Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

Attēlā: Rīgas pils kastelas Dienvidu korpusa pagrabu velvju zāle.
3D attēls.

AR SKATU
UZ RĪGAS PILI
6. februārī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atzīmē
100 gadus kopš darbības uzsākšanas Rīgas pilī valsts muzeja statusā.
Savukārt pērn apritēja 150 gadi kopš muzeja kolekciju pirmsākuma.
Lai atskatītos uz šajā laikā paveikto, kā arī lūkotos uz tuvo nākotni,
kad notiks muzeja atgriešanās vēsturiskajā mājvietā,
pilī tiksies muzeja, “Valsts nekustamo īpašumu” pārstāvji un arhitekti,
lai par apaļajām gadskārtām un jaunumiem
informētu medijus.
Vairāk lasiet Ziņneša 3. un 4. 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”
UZMANĪBU!
izstādes
Sakarā ar pārcelšanos
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
uz Latvijas Muzeju krātuvi Pulka ielā 8
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam
LNVM administrācijas un krājuma telpās
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”
Lāčplēša ielā 106
laiks: no 2019. gada 25. oktobra līdz 2020. gada 1. 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: Gulbenes novada bibliotēka
laiks: no 2020. gada 15. janvāra līdz 15. februārim
izstāde “Baltijas brīvības ceļš”

PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM
IR IEROBEŽOTA!
Vairāk informācijas – www.lnvm.lv

LNVM RĪGAS PILĪ. 1920–2013–?
1919

Jaundibinātās Latvijas Republikas Izglītības ministrija sāk organizēt
latviešu nacionālās kultūras institūcijas, pievērš uzmanību Rīgas
Latviešu biedrības (RLB) Latviešu muzeja “bēdīgajam stāvoklim” un
organizē RLB veidotās kolekcijas pārņemšanu.

1920

Muzejs nonāk valsts pārziņā, dibina Latvijas Etnogrāfisko muzeju
(no 1924. gada – Valsts Vēsturiskais muzejs). Ar 1920. gada
20. janvāri par jaunā valsts muzeja direktoru ieceļ Matīsu Siliņu.
Rīgas pilī izvieto dažādas pārvaldes iestādes un kultūras institūcijas:
Valsts arhīvu, Latvijas Etnogrāfisko muzeju (vēlāk Valsts Vēsturiskais
muzejs), Latvijas Mākslas muzeju (vēlāk Valsts Mākslas muzejs).
6. februārī Latvijas Etnogrāfiskais muzejs sāk pārvākšanos uz pili,
ap 12 000 vienību lielo krājumu izvieto četrās telpās pils 4. stāvā.
Svarīgākais uzdevums – savākt izkliedēto kolekciju vienuviet un sākt
darbu pie krājuma papildināšanas un ekspozīciju izveides.

1920–1940

1940–1950

Muzejs uzlabo krājuma glabāšanas telpas un ekspozīcijas, remontē
un paplašina darba telpas, iekārto restaurācijas laboratoriju. Tā
telpu skaits Rīgas pilī nemitīgi pieaug: 1923. gadā to jau ir 8, 1925. –
12, 1930. – 27, 1931. gadā, pēc Valsts arhīva pārcelšanās uz
Pārdaugavu – 33, 1935. gadā – 35, utt.
Valsts Vēsturiskais muzejs ir izaudzis par centrālo materiālās kultūras liecību krātuvi ar vairākām nodaļām ārpus Rīgas. Muzeja krājuma apjoms audzis no 12 000 līdz 150 000 krājuma vienību.
Muzejs turpina darboties okupāciju laikā, tai skaitā kara gados, kad
Rīgas pils kļūst arī par citu iestāžu, piemēram, likvidētā Valsts prezidenta sekretariāta un Kara muzeja mantu glabātavu. Pils pagrabus
izmanto vērtīgākās muzeja krājuma daļas un jaunajai varai nevēlamo priekšmetu slēpšanai varu maiņas brīdī 1944.–1945. gadā.
Pēc otrreizējās padomju okupācijas muzejs par spīti ideoloģiskiem
ierobežojumiem turpina pildīt galveno uzdevumu – vākt, glabāt,
pētīt un popularizēt Latvijas vēstures liecības.

1950–1990

Pilī saasinās telpu jautājums: bez Vakareiropas (Ārzemju) mākslas
muzeja tur izvieto arī Raiņa Valsts literatūras muzeju; mainās krājuma saglabāšanas prasības, aug darbinieku skaits, paplašinās muzeju
ekspozīcijas. Pils vēsturiskās telpas sadala ar starpsienām sīkākos
kabinetos, krātuvju vajadzībām vietām iebūvē improvizētus telpu
otros līmeņus u. tml. – pils tiek izmantota līdz pēdējam kvadrātmetram. Reprezentablākajā pils daļā darbojas Pionieru pils.

1990–2002

Valstiskās neatkarības atjaunošana maina situāciju, bet plašākas
pārmaiņas kavē naudas trūkums un vairāku muzeju vajadzību un
interešu krustošanās: 1994. gadā Rīgas pilī beidz darboties Skolēnu
pils (kādreizējā Pionieru pils); 1995. gadā pils no jauna kļūst par
Valsts prezidenta rezidenci, 2001. gadā tagadējais Rakstniecības un
mūzikas muzejs iegūst ekspozīciju telpas Pils laukumā 2, tomēr saglabā krātuves arī pilī.
1995.–1996. gadā noris konkurss par Rīgas pils kompleksa reģenerāciju un apkārtnes labiekārtošanu, kurā konstatē, ka telpas
Valsts prezidenta rezidences un vairāku muzeju vienlaicīgai pilna
apjoma darbībai ir nepietiekamas.

2002

Lēmums par to, ka Rīgas pilī saglabājams tikai viens –
Latvijas Vēstures muzejs.

2012

Sākas Valsts prezidenta rezidences jeb Rīgas pils priekšpils daļas
rekonstrukcija un restaurācija.

2013

20. jūnijā izceļas dramatiskais Rīgas pils ugunsgrēks, kurā cieš pils
jumta konstrukcijas un bēniņi, Valsts prezidenta rezidences zāles,
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas, krājums un darba
telpas. Muzejs ir spiests pārcelties uz pagaidu darba un krātuves
telpām un iekārtot pagaidu ekspozīciju Brīvības bulvārī 32.

20. gadsimta. 30. gadi

1930. gads

1944. gads

1964. gads

1979. gads

2002.
2002. gads
gads

TIKŠANĀS AR MEDIJIEM ZEM PILS VELVĒM
Atzīmējot zīmīgu simtgadi muzeja vēsturē – 2020. gada februārī aprit 100 gadi kopš tā darbības uzsākšanas Rīgas pilī –, kā arī
vēloties informēt sabiedrību par aktualitātēm pils atjaunošanas projektā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina mediju
pārstāvjus uz tikšanos pils Dienvidu korpusa pagraba velvju zālē 6. februārī.
Pasākumu iesāks LNVM direktors Arnis Radiņš ar stāstījumu par muzeja dibināšanas apstākļiem 1920. gadā un darbību dažādos
politiskajos kontekstos līdz postošajam ugunsgrēkam 2013. gadā (laika līniju skatiet Ziņneša 3. lappusē). Muzeja vadītājs dalīsies
pieredzē ar pils pārbūves iecerēm, kuru sākums meklējams jau 1990. gadu vidū, un to, kā muzejs, esot pagaidu telpās, gatavojas jauna piedāvājuma nodrošināšanai vēsturiskajā mājvietā.
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvis informēs par Rīgas pils konventa daļas atjaunošanas projekta stāvokli un turpmāko
attīstības plānu, kā arī iepirkuma izsludināšanu būvniecības uzsākšanai pils kastelas daļā.
Sekos arhitekta Reiņa Liepiņa (pilnsabiedrība “Rīgas Pils Kastelas projekts”) stāstījums par atjaunošanas projekta galvenajiem
izaicinājumiem, par pils kā simboliskas ēkas nozīmi pilsētas ainavā un kultūrvēsturē. Klātesošajiem būs interesanti uzzināt arī
to, kā arhitektiem līdz šim veicies ar pils izpēti un kā tās rezultāti ietekmējuši projekta gaitu.
Tikšanās noslēgumā Reinis Liepiņš aicinās uz ekskursiju Rīgas pils telpās, kur dzirdētajam par nākotnes vīzijām būs iespējams
piešķirt reālākus vaibstus.

Attēlos: Rīgas pils iekšpagalms 2018. gadā un “Sudraba arhitektūras” 3D vizualizācijā.

PARLAMENTĀRĀS DEMOKRĀTIJAS PRAKSE UN MĀCĪBAS
Turpinot Vēlo otrdienu cikla pasākumus, 25. februārī publicists Māris Zanders aicinās izstādē “Latvijas gadsimts” valsts politikas līdzdalībniekus un vērotājus, lai diskusijā “30 gadi daudzpartiju arēnā. Parlamentārās demokrātijas prakse (1990–
2020)” aplūkotu tēmas, kas saistītas ar 30 gados gūto pieredzi parlamentārajā demokrātijā. Sākums 18.00, ieeja brīva.
Diskusijas reizi mēnesī iekļaujas LNVM rīkotajā izstāžu un pasākumu ciklā “Demokrātijas (at)dzimšana 1920–1990–2020”, ko
muzejs rīko, atzīmējot divas nozīmīgas gadadienas Latvijas demokrātijas vēsturē –
pirmā demokrātiski ievēlētā parlamenta sasaukšanu 1920. gada 1. maijā un neatkarības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā.
Atmodas laika prasība atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību, saprotams,
bija cieši saistīta ar pilnīgu politiskās iekārtas, pārvaldes modeļa maiņu. Ceļš uz
1922. gada Satversmē noformulētās parlamentārās demokrātijas atjaunošanu tika
noiets pārsteidzoši ātri – pāris gados pēc neatkarības atjaunošanas. Taču kāda bijusi tam sekojošā parlamentārās demokrātijas prakse? Vai un kā mainījusies Latvijas
politika nu jau astoņos Saeimas sasaukumos?
Lai atgādinātu un izvērtētu pēdējos 30 gados noieto ceļu Latvijas politikā, gūtās un
vēl nesaprastās mācības, diskusijā tiks rosināti šādi jautājumi: ceļš no “Baltijas ceļa”
vienotības līdz “cik latviešu, tik partiju” principam; cittautiešu politiskās pārstāvniecības monopolizācija; Latvijas politiskā spektra īpatnības, sociāldemokrātisko ideju
“atdzīvināšanas” mēģinājumi; “valdošās partijas” fenomens. Žurnālista
Māra Zandera vadītajā diskusijā muzejā piedalīsies žurnālists, viens no “Latvijas
ceļa” līdzveidotājiem Edvīns Inkēns, publicists, kādreizējais premjera Andra Šķēles
padomnieks Mārcis Bendiks, premjera Einara Repšes padomnieks Dans Titavs.
Attēlā: "Sabiedrības par atklātību – Delna" izdevums par
9. Saeimas vēlēšanu kandidātiem – buklets "Balso par mums!". 2006. gads.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums.

VIDUSLAIKU UN JAUNO LAIKU DIENA MUZEJĀ
Lai pievērstu uzmanību Latvijas vēstures ekspozīcijai, kas ietver neskaitāmas tēmas vēstures iepazīšanā un izpētē,
2020. gadā reizi mēnesī LNVM piedāvā noteiktam laikposmam veltītas vēsturnieku vadītas ekskursijas. Februāra ekskursijas tēma – “Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?” – vedīs viduslaiku un jauno laiku vēsturē.
Par dzīvi Latvijā viduslaikos un jaunajos
laikos (13.–18. gadsimtā) sabiedrībā līdz
mūsdienām sastopami mīti un stereotipiski priekšstati, kuros nereti jūtama
tieksme vispārināt, aplūko šo periodu no
modernā latvieša skatpunkta, kā arī nereti – traktēt to kā vienotu veselumu.
Taču aplūkojamie laikmeti aptver vairāk
nekā pustūkstoti gadu, kuru gaitā
Latvijas teritorijā vairākkārt mainījās
politiskā vara un pārvaldes struktūras,
tikai pakāpeniski no dažādajām baltu un
somugru sentautām izveidojās puslīdz
viendabīga latviešu tauta. Tikpat ilgs un
pretrunīgs bija ceļš, kādā nostiprinājās
atšķirības starp zemniekiem, muižniekiem, pilsētniekiem – iedzīvotāju grupām ar dažādu tiesisko stāvokli, labklājības līmeni un sadzīves kultūru.
Lai sniegtu ieskatu sabiedrības slāņu,
arodu grupu, pilsētnieku un laucinieku
dzīvē šajā laika posmā, 8. februārī 14.00
LNVM aicina interesentus uz tematisku
ekskursiju muzeja ekspozīcijas sadaļās
“Livonija. 13.–16. gadsimts” un
“Latvijas teritorija un iedzīvotāji
Attēlā: Livonijas karte “Livoniae nova descriptio”. Autors Johans Portanciuss, publicēta
16.–18. gadsimtā”. Ekskursiju vadīs
Abrahama Ortēliusa pasaules atlantā “Theatrum Orbis Terrarum”.
LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko
Antverpene, 1570. gadu vidus. LNVM krājums.
laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants
Cīrulis, dalības maksa – ieejas biļete muzejā.
Šajā dienā ar viduslaiku un jauno laiku vēsturi tiks iepazīstināti arī mazie vēstures interesenti – pulksten 12.00 muzejā sāksies
šogad otrā izzinošā un radošā nodarbība “Iepazīstam un zīmējam viduslaiku un jauno laiku vēsturi. No bruņiniekiem līdz
rosīgiem amatniekiem”. Gida vadībā varēs iepazīt Latvijas vēstures laika posmu no 13. līdz 18. gadsimtam. Stāstījumā uzzināsim, kāda izskatījās Rīga pirms daudziem gadsimtiem, kas kādreiz dzīvoja Rīgas pilī, kādi kuģi piestāja
Rīgas ostā un kādas preces piedāvāja pilsētas tirgotāji. Turpat ekspozīcijā redzēto un dzirdēto bērni pēc
sava prāta un patikas, ņemot talkā
iztēli, tiks aicināti atainot zīmējumos. Nodarbības ilgums atkarīgs no
dalībnieku izturības un vēlmes darboties. Darba materiāli un spilveni
ērtai radošai darbībai muzejā būs
nodrošināti, apmeklētājiem nepieciešams vien radošs noskaņojums,
mākslinieka darbam piemērots apģērbs un laba oma.
Uz radošo nodarbību aicinātas
ģimenes ar 5–10 gadus veciem bērniem, iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama, dalības maksa –
ieejas biļete muzejā.
Attēlā: Skats nodarbībā “Zīmējam vēsturi muzejā”.
Foto: LNVM.

EKSKURSIJAS UN IZAICINĀJUMI
IZSTĀDĒ “LATVIJAS GADSIMTS” FEBRUĀRĪ
Nākammēnes 68 Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts” turpināsies dažāda formāta pasākumi dažādām auditorijām, kurās katrs atradīs sev piemērotāko.
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” –
tā notiks 1. februārī 14.00. 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
laikā iespējams arī līdzdarboties: izveidot aģitācijas skrejlapu, atrast
sava novada kori un dziedātājus, kas piedalījās 1938. gada Dziesmu
svētkos, uzvilkt mastā karogu un, visbeidzot, atstāt vēsturei savu atbildi uz jautājumu “Ko es varu darīt Latvijai?”.
Bet, ja kādam kārojas spēles prieka un azarta, tam varēs ļauties
15. februārī, kad notiks nodarbība “Fotoorientēšanās laikā, telpā un
vēsturē”. “Orientieristiem”, balstoties gida stāstījumā par izstādi, tiks
dots uzdevums pēc detaļas atrast pašu priekšmetu un atbildēt uz
jautājumiem par to (un tādu detaļu būs vesela lapa!). Sākums – 12.00.
Muzeja apmeklējums pensijas vecuma ļaudīm var izvērsties gan izzinošs, gan atmiņas uzjundošs, un to var piedzīvot vienatnē vai kopā ar
dzīvesbiedru, mazbērniem vai viena vaļasprieka cienītājiem. Tāpēc
muzejs reizi mēnesī nozīmējis Senioru dienu, februārī – 29. datumā,
kad gida stāstījums un pastaiga pa izstādi “Latvijas gadsimts” senioriem tiek piedāvāta bez maksas, sākums – 14.00. Atnākot uz izstādi
ar mazbērniem, vecvecākiem ir iespēja radīt viņos tiešu saikni ar
Latvijas vēsturi – jo izstādē var atrast daudz dažādu laiku personiski
lietotus priekšmetus vai citas laika liecības, kam līdzīgas, iespējams,
joprojām atrodas daudzu mājokļos. Savukārt, dodoties ekskursijā ar
sava vecu- Attēlos: Skati izstādē “Latvijas gadsimts”. Augšā – padomju okupācijas laikam veltītā izstādes sadaļa. Foto: Valters Lācis.
ma ļaudīm,
Lejā: Fotoorientēšanās nodarbība izstādē. Foto: LNVM.
atmiņas par
piedzīvoto raisās pašas, un, salīdzinot tās ar līdzbiedriem, aina paveras vēl plašāka. Uz izstādi nākot vienatnē, var pilnvērtīgāk izdzīvot
pārdomu, atmiņu un atklājumu procesu. To visu izstādē “Latvijas
gadsimts” iespējams saņemt ar uzviju. Jāatgādina, ka 29. februāris,
tāpat kā katra mēneša pēdējā sestdiena, muzejā ir bezmaksas diena, kad no 10 līdz 17 jebkuram apmeklētājam ieeja muzejā ir bez
maksas un iespējams aplūkot gan “Latvijas gadsimtu”, gan izstādi
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” (tā būs atvērta vēl tikai līdz 1. martam!), gan Latvijas vēstures
ekspozīciju.
Lielisks ceļabiedrs pa izstādi “Latvijas gadsimts” jebkurai auditorijai
ir arī audiogids, ar kura palīdzību iespējams gūt vairāk informācijas
par interesējošajiem priekšmetiem – kopumā audiogids vēsta par
83 izstādes eksponātiem, to vēsturisko fonu un notikumu detaļām.
Audio-gids pieejams latviešu, krievu un angļu valodā. Papildu ziņas,
secinājumus un arī atklāsmes sniedz ar izstādi saistītie izdevumi –
bagātīgi ilustrētais izstādes katalogs latviešu un 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.
Attēlos: Skati izstādē “Latvijas gadsimts”.
Foto: Valters Lācis.

IZSTĀDES VAROŅI –
LTV RAIDĪJUMĀ “IELAS GARUMĀ”
Muzeja “produkti”, to vidū izstādes, nereti iziet ārpus muzeja telpām, paverot iespēju izstāžu varoņus iepazīt no dažādiem
rakursiem. Šī gada 3. janvārī Latvijas Televīzijas raidījums “Ielas garumā” vienu no saviem raidījumiem filmēja muzeja izstādē
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”.
Šoreiz raidījuma veidotāji bija atkāpušies no ierastā formāta un
tā vietā, lai stāstītu par kādas Latvijas pilsētas ielu vēsturi, sagatavoja stāstu par trīs izstādē apskatāmu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biogrāfijām un viņu dzīvesvietām Rīgā. LTV žurnālisti izvēlējās stāstīt par vācbaltiešu juristu Konrādu Dekertu,
Latvijas armijas virsnieku un aizrautīgu faleristikas priekšmetu
kolekcionāru Kārli Kevešānu un strādnieku no Grīziņkalna, kurš
ar Lāčplēša kara ordeni tika apbalvots pēc nāves, –
Arnoldu Puriņu. Raidījumā
izskanēs LNVM
Viduslaiku,
jauno un jaunāko
laiku
pētnieka Arņa
Strazdiņa stāstījums par kaAttēlā: Raidījuma “Ielas garumā” ieraksts izstādē “11 varoņstāsti”.
valieru dzīvesFoto: Mārtiņš Vāveris.
gājumiem, pēc
tam kopā ar LNVM Numismātikas nodaļas pētnieku Mārtiņu Vāveri dosimies
ārpus muzeja, lai klātienē apskatītu visu trīs kavalieru dzīvesvietas. Viesosimies
arī kavalieru varoņdarbu vietās – Mangaļu mājās (mūsdienās Ziemassvētku kauju muzejā) un pie vecās Jelgavas šosejas esošajiem Baložu kapiem. Būs arī stāstījums par Kārļa Kevešāna nozīmi Numismātikas nodaļas krājuma veidošanās
vēsturē.
Skatieties raidījumu 8. februārī plkst. 18.35 LTV 1!
Attēlā: Skats Ziemassvētku kauju muzejā.
Foto: Mārtiņš Vāveris.

RAKSTS, KAS NOSARGĀJA DAUGAVU
20. februārī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā risināsies žurnālistu Artūra Snipa un Daiņa Īvāna saruna par leģendārā
raksta “Par Daugavas likteni domājot” tapšanu.
Raksts tika publicēts 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā “Literatūra un Māksla”. 1979. gada 10. jūlijā uzsāktie ceturtā HES būvdarbi uz Daugavas, augšpus Daugavpils, jau ritēja pilnā sparā. HES uzcelšana izraisītu Daugavas loku, vienas no skaistākajām Latgales un Augšzemes vietām, applūšanu, kā arī
radītu draudus Latvijas kultūrvēsturiskajam
mantojumam. Uzplūdinājuma zonā tika izcirsti
meži, pārvietoti apbedījumi, bet apdzīvotās
vietas tika gatavotas applūdināšanai. Īvāna un
Snipa publicētais pētījums radīja apziņu, ka
Maskavas nejēdzībām var pretoties, ka Daugavu var nosargāt. Pēc raksta publicēšanas
pirmo reizi Padomju Savienībā sākās vērienīgi
sabiedrības protesti un parakstu vākšana pret
Vissavienības projektu. Dainis Īvāns tika atzīts
par 1986. gada populārāko žurnālistu un saņēma Latvijas PSR Žurnālistu savienības balvu
par gada aktuālāko publicistiku.
Sākums 17.00, ieeja – bez maksas.

Attēlā: Augšdaugava. 1987. gads.
Foto: Dainis Īvāns.

NO SAKTĀM PIE AINAVĀM UN ZIEDIEM
Februārī LNVM Dauderu nodaļā gaidāma tematiska ekskursija un izstāžu maiņa: līdz 23. februārim tur skatāmas Normunda
Beržinska kolekcionētās saktas, savukārt no 1. marta bijušās villas zāles sienas rotās Rutas Appenas gleznu izstāde.
23. februārī 15.00 Dauderos notiks bezmaksas ekskursija atjaunotajā
ekspozīcijā gidu vadībā. Būs iespēja apskatīt Bingneru villas kungu istabu,
Kārļa Ulmaņa darba kabinetu, uzzināt par “Dauderu” nama likteni padomju periodā un tapšanu par muzeju, kā arī aplūkot Gaida Graudiņa
kolekcijas izcilākos eksponātus. Ekskursiju papildinās kolekcionāra
Normunda Beržinska stāstījums par saktu privātkolekciju izstādes
“Latvijas dārgumi” pēdējā eksponēšanas dienā Dauderu namā.
Drīz saktu kolekciju nomainīs gleznas – 1. martā Dauderu nodaļā tiks
atklāta gleznu izstāde “Pa ceļam uz “Dauderiem”: ainavas un ziedi”,
kuras autore ir Ruta Appena. Māksliniece atzīst, ka “Dauderi” ir īpaša
vieta,
kas viņu
iedvesmojusi
Attēlā: Skats LNVM Dauderu nodaļas iekštelpās, pie sienas –
izstādei
daļa no Normunda Beržinska saktu kolekcijas.
ar šādu
Foto: Olga Miheloviča.
nosaukumu. Māksliniece cer, ka apmeklētāji izjutīs izstādi kā aizrautīgu
ceļojumu pa dažādām dabas ainavām, ziedu klēpjiem, ar apstāšanos pie skaistā Sarkandaugavas nama, lai ļautos gleznu
skaistumam, iedvesmai un būšanai pašam ar sevi tik skaistā
vietā kā “Dauderi”.
Izstāde tiks atklāta 1. martā 16.00 Zāģeru ielā 7, Rīgā, un
Attēlā: Rutas Appenas glezna.
būs apskatāma līdz 29. martam.

DĀVINĀJUMS NO LATVIEŠU SENMANTU KRĀTUVES
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir saņēmis nozīmīgu dāvinājumu – lielāko daļu no Amerikas Latviešu apvienības
Latviešu senmantu krātuves (muzeja) kolekcijas.
Krātuve dibināta 1978. gadā un sākumā atradās “Daugavas Vanagu” namā Ņujorkā. 2006. gadā muzejs tika pārcelts uz jaunām
telpām – latviešu īpašumu “Priedaine” Ņūdžersijā –, kur darbojās līdz 2014. gadam. Krātuves kolekcija tika mērķtiecīgi veidota
ilgu laiku un raksturo trimdas latviešu centienus tautas materiālās kultūras liecību vākšanā, tā veicinot zināšanas par Latviju un
latviešiem un saglabājot nacionālās identitātes un Latvijas valstiskuma ideju. Nozīmīgu kolekcijas daļu veido tradicionālās
tekstilijas – segas, dvieļi, galdauti – un tradicionālā apģērba sastāvdaļas: brunči, krekli, villaines, jostas, vainagi, zeķes, cimdi. Šie
priekšmeti izgatavoti Latvijā laika periodā no 19. gadsimta otrās puses līdz 1930. gadiem. Tās ir lietas, ko cilvēki ņēma līdzi, atstājot dzimteni II pasaules kara beigās. Kolekcijā ir pārstāvēti arī 20. gadsimta 50.–80. gados ASV, Zviedrijā un citās latviešu
mītnes zemēs darinātie tautas lietišķās mākslas darbi un tautas tērpi, kas liecina par tradīciju saglabāšanu un attīstību svešumā.
Senmantu krātuvē priekšmeti tika dokumentēti, norādot ziņas gan par darinātājiem un lietotājiem, izgatavošanas vietu un laiku, gan par cilvēkiem, kuri priekšmetus dāvinājuši. Informācija ir būtiska muzeja priekšmetu tālākai pētniecībai un nodošanai
apskatei sabiedrībā – nu jau Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Attēlā: Sega. Saskaņā ar muzeja rīcībā nodoto informāciju šo segu rakstniece
Anna Brigadere dāvinājusi Emīlijai Kārkliņai 1931. gadā Rīgā.
Foto: Kārlis Kalseris.

Attēlā: Sega. Ap 1890. gadu. Darinājusi Anna Šķiltenis.
Veselavas pagasts. Foto: Kārlis Kalseris.

GADSIMTA ALBUMA PAPILDINĀJUMS 2019. GADĀ –
269 FOTOGRĀFIJAS
68 Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” mājaslapā jau kopš 2017. gada novembra darbojas sadaļa Gadsimta
albums – digitāla fotogrāfiju vietne, kurā jebkurš var apskatīt jau publicētos attēlus un stāstus, kā arī pievienot savus stāstus
par ģimenes, draugu vai darba kolektīva nozīmīgiem notikumiem fotogrāfijās.
2019. gadā, atzīmējot Baltijas ceļa trīsdesmitgadi, visaktīvāk papildināta Gadsimta albuma sadaļa “1986–1991”. Pateicoties
veiksmīgai sadarbībai ar Latvijas Valsts simtgades biroju un Latvijas Televīziju, 200 Baltijas ceļa fotogrāfiju tika pievienots
Gadsimta albumam akcijas laikā no 6. līdz 23. augustam. Fotogrāfijas par šo nesenās Latvijas vēstures notikumu turpināja papildināt Gadsimta albumu līdz pat gada beigām. Šajā hronoloģiskajā sadaļā 2019. gadā klāt nākušas 233 fotogrāfijas.
Arī jaunākā Gadsimta albuma sadaļa, kas aptver periodu no 1992. līdz 2019. gadam, papildināta ar visjaunākajām fotogrāfijām
pat no 2019. gada vasaras. Kopumā 2019. gadā šo sadaļu kuplinājušas 18 fotogrāfijas. Citas sadaļas pildījušās gausāk, bet joprojām tiek papildinātas starpkaru perioda sadaļas: sadaļā “1934–1940” pievienoti 6, bet sadaļā “1921–1934” – 5 attēli. Par 4 fotogrāfijām biezāka kļuvusi sadaļa “1953–1985”, laikposmā “1945–1953” pievienoti 2, “1940–1945” – viens attēls. Divas sadaļas –
“1914–1918” un “1918–1920” – vēl gaida papildinājumu.
Kopumā 2019. gadā Gadsimta albumam pievienoti 269 fotoattēli – stāsti un atmiņas no dažādu ģimeņu fotoalbumiem. Arī
2020. gadā ikviens aicināts pārskatīt personīgos, dzimtas, draugu un darba kolektīvu albumus, izvēlēties interesantākos stāstus
un fotogrāfijas, kas vēsta par dažādu laiku Latvijas cilvēkiem, notikumiem un vietām, un augšupielādēt tās vietnē
www.latvijasgadsimts.lv/albums (svarīgi zināt tehniskās prasības: fotogrāfijai jābūt jpg formātā izmērā līdz 2 MB)!
Attēlā:
Mamma.
1934–1940

Attēlā: Grupa no
Rīgas iebraukušu
jauniešu uz
Liepājas stacijas
un tramvaja fona.
1921–1934

Attēlā: Sarmīte un
Jānis Gaismiņi
savā kāzu dienā
Rīga, 1968. gada
3. aprīlis.
1953–1985

Attēlā: Brīvdiena Rīgā 1944. gada
karstajā vasarā. Itin kā kara
nemaz nebūtu. 1940–1945

Attēlā: Matilde, Ilga un Līvija Lāces. 1945–1953
Attēlā: Valle, Penderi, 2019. gads. 1992–2019

MUZEJA VIRTUĀLĀ DZĪVE
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja dzīve sociālajos tīklos un citās virtuālās pasaules vietnēs rit paralēli reālajai un brīžiem
pārspēj to gan notikumu spraiguma, gan apmeklētāju skaita ziņā. Kāda ir bijusi muzeja virtuālā dzīve pagājušajā gadā?
Pērn LNVM konti sociālajos tīklos pulcēja vēl vairāk
interesentu, salīdzinot ar 2018. gadu. Muzeja
Facebook
kontā
(https://www.facebook.com/
LNVMuzejs/) sekotāju skaits pieauga par 1479,
sasniedzot vairāk nekā 6000 lielu muzeja fanu pulku. Twitter (https://twitter.com/LNVMuzejs/) sekotāju skaits gada nogalē tuvojās 2000, un gada laikā
muzeja sekotāju skaits bija palielinājies par nepilnu
simtu,
savukārt
Instagram
(https://
www.instagram.com/LNVMuzejs/) sekotāju skaits
gadā kļuvis par 223 lietotājiem kuplāks – tagad to ir
1333.
Facebook kontā vislielāko atsaucību izpelnījās jaunā
rubrika #Krājumatveries. Vispopulārākā muzeja
krājuma kolekcija, kas līdz šim ieguvusi visvairāk like
un share zīmes, ir muzeja fotonegatīvi, kas atspoguļo dzīvi Latvijas pilsētās 19. gadsimta beigās un
20. gadsimta sākumā. Šis ieraksts sasniedza 61 897 cilvēku lielu auditoriju. Līdzīgu popularitāti izpelnījušās fotogrāfijas, kurās
iemūžināta akcija “Baltijas ceļš”. Fotogalerija tapa 23. augustā, atzīmējot “Baltijas ceļa” trīsdesmitgadi, – akcijas dalībnieki fotogrāfijas prāvā skaitā iesūtīja izstādes “Latvijas gadsimts”
projektam Gadsimta albums. Skatījumu skaits – 53 966.
Muzeja Facebook kontā tiek publicēta arī informācija par
gaidāmajiem pasākumiem. Kāda ir bijusi sekotāju ieinteresētība tajos? Vispopulārākais pasākums 2019. gadā bija Muzeju nakts (ieinteresēti 264 000 cilvēku), otrajā vietā atstājot
“Vēlo otrdienu” ekskursiju izstādē “Latvijas gadsimts” ar
Vili Daudziņu, kuru vēlējās apmeklēt 75 000 cilvēku. Arī citi
cikla “Vēlās otrdienas” pasākumi ir bijuši populāri – interesi
par diskusiju “Parunāsim par Kārli Ulmani” un ekskursiju ar
dizaineriem Ingunu un Holgeru Eleriem bija demonstrējuši
13 000 cilvēku.
Vietnē Twitter 2019. gadā vispopulārākais ieraksts bija
pirmā publikācija ar tēmturi #Bermontiādesmaršruti –

pastaigas maršruts pa Pārdaugavas Neatkarības kara cīņu vietām –,
kas sasniedza 4178 Twitter lietotājus, otrs populārākais tvīts – tēmturī
#PamanītsLatvijasgadsimtā par izdevumu “Literatūra un māksla” (3861), un arī trešo vietu ieņem ieraksts rubrikā
#PamanītsLatvijasgadsimtā – šoreiz par Valiju Veščūnu-Jansoni.
Instagram vislielāko popularitāti vasarā piedzīvoja “Baltijas ceļa”
fotogrāfijas, ko cilvēki bija pievienojuši Gadsimta albumam. Šīs fotogrāfijas bija saņēmušas 130 sirsniņas. Tāpat atzinīgi tika novērtētas
etnogrāfiskās rotas un skaistie skati pa muzeja logu.

KULTŪRAS VĒSTNIEKU ROSĪGĀ DZĪVE
Pagājušā gada nogalē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika programmas “Latvijas kultūras vēstnieki” radošā un
atraktīvā gaisotnē veidots pasākums, un tagad, turpinot draudzīgās attiecības, vēstnieku norisēs tiek aicināti piedalīties arī
muzeja darbinieki. Janvārī LNVM pārstāvji ņēma dalību divos pasākumos.
“Latvijas kultūras vēstnieki” ir mācību programma, ko
kopš 2012. gada ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno
Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Mācību dalībnieki –
kultūras nozarē strādājošie no visas Latvijas – pilnveido
zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, kā arī gūst ierosmi turpmākam darbam savā pagastā, pilsētā vai novadā.
9. janvārī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā notika
Latvijas kultūras vēstnieku profesionālās pilnveides
kurss. Tas sākās ar biedrības “Culturelab” vadītājas
Ilonas Asares lekciju “Kultūras projektu pieteikumu
veidošanas ABC”, kas īpaši noderēja tiem kultūras
nozares darbiniekiem, kuri ikdienā nodarbojas ar projektu pieteikumu rakstīšanu. Ilona Asare dalījās pieredzē
par to, kādiem datiem ir jābūt iekļautiem jebkurā pieteikumā un kādas ir biežākās kļūdas; uzstāšanās beigās
klātesošie uzzināja par aktuālajām iespējām iesniegt projektus NVO fondos un Eiropas programmās. Otrs
Attēlā: Skats lekcijā “Kultūras projektu pieteikumu veidošanas ABC”.
priekšlasījums, kuras autore bija “Culturelab” pārstāve
Foto: LNVM.
Ieva Hmieļevska, bija saistīts ar citu “ABC” – kultūras
pasākumu komunikācijas veidošanu: kā rakstīt medijiem saistošu ziņojumu un veidot taktiku informācijas izplatīšanai sociālajos
tīklos. Pēc pusdienu pauzes, kas aizritēja spraigās sarunās, kultūras vēstnieki tika aicināti prezentēt jau realizētos vai procesā
esošus veiksmīgus projektus, turklāt – noteiktā formātā. Pecha-kucha ir salīdzinoši jauns prezentācijas veids, kas palīdz koncentrēt stāstījumu formātā 20x20 (20 slaidos, katram slaidam veltot 20 sekundes). Citu – saturiski un formā dažādu projektu stāstu
– starpā arī LNVM pārstāvei Agijai Krastai tika dots vārds vēstīt par izstādes “Latvijas gadsimts” komunikācijas stratēģiju.
23. janvārī Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizēja semināru “Jauna pieeja darbam ar auditoriju: koprade un dizaina
domāšana”, kurā piedalījās arī LNVM muzejpedagoģe Ilze Miķelsone.
Semināra pirmajā daļā lektore
Ilona Asare stāstīja par koprades pieeju nākotnes kultūras
piedāvājuma
veidošanā.
Prezentācijā
viņa
minēja
vietējos piemērus – Kristas
Burānes izrādi “Robežas”, radošās apvienības “Nomadi”
performatīvos vakarus “Pelēkā
asfalta
stāsti”,
Cēsu
vecpilsētas māju stāstus un
topošo Cēsu vēstures un
mākslas muzeja 95. jubilejai
veltīto izstādi, kuru veido
pilsētas iedzīvotāji. Lektore
minēja arī ārvalstu, īpaši
Skandināvijas pieredzi, kur
koprade
kļuvusi
par
Attēlā: Skats seminārā “Jauna pieeja darbam ar auditoriju: koprade un dizaina domāšana”,
neatņemamu
dzīves
uzstājas lektore Ilona Asare. Foto: LNVM.
sastāvdaļu. Šī pieredze rāda,
ka kultūrā ir notikusi pāreja no interaktivitātes uz līdzradīšanu, kur abas puses – mākslinieks (izpildītājs, kultūras pakalpojuma
sniedzējs utt.) un skatītājs (auditorija) – ir vienlīdzīgas un rada kopā. Semināra otrajā daļā lektore Jolanta Borīte, kultūras centra
“Siguldas Devons” direktore, stāstīja par dizaina domāšanas izmantošanu kultūras piedāvājuma veidošanā. Dizaina domāšana ir
gan radošs domāšanas process, gan vadības instruments, gan plāns, kā identificēt problēmu un meklēt risinājumu. Tā ir
metode, ko veido sistemātisks paņēmienu lietojums uz cilvēku orientētu risinājumu izstrādē. Lektore stāstīja par dizaina
domāšanu gan no teorētiskās, gan praktiskās puses, minot piemērus no sava darba. Viena no labākajām atziņām bija par
līdzatbildību – visi iesaistītie darbinieki, sākot no apkopēja un administratora līdz pat vadītājam, ir vienlīdz atbildīgi par sniegto
pakalpojumu.
Paldies Latvijas Nacionālajam kultūras centram par iespēju piedalīties semināros un iedvesmoties darbam!

NEĒRTIE JAUTĀJUMI MUZEJU NOZARĒ
Latvijas Muzeju biedrības rīkotais forums “Gada kopsavilkums. Neērtie
jautājumi”, kas risinājās 14. janvārī Latvijas Kara muzejā, pulcēja rekordlielu apmeklētāju pulku – vairāk nekā 150 muzeju jomas profesionāļus. Arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs bija plaši pārstāvēts
šajā pasākumā – muzeju pārstāvēja 8 dažādu jomu speciālisti.
Pasākuma pirmajā daļā izskanēja divi priekšlasījumi – Vidzemes
Augstskolas docētājas Lindas Veliverronenas lekcija “Tendences tūrismā
un to ietekme uz muzeju darbu” un sociālās pedagoģijas profesores
Liesmas Oses lekcija “Neērti jautājumi un drosme darīt: impulsi pārmaiņām”. Kā liecina nosaukumi, priekšlasījumu tēmas bija vispārīgas un
muzeju nozari skāra pastarpināti un vairāk noderēja personīgai iedvesmai. Muzeju darbībai tuvāka tēma bija pirmajam priekšlasījumam, no
kura varēja uzzināt arī aktuālās tendences apmeklētāju piesaistei
(piemēram, jauniešu auditoriju uzrunā vietas, kur iespējams uzņemt
selfiju; aizvien lielāks spēks ir sociālajos tīklos publicētām atsauksmēm
par apmeklēto vietu; izplatīts un pieprasīts, īpaši reģionos, ir tematiskais
tūrisms), kā arī populārus nozares terminus pasaulē (piemēram, bleasure = business + pleasure).
Pasākuma otrajā daļā risinājās diskusijas darba grupās, un te nu bija
iespēja izvēlēties savu darbības sfēru – krājuma darbs, pētniecība un
izstāžu veidošana, komunikācija, muzejpedagoģija vai muzeju attīstība –
un diskutēt par tās neērtajiem jautājumiem. Diskusiju darba grupu galvenais uzdevums bija atrast to, kas attiecīgajā jomā ir traucējošs, nepatīkams, grūti risināms vai pat tabu, kā arī kopīgiem spēkiem rast risinājuma iespējas, lai darba grupu vadītāji tos pārrunātu noslēguma diskusijā.
Darbs katrā grupā notika atšķirīgi, atbilstoši tās vadītāja iecerēm, tomēr
visās kā vērtīgākais iezīmējās sarunas un diskusijas ar savas jomas speciālistiem no citiem muzejiem, kolēģu pieredzes apmaiņa.
Diemžēl pasākuma noslēguma daļa – diskusija – neiezīmēja muzeju nozares sarežģītākās un grūti risināmās problēmas, vairāk atkārtojot jau
darba grupās pārrunāto un citkārt iztirzāto. Diskusija tikai daļēji sniedza
atbildi uz jautājumu – kuri ir muzeju “neērtie jautājumi”?

Attēlā: Skati Latvijas Muzeju biedrības seminārā
Latvijas Kara muzejā. Foto: LNVM.

32 GADI PĒC “LABVAKAR”
30. janvārī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā norisinājās sarīkojums
“Noskaņojumu pavēlnieki”, kas bija veltīts vienai no Trešās atmodas spožākajām žurnālistikas leģendām – televīzijas raidījumam “Labvakar” –
tā 32. dzimšanas dienā.
Sarīkojumā tika diskutēts par mediju lomu sociālās atmiņas un nacionālās
pašapziņas veidošanā; par satura stratēģiju toreiz un tagad; par žurnālistiku,
kurai bija jākļūst arī par Latvijas Tautas frontes, kas tika radīta ienaidnieka aplenkumā, kritiķi. Apspriešanas vērts bija jautājums – vai mūsdienu mediji spēj
tikpat spēcīgi ietekmēt valsts politikas dienaskārtību šodien?
Diskusijā piedalījās žurnālisti Edvīns Inkēns, Jānis Šipkēvics, Ojārs Rubenis,
sociālantropoloģijas doktors, Komunikācijas studiju nodaļas docents un vadošais pētnieks, RSU maģistrantūras programmas "Sociālā antropoloģija" vadītājs
Andris Saulītis, to vadīja Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks,
komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.

Attēlā: Sarīkojuma “Noskaņojumu pavēlnieki” afiša.
Mākslinieks Ģirts Boronovskis.

“MĒS VEDAM VĒSTURI”
Iespējams, viens otrs rīdzinieks, kam nav nekāda sakara ar muzeju lietām, būs pamanījis no centra Pārdaugavas virzienā un
atpakaļ kursējošus kravas auto ar uzrakstu “Mēs vedam vēsturi” uz sāniem. Šoreiz patiešām vēsture pārceļo – katru dienu
vairākos reisos uz jaunām mājām tiek vests LNVM krājums.
Janvāris muzeja Vēstures departamenta, arī Etnogrāfijas nodaļas un Arheoloģijas departamenta darbiniekiem pagājis tikai un
vienīgi pārcelšanās zīmē – no rīta līdz vakaram katru dienu, katru nedēļu, visu mēnesi saudzīgi iepakojot krājuma vērtības, norādot, cik uzmanīgi tās ceļamas, kurp vedamas un liekamas Latvijas muzeju krātuvē Pulka ielā 8. janvārī uz Pulka ielu pārceļojis
gandrīz viss Vēstures departamenta krājums, kas vietām jau sagūlis jauno krātuvju plauktos, vietām vēl gaida izpakošanu no
kastēm un burbuļplēvēm. Tas gan ir tikai iesākums vairāku mēnešu darbam, lai krājums atkal būtu sakārtots un pieejams lietotājiem. Ar pārvākšanos krietni tālu tikuši arī etnogrāfi un restauratori, savu kārtu gaida arheologi un numismāti. Šķiet, arī daba
iesaistījusies lielajā jurģu pasākumā, atceļot (vai mazliet pārceļot) ziemu, lai lielie krājuma pārvietošanas darbi veiktos raitāk.
Attēlos: LNVM Vēstures un Etnogrāfijas nodaļas ikdienas norises, iepakojot un sagatavojot priekšmetus pārvadāšanai, un
ainas no Pulka ielas, kur daļa priekšmetu jau ieņēmuši vietu krātuvē. Foto: LNVM.

JANVĀRA HRONIKA:
VISI ORIENTĒJAS MUZEJĀ, SENVĒSTURES DIENA,
DISKUSIJAS SĀKAS

3. janvārī muzejā tika aicināti pašu muzejnieku bērni, lai gadumijas pasākumā ne vien atzīmētu jauna gada iesākšanos un mielotos ar gard umiem, bet arī lai
pabūtu vērtētāju lomā: testa režīmā tika izmēģināts, kā darbojas jaunais nodarbību formāts – fotoorientēšanās. Foto: LNVM.

11. janvārī muzejā bija Senvēstures diena: LNVM Arheoloģijas nodaļas galvenais glabātājs Artūrs Tomsons vadīja ekskursiju pa Latvijas vēs tures ekspozīcijas
sākumdaļu, īpašu uzmanību pievēršot senā bruņojuma attīstībai un militāro konfliktu vēsturei un izsekojot Latvijas teritorijas iedzīvotāju dalībai tajos no aizvēstures līdz pat jauno laiku sākumam. Foto: LNVM.

Senvēstures dienā pirms ekskursijas pieaugušajiem bija atvērta darbnīca mazajiem muzeja apmeklētājiem – viņi reizi mēnesī tiek rosināti zīmēt vēsturi, vispirms noklausoties stāstījumu Latvijas vēstures attiecīgā laikposma ekspozīcijas sadaļā un pēc tam brīvā un radošā atmosfērā liekot uz papīra dzirdētā ainas un,
ja ir vēlme, arī savas interpretācijas. Foto: LNVM.

Turpinājums 15. lpp.

JANVĀRA HRONIKA:
VISI ORIENTĒJAS MUZEJĀ, SENVĒSTURES DIENA,
DISKUSIJAS SĀKAS
Turpinājums no 14. lpp.

18. februārī izstādē “Latvijas gadsimts” rosījās fotoorientēšanās entuziasti, meklējot nodarbības lapās redzamo detaļu “piederību”, proti, izstādes priekšmetus, kā arī atbildes uz jautājumiem par tiem, vienlaikus uzzinot daudz jauna par vēstures notikumiem un personībām. Foto: LNVM.

Šogad Vēlo otrdienu cikls reizi mēnesī risinās diskusiju formātā ar kopējo nosaukumu “Revīzija 1990–2020”, un 28. janvārī notika pirmā diskusija. Tās dalībnieki
– (attēlā no kreisās) politologs, profesors Jānis Ikstens, žurnālists Igors Vatoļins, bijušais Latvijas Tautas frontes vadītājs Dainis Īvāns, žurnālists Juris Kaža –
žurnālista un publicista Māra Zandera vadībā skatīja ceļu, ko Latvija veikusi pārejā no totalitārisma uz demokrātiju. Foto: LNVM.

Viena no LNVM ceļojošajām izstādēm – ”Latvija Brīvības cīņu laikā 1918-1921” – janvārī aizceļoja uz Viļaku, kur 8. janvārī notika Ziemeļlatgales atbrīvošanas
simtgadei veltīti pasākumi. Pasākumu organizatori lika īpašu akcentu uz skolu jaunatnes iesaistīšanu, tāpēc dienas pirmajā pusē vairāku skolu audzēkņi devās
pa Neatkarības kara cīņu vietām novadā un darbojās ar uzdevumu lapām un kartēm, savukārt pēcpusdienā Viļakas novada muzejā tika atklāta LNVM izstāde,
ko papildināja novada muzeja sagatavota ekspozīcija par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri pirms simt gadiem cīnījušies Viļakas apkaimē.
Foto: Viļakas novada muzejs.

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
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

