai tajos no aizvēstures līdz pat jauno laiku sākumam.  
8. februāra ekskursijas tēma būs “Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?”, un to ekspozīcijas daļās Livonija 
13.–16. gadsimts un Latvijas teritorija un iedzīvotāji  
16.–18. gadsimtā vadīs LNVM Viduslaiku, jauno un  
jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis. 
14. martā LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita 
Stinkule vedīs interesentus ekskursijā ar nosaukumu 
“Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā: 
darbi un godi gada ritējumā”. 
18. aprīļa pasākumā uzmanības centrā būs tēma 
“Latvieši 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta 
sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā 
dzīve”, to vadīs LNVM direktora vietnieks zinātniskajā 
darbā Dr. hist. Toms Ķikuts. 
Ekskursijas sākums ikreiz viens – 14.00, dalības maksa 
– ieejas biļete muzejā. 

Attēlā: Pasākumu programmas logo. 

Attēlā: 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās padomes  vēlēšanās  
nodoto balsu skaitīšana Rīgas pilsētas Kirova rajona iecirknī.  
Foto: Māris Bērsons. 

Attēlā: Talsu Vilkumuižas ezera kuršu ugunskapu senlietas –  
rotas un ieroči. Dzelzs, bronza. 12.–14. gadsimts.  

Foto: Roberts Kaniņš. LNVM krājums.  



 

“LATVIJAS GADSIMTS” 2020. GADĀ:  
PLAŠĀKS PIEDĀVĀJUMS BEZMAKSAS DIENĀ,  

EKSKURSIJAS REIZI MĒNESĪ 
 

68 Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”, kas darbosies vēl vairāk nekā gadu – līdz 2021. gada pavasarim –, arī nā-
kamgad turpinās piedāvāt nodarbības, ekskursijas un citus pasākumus dažādām izstādes apmeklētāju auditorijām (par tiem 
lasiet arī Ziņneša 5. lappusē). Daļā piedāvājumu būs vērojamas izmaiņas. 
Izmaiņas skars senioru loku – un uz labu! 2020. gadā pensijas vecumu sasnie-
gušos aicināsim uz muzeju katra mēneša pēdējā sestdienā – bezmaksas dienā, 
kad visu dienu ikvienam muzeja apmeklētājam bez ieejas maksas ir pieejama 
gan izstāde “Latvijas gadsimts”, gan citas izstādes, gan ekspozīcija. Tomēr 
īpašais piedāvājums senioriem saglabāsies – 14.00 sāksies tieši viņiem orga-
nizēta ekskursija “Latvijas gadsimtā” gida vadībā.  
Savukārt ekskursijas “Soli pa solim Latvijas gadsimtā” pieaugušo auditorijai 
joprojām gaidīs ekskursantus mēneša pirmajā sestdienā, lai nosacītā maršrutā 
ar 10 pieturvietām izsekotu Latvijas valsts līkloču ceļam līdz mūsdienām. 
Nākamajā pusgadā ierastais “Vēlo otrdienu” cikls turpināsies diskusijas for-
mātā – reizi mēnesī, par sarunbiedriem aicinot dažādu viedokļu pārstāvjus, 
žurnālists Māris Zanders akcentēs konkrētu aktuālu  Latvijas nesenās vēstu-

res tēmu. Cikla nosaukums – “Revīzija 1990–2020. Diskusijas ar Māri 
Zanderu”. 
Četrās sarunās līdz 2020. gada maijam tiks aplūkota Latvijas politiskās sis-
tēmas attīstība, pārmaiņas ekonomikā un ārpolitikas virzienu izvēle pēc 
1990. gada, atsedzot Latvijas nesenās vēstures izvēles, kuras joprojām 
tieši ietekmē mūsu sabiedrību un valsti. Kas ir izdevies no 1990. gadā iece-
rētā un sapņotā, kā ir mainījusies sabiedrība, vara, saimniecība, kāda ir 
atjaunotās Latvijas demokrātija? Šie un citi jautājumi nonāks pie notikumu 
līdzdalībniekiem un analītiķiem. Pirmā diskusija šajā ciklā risināsies           
28. janvārī, tās tēma – Latvijas sabiedrība ceļā no totalitārisma uz demo-
krātiju. Sākums – 18.00, vieta – izstāde “Latvijas gadsimts” LNVM pagai-
du ekspozīciju telpās Brīvības bulvārī 32. Ieeja – bez maksas. 
 
 
 

JAUNI AMATI UN ROTĀCIJA 
 

Īsi pirms gadumijas muzejā ir ticis lemts par pārmaiņām vairāku darbinieku amata pienākumos. Vēlam kolēģiem drošus un 
iedvesmojošus pārmaiņu vējus viņu profesionālajās burās! Foto: Valters Lācis. 

 
 

 

Attēlā: Māris Zanders. Avots: www.aprinkis.lv. 

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

LNVM direktora vietniece  
zinātniskajā darbā  

IRINA ZEIBĀRTE 
turpmāk vadīs  

muzeja administratīvo nodaļu. 

Par muzeja direktora vietnieku  
zinātniskajā darbā kļuvis  

TOMS ĶIKUTS,  
kurš līdz šim vadīja LNVM Viduslaiku, jauno 

un jaunāko laiku vēstures nodaļu.  

LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 
vēstures nodaļas vadītājs turpmāk būs 

IMANTS CĪRULIS. 



 

 

  

 

VĒSTURES ZĪMĒŠANAS STUNDAS 
 

Gatavojoties Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jubilejai un vēloties iepazīstināt ar muzeja ekspozīciju un krājumu, jaunajā 
gadā mazajiem apmeklētājiem tiek piedāvāts jauns četru nodarbību cikls “Zīmē vēsturi muzejā!”.  
Nodarbību laikā ekspozīciju priekšmeti – eksponāti – kļūs par izpētes objektiem un tēmām zīmēšanas uzdevumiem. Ne tikai 
skatoties, pētot un domājot, bet arī zīmējot ir iespējams vairāk izzināt vēstures notikumus. Katra tikšanās reize būs veltīta kādai 
muzeja ekspozīcijai un vēstures tēmai, attiecīgi katru reizi radošā darbošanās notiks citā muzeja ekspozīcijas daļā. Nodarbību 
laikā būs jāizvēlas vismaz trīs eksponāti, kurus iemūžināt uz papīra lapas. Bērniem zīmējumi izdodas vienmēr, jo galvenais ir 
process un prieks, kas rodas vērojot, pētot un zīmējot! 

Pirmā tikšanās vēstures zīmēšanas stun-
dā notiks 11. janvārī, tās tēma – 
“Iepazīstam un zīmējam senāko vēstu-
ri. No ziemeļbrieža līdz bronzas vai-
nagam”. Dodoties tālāk vēstures gaitās, 
8. februārī aicināsim tēlot viduslaikus – 
nodarbībā “Iepazīstam un zīmējam 
viduslaiku un jauno laiku vēsturi. No 
bruņiniekiem līdz rosīgiem amatnie-
kiem”. Pavasara sākumā, mostoties 
dabai un sākoties lauku darbiem, pievēr-
sīsimies lauku tēmai: 14. marta nodarbī-
bā “Iepazīstam un zīmējam 19. gadsim-
ta laukus. No pavasara līdz ziemai”, 
savukārt 18. aprīlī iztēlē dosimies pa 
pilsētas ielām, kur redzēsim dažādas 
pilsētas ainavas laika gaitā – runāsim un 
darbosimies par tēmu “Iepazīstam un 
zīmējam 19. gadsimta pilsētu. No 
pirmajām fabrikām līdz dziesmu svēt-
kiem”.  
Nodarbības ritēs pēc vienota plāna: mu-
zeja 2. stāvā gaidīs radoša nodarbības 
vadītāja, kura iepazīstinās ar noteiku-

miem un to, kas gaidāms tuvākās stundas laikā. Nodarbība sāksies ar nelielu ekskursiju un uzdevuma izskaidrošanu (kas nozī-
mē, ka ierasties laikus ir diezgan noderīgi!), un turpināsies ar zīmēšanu. Darba materiāli un spilveni ērtai radošajai darbībai būs 
nodrošināti, pašam jāparūpējas vien par iztēli, īstena mākslinieka apģērbu un labu omu.  
Vēstures zīmēšana muzejā notiks reizi mēnesī, sestdienā, sākums – 12.00, vieta – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspo-
zīcija Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Nodarbības piemērotas bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam bez priekšzināšanām. Iepriekšēja 
pieteikšanās nodarbībām nav nepieciešama, maksa par dalību ģimenei (neatkarīgi no cilvēku skaita) – 4 eiro. 
 
 

ORIENTĒŠANĀS LAIKĀ, TELPĀ UN VĒSTURĒ 
 

Viens no nākamā gada jaunumiem Muzejpeda-
goģijas departamenta piedāvājumā būs nodarbī-
bas plašai auditorijai izstādē “Latvijas gadsimts”, 
kurās, izmantojot fotogrāfijas elementus un aiz-
rautību, laiks tiks vadīts izzinošā procesā. 
Turpmāk katra mēneša vidus sestdienā aicināsim 
ģimenes ar bērniem un senioriem, vai arī draugu, 
kolēģu un domubiedru grupas piedzīvot un atklāt 
vēsturi mums apkārt. Sāciet sestdienu, kopā ar 
gidu iepazīstot izstādi “Latvijas gadsimts” un do-
doties fotoorientēšanās piedzīvojumos – meklējot 
priekšmetus, atbildot uz dažādas sarežģītības jau-
tājumiem un uzzinot daudz jauna par Latviju kād-
reiz un šobrīd! 
Dalības maksa – ieejas biļete muzejā. Pirmais 
pasākums jau 18. janvārī, turpmākie –               
15. februārī, 21. martā, 11. aprīlī, sākums – 
12.00. 

Attēlā: Skats nodarbībā muzejā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats fotorientēšanās nodarbībā muzejā. Foto: Kārlis Kalseris. 



 

MUZEJA KRĀJUMU PAPILDINA  
ĢENERĀĻA DAMBĪŠA  

ĢIMENES MANTOJUMS 
 

2019. gads muzeja krājumam bijis vērtīgiem ieguvumiem bagāts, un arī decembris nebija izņēmums. Mēneša vidū muzejam 
uzdāvināta virkne unikālu dokumentu, fotogrāfiju un memoriālu priekšmetu, kas piederējušas Latvijas armijas ģenerālim 
Robertam Dambītim (1881–1957). Priekšmeti ataino militārpersonas raibo, arī pretrunīgi vērtēto dzīvesgājumu no pusaudža 
gadiem līdz mūža nogalei, vienlaikus sniedzot spilgtas liecības par Latvijas politiskās vēstures samezglojumiem 20. gadsimtā.  

Jaunieguvumu vidū minamas fotogrāfijas no Dambīša izglītības gaitām cariskās Krievijas armijas Viļņas karaskolā (1899), privātas 
atmiņas par Latvijas bruņoto spēku pirmsākumiem un Neatkarības karu (1919), Dambītim piešķirtā Lāčplēša Kara ordeņa  
diploms (1927), vairākas autobiogrāfijas, dienesta gaitu apraksti un reprezentatīvas armijas komandējošā sastāva fotogrāfijas 
(1930. gadi). Sevišķi izceļami priekšmeti, kas atspoguļo bijušā Latvijas armijas ģenerāļa iesaisti okupētās Latvijas augstākajās 
varas struktūrās 1940. gada vasarā: Kirhenšteina valdības fotogrāfijas un apsveikuma telegrammas, Dambīša radiorunu  
manuskripti, iesniegums PSRS politiķiem ar lūgumu saglabāt LPSR Tautas armijas patstāvību. Tikpat unikālas ir Dambīša vēstules 
mājiniekiem no Gestapo cietuma Berlīnē un Zaksenhauzenes koncentrācijas nometnes (1942–1945). Jaunieguvumu klāstu hro-
noloģiski noslēdz liecības par dzīvi okupētajā Latvijā 1940. gadu beigās, kad Dambītis mūža nogalē bija LPSR Augstākās padomes 
deputāts un strādāja par lauksaimniecības arteļa priekšsēdētāju dzimtajā Trikātas pusē. 
Ģenerāļa Dambīša memoriālos priekšmetus papildina viņa dzīvesbiedres Karolīnes (dz. Valdovska) rūpīgi saglabātās fotogrāfijas 
no 1930. gadu svinīgajiem sarīkojumiem, eleganta pana zīda kleita, kā arī dienasgrāmata, kurai viņa reizi pa reizei vairāku des-
mitgažu garumā uzticējusi savas ikdienas dzīves iespaidus. Bagātīgais priekšmetu klāsts nonācis LNVM, pateicoties Roberta 
Dambīša mazmeitas Andas Dambītes dāvinājumam. 

Attēlā: Ģenerāļa Dambīša un viņa kundzes Karolīnes memoriālie priekšmeti.  
Foto: LNVM. 



 

 

  

JAUNA ĒKA, JAUNA ĒRA 
 

11. decembrī četru Latvijas muzeju darbinieki jutās teju sa-
gaidījuši Ziemassvētkus, teju – dzimšanas dienu, jo beidzot 
saņēma lielu dāvanu: jaunas mājas vairāk kā 2 miljoniem 
muzeja krājuma priekšmetu un darba telpas četru muzeju 
speciālistiem.  
Spītējot decembra vējiem un salam, jaunā Latvijas Muzeju 
krātuve Pulka ielā 8 tika atklāta, klātesot augstām amatperso-
nām – Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, kultūras 
ministram Naurim Puntulim un citiem –, kā arī kuplam skai-
tam muzeju nozares pārstāvju. Tagad sāksies Lielā Pārvākša-
nās, nogādājot muzejiskās vērtības uz jauno mājvietu. Novē-
lam kolēģiem no citiem muzejiem un sev šo procesu iespējami 
mierīgu un līganu!  
Foto: (pa labi) Ilmārs Znotiņš, Prezidenta kanceleja, (zemāk) 



 

LIELIEM KUĢIEM BRAŠA PELDĒŠANA 
 

Latvijas Muzeju krātuve jau svinīgi atklāta (skat. iepriekšējo lappusi), un muzeja krājuma darbinieki un citi speciālisti atrodas 
nemitīgā pārcelšanās procesā. Priekšmetu dažādība – gan materiāla, gan apjoma ziņā – ir liela, un daži no priekšmetiem pra-
sa īpašāku uzmanību un tehnisko sagatavotību no pārvadātāju puses. 
12. decembrī ceļojumu no muzeja pagaidu glabātavas Lāčplēša ielā 106 uz jauno krātuvi Pulka ielā 8 uzsāka divi izcili vēlās goti-
kas tēlniecības darbi, Rīgas pils augstciļņi – Madonna ar Jēzus bērnu un Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs. Skulp-
tūras, kuru tapšanas laiku var aptuveni datēt ar 1515.–1530. gadu, sākotnēji atradās virs Rīgas pils iekšpagalma vārtiem. Pils 
restaurācijas laikā tās demontēja, veica apjomīgus konservācijas darbus, un 2016. gadā skulptūras nonāca Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja krājumā. Dažus gadus ciļņi atradīsies krātuvē, gaidot Rīgas pils pirmās kārtas restaurācijas darbu noslēgumu, 
lai atkal atgrieztos pilī, muzeja ekspozīcijā.  

Vienlaikus ar ciļņiem uz jauno krātuvi tika pārvesti arī citi krājuma priekšmeti, kuri izceļas ne tikai ar senumu un kultūrvēsturis-
ko vērtību, bet arī apjomu un, pats būtiskākais, ievērojamu svaru. Jaunajā krātuvē atradīsies 1665. gadā Skrundas baznīcai izga-
tavotais zvans, viens no vecākajiem memoriālās tēlniecības paraugiem Latvijā – akmens kapa plāksne, datēta ar 12. gadsimta 
beigām vai 13. gadsimta sākumu, 17. un 19. gadsimta lielgabali, to vidū cietokšņa lielgabals, ko 1672. gadā Rīgā lējis meistars 
Gerhards Meijers. Šādu muzeja priekšmetu pārvietošana ir ļoti 
sarežģīts un darbietilpīgs process. Bija nepieciešama gan spe-
ciāla tehnika, gan pārvadātāja – SIA “BCS” – darbinieku meis-
tarība un nemitīga krājuma glabātāju uzmanība.  
Protams, bija arī neliels uztraukums, lai gan muzejam un pār-
vadātājiem ir uzkrāta kopīga pieredze, 2014. gadā transportē-
jot priekšmetus no pils uz Lāčplēša ielu. Jaunajā krātuvē muze-
ja vērtības glabāsies piemērotos apstākļos. Arī daļa šo priek-
šmetu pēc gadiem būs apskatāma jaunajā ekspozīcijā. 
Foto: Kārlis Kalseris un LNVM.  



 

“LATVIJAS GADSIMTA” PUSCEĻA  
IZVĒRTĒJUMS SEMINĀRĀ 
 

Lai izvērtētu izstādes “Latvijas gadsimts” sagatavošanas un pusotra gada darbības rezultātus un mācības, 9. decembrī Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs aicināja uz darbsemināru gan izstādes veidošanā iesaistītos muzejus, gan Kultūras ministrijas 
pārstāvjus, gan izstādes dizaina autorus, gan arī izstādes tapšanas procesā tieši neiesaistītus nozares profesionāļus un izstā-
des vērtētājus.  
Teju piecu stundu garajā pasākumā tika paustas visdažādākās domas, skatījumi un ieteikumi, kurus ņemt vērā līdzīgu projektu 
īstenošanai nākotnē. Izskanējušo viedokļu un secinājumu izvērtēšanai vēl nepieciešams laiks, bet sadzirdēšanas vērtas ir jau 
šobrīd izskanējušās atsauksmes, ka šādi analītiski pasākumi ar dažādu pušu viedokļu uzklausīšanu un apspriešanu ļoti nepiecie-
šami arī turpmākajā muzeja darbā, jo tā ir iespēja vispārināt ikdienā risināmos izaicinājumus un efektīvi dalīties pieredzē.  
Foto: Valters Lācis.  

 

MUZEJA IZSTĀŽU MARŠRUTI 2019 
 

Muzeja ceļojošās izstādes, kas vēsta par dažādām vēstures tēmām un posmiem, ir muzeja vēstneši pasaulē, kas koncentrēti 
un īsā laikā veic izzinošu un interesi veicinošu darbu. Arī 2019. gadā muzeja ceļojošās izstādes bija pieprasītas dažādās        
Latvijas pilsētās, sākot no Nīcas Kurzemē un bei-
dzot ar Preiļiem Latgalē.  
Kopumā pagājušogad Latviju apceļoja 34 izstādes. 
Vispopulārākā no tām bija “Latvija Brīvības cīņu 
laikā. 1918–1921”, un pašsaprotami – Neatkarības 
kara nozīmīgākajām cīņām pērn tika atzīmēta 
simtgade. Otrajā vietā ierindojās izstādes “Ceļā uz 
Latvijas brīvību” un “Baltijas brīvības ceļš”, kas 
stāsta par Atmodas laiku un bija īpaši svarīgas ga-
dā, kad atzīmējām akcijas “Baltijas ceļš” trīsdes-
mitgadi.  
Visvairāk izstāžu (veselas trīs) tika eksponēts LNB 
Draugu telpā, Latvijas Valsts simtgades biroja in-
formācijas centrā: tur LNVM sagatavotās izstādes 
bija skatāmas visu vasaru – no maija līdz             
septembrim.  

https://www.facebook.com/hashtag/latvijasgadsimts?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCH92qiriIpPlH-LojSpPzRjsSH5i6_UXY7kO3dqOkjUcruvUrJ54RGPAYnchBPq-c_xOjc3kCwJzhO5otGUR5QN9B2YWnhhODJ3ODw_67Yz0kTmWxef_2ZrgYnY4_GQVTewue-qS8INXnwM73nrCBVoPDDQq22ja


 

INICIATĪVA “SKOLAS SOMA” MUZEJĀ 2019. GADĀ 
 

LNVM Brīvības bulvārī 32 aizvadīts iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” trešais semestris. Ko vēsta statistika – cik daudz skolas-
bērnu ar  iniciatīvas finansējumu pabijuši muzejā, kuras muzejpedagoģiskās programmas un izstādes izvēlētas visbiežāk?  

No septembra līdz 
decembrim Skolas 
somas ietvaros       
Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā 
(Brīvības bulvārī 32) 
viesojās 167 skolēnu 
grupas. Visaktīvāk  
iniciatīvas finansējums 
tika izlietots, apmaksā-
jot muzejpedagoģiskās 
programmas. Pieprasī-
tākās nodarbības 
2019./2020. gada        
pirmajā semestrī bija 
“Mana Latvija” (25 
grupas), “Kā dzīvoja 
senie ļaudis?” (24 gru-
pas) un “Viduslaiku 
bruņinieki” (23 gru-
pas).  
Īstenojot Valsts Kultūr-

kapitāla fonda atbalstīto projektu “LNVM muzejpedagoģiskās programmas “Kā dzīvoja senie ļaudis” (pamatskola, 6. klase) un 
ekskursijas ekspozīcijas daļā Latvijas senvēsture (vidusskola, 10. klase) satura interaktivitātes nodrošināšana”, tika izgatavoti 
senlietu atdarinājumi un nodarbības saturs kļuva saistošāks tās dalībniekiem. Oktobrī nodarbība “Kā dzīvoja senie ļaudis?”  bija 
pati populārākā, bet jau novembrī, valsts svētku mēnesī, par vispieprasītāko kļuva “Mana Latvija”. Arī ekskursija ekspozīcijas 
daļā Latvijas senvēsture šajā semestrī iemantoja lielu popularitāti, ieņemot otro vietu aiz 68 Latvijas muzeju kopizstādes 
“Latvijas gadsimts”. 
Laikā no septembra līdz decembrim skolas aktīvi izvēlējušās apmeklēt arī muzeja ekspozīciju un izstādes. Visvairāk tās apmeklē-
tas valsts svētku mēnesī, bet vispopulārākā izstāde bija “Latvijas gadsimts” (18 grupas), kurai sekoja oktobra nogalē atvērtā 
izstāde “11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” (15 grupas). No ekspozīcijas daļām populārākā 
bija Latvijas senvēsture   (16 grupas). 
LNVM viesojās 63 skolas no visas Latvijas: no Liepājas valsts rietumos līdz Vārkavai austrumos, no Liepupes ziemeļos līdz       
Daugavpilij dienvidos. Visvairāk skolu bija no Rīgas – 31. Rīdzinieki izcēlās arī apmeklējuma aktivitātes ziņā: no Rīgas Valsts               
1. ģimnāzijas muzejā viesojās 20 skolēnu grupas.  
Skolas somas finansējums izmantots arī, apmaksājot muzeja ceļojošās izstādes Ogres 1. vidusskolā, Pļaviņu novada ģimnāzijā,   
I. Gaiša Kokneses vidusskolā, Rīgas 7. pamatskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Popu-
lārākā ceļojošā izstāde bija “Latviešu 
strēlnieku bataljoniem – 100”, vēl sko-
las izvēlējās skatīt “Ceļā uz Latvijas brīvī-
bu”, “Baltijas brīvības ceļš”, “Valsts pre-
zidenta institūcija Latvijā” ,“Mēs, tauta” 
un “Latvija Brīvības cīņu laikā.           
1918–1921”. 

Grafiks: Aktīvākās skolas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros LNVM 2019./20. mācību gada 1. semestrī. 

Grafiks: Populārākās ar iniciatīvas  
“Latvijas skolas soma” finansējumu apmaksātās  

muzejpedagoģiskās programmas LNVM  
2019./20. mācību gada 1. semestrī. 



 

 

 

 

MUZEJA NOTIKUMU TOPĀ:  
KILOGRAMS, LĀČPLĒŠI UN PULKA IELAS SĀGA 
 
Decembra beigas mudina uz paveiktā apkopošanu, izvērtēšanu un secinājumiem. Muzeja gada noslēguma pasākumā pēc 
struktūrvienību iesītītajiem priekšlikumiem tika izveidots 2019. gada muzeja notikumu TOP3.  
Arheoloģijas departaments kā trīs svarīgākos 2019. gada notikumus tika atzīmējis divu departamenta darbinieku sarakstītās 
grāmatas (Baibas Vaskas “Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam" un Artūra Tomsona “Zobeni 
Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam"), priekšmetu datēšanas projektu, kurā precīzs vecums noteikts unikālajām senlietām 
– taura galvaskausam un mamuta zobiem –, kā arī apjomīgam projektam ar nosaukumu “Pa grāfa Zīversa pēdām”. 
Spilgtākie notikumi Dauderu nodaļā saistījušies ar ekspozīcijas pamatīgo atjaunošanu, kas ļauj aicināt uz “Dauderu” namu kā 
Latvijas vēstures pārvērtību aculiecinieku. Savukārt, vēršot uzmanības vektoru uz pašiem, kā būtisks notikums minēts 
2018./2019. gada sezonas noslēguma pasākums. Etnogrāfu iekšējais balsojums liecina, ka vislielāko ievērību (un, visticamāk, arī 
laiku un pūles) prasījusi darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcijas iepakošana pārvešanai uz Pulka ielu. Otrs nozīmīgākais 
notikums – Valentīnas Undas dāvinājums (māksliniecei, dizainerei, dekoratorei Lūcijai Gadziņai piederējušie 64 priekšmeti), 
trešais – dāvinājums no Amerikas Latviešu apvienības:   Latviešu muzeja Priedainē (ASV) apjomīgā kolekcija.  
Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments par pērnā gada ievērojamākajiem notikumiem nosaucis Latvijas simtgades ka-
roga nonākšanu izstādē “Latvijas gadsimts”, priekšmetu kopiju izgatavošanu sadarbībā ar muzeja speciālistiem un RTU Dizaina 
fabrikas profesionāļiem senvēstures apguves veicināšanai skolēniem, kā arī publisko pasākumu žanrisko paplašināšanos –     
Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu 4. maijā un teatralizēto priekšnesumu 18. novembrī “Latviju dibināsim rīt!”. 
Domājot par savām pērnā gada spilgtākajām norisēm, Restaurācijas departamenta darbinieki sacīja īsi un skaidri: izstāde un 
konference “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”, atvadas no Vecpilsētas ielas nama un celšanās uz Pulka ielu. 
Numismātikas nodaļas ļaudīm gads pagājis ne mazāk intensīvā darbā: tas ieguldīts, veidojot izstādi “11 varoņstāsti. Lāčplēša 
Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”, kā arī piedaloties starptautiskos projektos – Laimas Kostricas, Kristīnes Ducmanes 
un Mārtiņa Vāvera raksti tikuši iekļauti Baltijas Numismātu asociācijas 2. rakstu krājumā, kas tika atvērts un diskutēts asociāci-
jas gada sanāksmē Helsinkos augusta vidū. 
Tautas frontes muzeja nodaļā atzīmēti šādi notikumi: filozofam Pēterim Laķim veltītais pasākums maijā, kas kļuva arī par 
Valsts prezidenta Egila Levita pirmo šajā amatā notikušo pasākumu; Baltijas ceļa jubilejai veltīta starptautiska konference 
“Baltijas ceļš. Turpinājums” augustā un muzeja darbinieku radošās izpausmes muzeja ieejas marķēšanā. 
Uzskaites nodaļa tāpēc tā arī saucas, ka operē galvenokārt ar skaitļiem un cipariem; te arī svarīgākie (dati uz decembra vidu): 
gada laikā muzejs kļuvis par 14 238 priekšmetiem bagātāks; to vidū ir Kārļa Ulmaņa krēsla atdarinājums, kas atzīts par vērtīgāko 
jaunieguvumu (4200 eiro), savukārt par vērtīgāko dāvinājumu (1500 eiro) – zemkopības ministram Vilim Gulbim piešķirtais  
Triju Zvaigžņu ordenis un tā zīme. 
Vēstures departamenta topā atzīmēta viesošanās Zviedrijā, pēc kuras uz muzeju tika nogādāti divu Latvijas vēsturē nozīmīgu 
ģimeņu – Klāras, Paula un Bruno Kalniņu, un Valdemāra Ģintera – arhīvi un priekšmeti, kā arī citi jaunieguvumi, kas muzejā 
nonākuši  pēc dāvinātāju un muzeja darbinieku iniciatīvas. Nav aizmirsta arī gatavošanās jaunajai mājvietai Pulka ielā. 
 

 
MUZEJA TOP 2019 FINĀLISTI – NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2019. GADĀ 

IZSTĀDE  
“11 VAROŅSTĀSTI.  

LĀČPLĒŠA KARA ORDENIS,  
TĀ KAVALIERI UN LĀČPLĒŠA DIENA” 

BALVA “KILOGRAMS KULTŪRAS”  
KATEGORIJĀ “MANTOJUMS” – 

IZSTĀDEI “LATVIJAS GADSIMTS” 

MUZEJA KRĀJUMA UN SPECIĀLISTU 
PĀRCELŠANĀS UZ PULKA IELU.  

MUZEJA DARBINIEKU DIENAS UN 
NAKTIS NEGURSTOŠĀ DARBĀ 



 

ZIEMASSVĒTKU SKAŅAS VECPILSĒTAS NAMĀ 
 

20. decembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa piepulcējās tiem skanīgajiem pasākumiem, kas tuvina gada nogales svēt-
kiem. Ziemassvētku noskaņu koncertā “Mazs bērniņš krustcelēs” tika atskaņoti dažādu laiku un tautu komponistu opusi, bet 
viens darbs piedzīvoja pirmatskaņojumu.  

Koncertā Dmitrija Dmitrijeva pasakas “Burvju vijole” stāstījums savijās ar mūziku, ko atskaņoja Ieva Millere, Ieva Insberga,         
Gabriella Konstantinova, Amanda Patjanko, Paulīna Vališevska, Rūta Kronberga, Paula Pinta, Ēvalds Vališevskis, Karlīna Īvāne 
un Aleksandrs Vališevskis. Koncertā skanēja Džoakīno Rosīni, Imanta Kalniņa, Georga Frīdriha Tēlemaņa, Vladimira Daškevica, 
Zigmara Liepiņa un citu komponisti skaņdarbi. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvoja Danieles Liverani kaprīze “Zaļā roze”,      
ko izpildīja Karlīna Īvāne.  
 

SAKTU IZSTĀDE KĀ MUDINĀJUMS CITIEM KOLEKCIONĀRIEM 
 

21. decembrī LNVM Dauderu nodaļā tika atklāta kolekcionāra, mākslinieka, jurista, uzņēmēja Normunda Beržinska privātās 
kolekcijas izstāde “Latvijas dārgumi”.  
Izstādē apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas – saktas, kas izgatavotas pēc 17. gadsimta un līdz pat 21. gadsimta sāku-
mam. Kolekcionārs un izstādes autors Normunds Beržinskis uzskata, ka ir svarīgi rūpēties par mūsu priekšteču radītajām kultū-
ras vērtībām, tās cienīt, krāt, lolot un lepoties ar tām: “Saktu tēma ir bezgalīga, un to daudzums nenosakāms. Ne vien Latvijā, 
bet arī citās valstīs ir vairāki nopietni kolekcionāri, kam pieder pasakainas rotas. Ceru, ka ar savu piemēru iedrošināšu arī viņus 
izstādīt savas kolekcijas publiskai apskatei, jo šo bagātību apzināt, redzēt un iepazīt ir vienreizēji un neaprakstāmi. Novēlu ikvie-
nam izbaudīt šo mūsu priekšteču radīto skaistumu un lepoties ar viņu gara lidojumu, fantāziju.”  
Normunds Beržinskis (1962) ir guvis izglītību un strādājis vairākās jomās. Viņš radījis grafikas darbus, veidojis izstādes un tajās 
vairākkārt piedalījies.  
Izstāde LNVM Dauderu nodaļā Rīgā, Zāģeru ielā 7 būs skatāma līdz 2020. gada 23. februārim. 

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. Foto: Dacīte Beķere. 

Attēlos: Dažas no 
izstādē aplūkojamām 
saktām.   
Foto: Normunds  
Beržinskis 



 

 

 

 

GADA PĒDĒJĀ MĒNEŠA HRONIKA:  
RADOŠI, REZUMĒJOŠI, AR JAUNIEM VEIKUMIEM 

10. decembrī “Vēlo otrdienu” ciklā gida lomā izstādē “Latvijas gadsimts” iejutās režisore un rakstniece Kristīne Želve, kuras 
stāstījumā savijās personiskas sajūtas un profesionāli novērojumi, kas radušies, krājot materiālu filmām un izstādēm par vēstu-
riskām personībām. Foto: LNVM. 

Lai rezumētu lielprogrammas “Latvija100” pirmajā posmā (2015–2019) paveikto, 11. decembrī viesnīcā “Pullman Riga Old 
Town” pulcējās kultūras nozares vadība, programmas rīkotāji un dalībnieki (to skaitā LNVM), kā arī citu Baltijas valstu pārstāvji, 
kas dalījās pieredzē par simtgades svinību norisi kaimiņvalstīs. Latvijas programmu vērtēja profesore Žaneta Ozoliņa, Kultūras 
ministrijas valsts sekretāra vietniece Selga Laizāne, profesore Anda Laķe u. c. Foto: LNVM. 

14. decembrī muzejā risinājās radoši darbi – bija atvērta 
Ziemassvētku rotu un apsveikumu darbnīca, kurā ļaut vaļu 
fantāzijai un praktiskām nodarbēm. Foto: LNVM. 

21. decembrī LNVM Dauderu nodaļā atklāja Normunda        
Beržinska rotu izstādi “Latvijas dārgumi” (vairāk – Ziņneša       

12. lpp.). Ar muzikālu sveicienu atklāšanas pasākumā uzstājās 
Rīgas 80. vidusskolas bērnu koris “Mūzikas skaņas” (vadītāja 

Ludmila Homjakova). Foto: Olga Miheloviča.  



 

 

 

 

GADA PĒDĒJĀ MĒNEŠA HRONIKA:  

16. decembrī ritēja muzeja gada noslēguma pasākums, šoreiz – Lāčplēša ielas 106 telpās, kuras muzejs pamazām sāk atstāt, 
lai dotos uz Pulka ielas krātuvi. Šajās pagaidu telpās muzeja krājums, vadība un speciālisti mājoja kopš 2014. gada. Atvadoties 
no tām un gaidot laiku pēc vairākiem gadiem, kad muzeja ekspozīcija un daļa darbinieku atgriezīsies vēsturiskajā mājvietā Rīgas 
pilī, Arheoloģijas departamenta darbinieki bija sagatavojuši fototestu kolēģiem: attēlos bija jāatpazīst pils interjera elementi. 
Tiem, kuriem sekmējās vislabāk, tika vērtīgas balvas, bet citiem – ”piena upes ķīseļa krastos” jeb cienasts. Foto: LNVM. 

Nozīmīga darba rezultāts muzejā tika atzīmēts 18. decembrī – 
tika atvērta LNVM pētnieces, Dr. art. Baibas Vaskas grāmata 
“Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gad-
simtam”, kas kā 28. izdevums izdots sērijā “Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja raksti”. Pasākumā autores lielo darbu cildinā-
ja gan izdevuma tapšanā iesaistītie, gan kolēģi no Lietuvas, kuri 
uzsvēra, ka patiesībā grāmata ir par rotām un ornamentiem, 
kas kopīgi vai līdzīgi visām baltu tautām, un tādēļ izdevums 
noderēs arī viņu darbā. Foto: LNVM. 

LNVM Numismātikas nodaļu bija apciemojis Pēgass no 
literatūrvēsturiskā mantojuma mūžam zaļajiem apgaba-

liem, rosinādams radīt šādu – nevīstošu –  
Ziemassvētku eglīti. Foto: LNVM. 



 

ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas 1869. gadā LNVM ir kļuvis par 
lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos 
iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves 
priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības.  
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt visu laiku Latvijas un pasaules garīgās un 
materiālās kultūras liecības ar arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīmi. LNVM organizē 
izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām,  iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas      
publikācijas. 
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes atrodas 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  
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 ko-
lekcionāra 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  
 


