
 

  

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Zivju loma nešana krastā pēc zvejas. Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta  
Apšu ciema jūrmalā pie “Lejas-Apšiem”.  

Fotografēja Eduards Dzenis. 1930. gada 18. jūnijs. LNVM krājums. 

PAVASARA  
GAIDĪŠANAS DARBI 

 

Lūkojamies uz pavasari: gan pasākumu piedāvājumā,  
gan nodarbību programmā skolēnu brīvlaikā, gan plašāk – diskutējot  

par demokrātijas simtgades mācībām Latvijā un  
gatavojoties jaunām izstādēm.  

Vairāk – Ziņneša 3., 4. un 5. 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” 

 

izstādes 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”  
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam  
 
 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

Rutas Appenas gleznu izstādes “Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas un ziedi”  
laiks: no 2020. gada 1. līdz 29. martam 
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: Pumpuru vidusskola 
laiks: no 2020. gada 23. līdz 31. martam 
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921” 

 
 

 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar pārcelšanos  

uz Latvijas Muzeju krātuvi  
ir notikušas izmaiņas: 

muzeja juridiskā un pasta adrese  
tagad ir: 

 Pulka iela 8, Rīga, LV-1007,  
savukārt  

LNVM administrācijas un krājuma  
līdzšinējās telpās Lāčplēša ielā 106  

PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM 
IR IEROBEŽOTA!  

 

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM 
NEĒRTĪBĀM! 

 

Vairāk informācijas – www.lnvm.lv 



 

 

  

20. gadsimta. 30. gadi 

1930. gads 

1964. gads 

1979. gads 

2002. gads 2002. gads 

“DEMOKRĀTIJAS (AT)DZIMŠANA. 1920–1990–2020”  
TURPINĀSIES PAVASARĪ 

 

Šogad muzejā jau sākušies pasākumi, kas veltīti Latvijas valstiskuma 
vēsturē svarīgo parlamentārās demokrātijas notikumu gadadienām: 
simt gadi aprit Satversmes sapulces vēlēšanām un Satversmes sapul-
ces sasaukšanai, savukārt trīsdesmit – pirmajām no padomju okupāci-
jas brīvajām Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām un neatkarī-
bas deklarācijas pieņemšanai.  
Pavasarī turpināsies diskusiju cikls “Revīzija 1990–2020”, ko izstādē 
“Latvijas gadsimts” vada žurnālists Māris Zanders (vairāk lasiet šajā lap-
pusē zemāk). Jau sākusies gatavošanās citām aktivitātēm: divas nedēļas 
maijā Brīvības bulvāra liepu alejā starp Merķeļa ielu un Raiņa bulvāri būs 
skatāma ārtelpas izstāde “Demokrātijas (at)dzimšana. 10 jautājumi vēlē-
tājam. 1920–1990–2020”, kuras pamatu veido dažādu laiku vēsturiskās 
politiskās karikatūras, priekšvēlēšanu plakāti, fotogrāfijas, iespieddarbi, 
infografikas. Izstādē plānotas dažādas aktivitātes plašai auditorijai          
4. maijā – deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunoša-
nu” pieņemšanas gadadienā – ritēs improvizētas vēlēšanu norises, kari-
katūru darbnīca” u. c. Arī Muzeju naktī 16. maijā ārtelpas izstādē notiks 
līdzīgas aktivitātes un interaktivitātes – iespēju izgatavot aģitācijas ma-
teriālus, nodot balsi vēlēšanu iecirkņa “balsomātā” u. c.  
Pēc 17. maija izstādes mobilā versija dosies ceļā uz izglītības un kultūras 
iestādēm, lai kalpotu par palīgu vēstures un sociālo zinību apguvei. Lai 
pievērstu uzmanību izstādei, marta sākumā muzeja sociālo tīklu kontos 
tiks ieviests jauns tēmturis – #Demokrātija1920–1990–2020, kurā varēs 
iepazīties ar izstādē skartajām tēmām. 
 

 
 
 
 
 
 

 

LATVIJAS EKONOMIKAS KURSA REVĪZIJA 
  

Otrdien, 31. martā paredzētajā trešajā Vēlo otrdienu cikla “Revīzija 1990–2020” diskusijā izvēlēta tēma “Izaugsme, pārmai-
ņas vai krahs? Ekonomiskā modeļa maiņa Latvijā 1990–2020”. Diskusiju vadīs žurnālists Māris Zanders. 
Visaptverošās un straujās pārmaiņas saimniecībā 
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un PSRS eko-
nomisko struktūru sabrukuma ir viena no problemā-
tiskākajām tēmām nesenajā Latvijas vēsturē. Ja 
valsts neatkarības atjaunošanu, vēsturiskās atmiņas 
atdzimšanu, atvērtās robežas un pārmaiņas kultūrā 
sabiedrības vairākums uztvēra kā ilgi gaidītas pār-
maiņas, tad saimniecības pārkārtošanas ietekmi uz 
sociālo jomu 90. gados daudzi vēl šodien atceras ar 
rūgtumu. Nav noliedzams, ka 30 gadu laikā Latvijas 
ekonomikas noietais ceļš ir bijis iespaidīgs, daudzās 
jomās ir notikusi modernizācija, palielinājies valsts 
budžets un ienākumu apjoms, tomēr bieži izskan 
jautājums – vai varēja citādāk?  
Žurnālista Māra Zandera vadītā diskusijā piedalīsies 
prominenti 90. gadu Latvijas ekonomiskā kursa vei-
dotāji un analītiķi.  
Diskusijas tēma tiks iztirzāta vairākās apakštēmās, 
kas saistītas ar Latvijas ekonomikas kursu 90. gados 
un 21. gadsimta sākumā: aktīvu pārdale, privatizācijas sertifikāti un “prihvatizācija”, finanšu sektora attīstība un sauklis “Latvija 
– mēs esam tuvāk nekā Šveice”, 90. gadu banku krīze, “Banka Baltija” un citas, deindustrializācija un tās deklarētais mērķis – 
pakalpojumos balstīta ekonomika, kā arī pārmaiņu sociālā ietekme.  
Četru diskusiju cikls “Revīzija 1990–2020” ar Māri Zanderu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 2020. gada pavasarī aktualizē 
un izvērtē pārmaiņas Latvijā pēdējos 30 gados – norises sabiedrībā, politikas praksi, ekonomiskā modeļa maiņu un valsts ārpoli-
tikas izvēles. Diskusiju cikls notiek muzeja veidotu pasākumu kopuma “Demokrātijas (at)dzimšana 1920–1990–2020” ietvaros.  
Diskusijas notiek reizi mēnesī Brīvības bulvārī 32, izstādē “Latvijas gadsimts”, norises laiks 18.00–19.30, ieeja – brīva. 
 

 

Attēlā: Žurnālists Māris Zanders izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Haralds Elceris. 

Attēlā: Fragments no izstādes vizualizācijas. 
Māksliniece Dita Pence. 



 

14. MARTĀ MUZEJĀ:  
KĀ DZĪVOJA LATVIEŠU ZEMNIEKS  

PIRMS 100 GADIEM UN SENĀK 
 

Kā šogad ierasts, viena diena mēnesī muzejā veltīta noteiktai Latvijas vēstures tēmai vai laikposmam. 14. martā aicinām 
lielus un mazus interesentus iepazīt zemnieku dzīvesveidu pirms vairāk nekā simts gadiem. 
Pirmie šo laiku iepazīs mazie apmeklētāji – 12.00 sāksies izzi-
noša un radoša nodarbība “Iepazīstam un zīmējam 19. gad-
simta Latvijas laukus. No pavasara līdz ziemai”. Iesākumā gids 
vedīs pa muzeja ekspozīcijas daļu, kas vēsta par latviešu zem-
nieku tradicionālo dzīvesveidu 19. un 20. gadsimta mijā.      
Ekskursija tiek plānota vien 15–20 minūtes, lai rastu iedvesmu 
un idejas radošajiem darbiem, kuru tapšanai atvēlēta nodarbī-
bas lielākā daļa. Iespējams, kādu mazo pētnieku un mākslinie-
ku ieinteresēs senie zemnieku darba rīki – arkli, ecēšas, stelles, 
citam interesanti šķitīs trauki, gatavoti gan no koka, māla vai 
pīti no koka mizām un zaru klūdziņām. Varbūt kāds nodarbības 
dalībnieks par modeļiem izmantos manekenus, tērptus krāšņa-
jās zemnieku goda drānās jeb tautas tērpos.  
Nodarbības ilgums nav ierobežots, visu noteiks dalībnieku iztu-
rība un vēlme darboties. Muzejs nodrošinās darba materiālus 
un spilvenus ērtai radošai darbībai, bet par radošu noskaņoju-
mu, mākslinieka darbam piemērotu apģērbu un labu omu jārū-
pējas pašiem! Uz radošo nodarbību aicinātas ģimenes ar 5–10 
gadus veciem bērniem, iepriekšēja pieteikšanās nav nepiecieša-
ma, dalības maksa – ieejas biļete muzejā.  

Savukārt 14.00 ekskursijā pa ekspozīcijas daļu “Zemnieku tradi-
cionālais dzīvesveids 19. gadsimtā” vedīs LNVM Etnogrāfijas 
nodaļas vadītāja Sanita Stinkule. Tautas tradicionālo dzīves-
veidu raksturo prasme iegūt no dabas un izgatavot cilvēka dzī-
vei nepieciešamo iztiku, apģērbu un mājokli. Latviešu tauta šīs 
prasmes izkopusi kopš pirmo cilvēku ierašanās mūsdienu      
Latvijas teritorijā līdz pat 20. gadsimta sākumam, kad cilvēka 
ikdienā arvien noteiktākas izpausmes sāka iegūt globālās kultū-
ras  elementi.  
Ar 19. gadsimtu datēta lielākā daļa līdz mūsdienām saglabāto 
tradicionālās materiālās kultūras liecību, tas ir arī pēdējais gad-
simts, kad vārdi “latvietis” un “zemnieks” tika uztverti gandrīz 
kā sinonīmi, jo vairāk nekā 90 % latviešu bija zemnieki. Gadsim-
tiem ilgi zemnieku galvenais iztikas avots bija zemkopība un 
lopkopība, uztura pamats – pašu apstrādātā zemē izaudzētie 
graudaugi, pākšaugi un saknes, mājlopu gaļa un piens. Apģērbu 
un iedzīves priekšmetu izgatavošanai audzēja linus un kopa 
aitas. Medus un vasks bišu dravās deva papildu ienākumus, 
medu lietoja pārtikā un kā ārstniecības līdzekli. Latvijas        

piekrastes teritorijās iedzīvotāji nodarbojās ar zvejniecību.  
Nozīmīga vieta bija arī gadskārtu un ģimenes godiem, kas vei-
doja un uzturēja cilvēka saikni ar dabu un dzimtu. Ja 19. gad-
simta sākumā latviešu zemnieku tiesības un pienākumus no-
teica dzimtbūšana un klaušu darbs, tad gadsimta gaitā, tiesī-
bām paplašinoties, zemnieki kļuva par savas zemes saimnie-
kiem un pilntiesīgiem iedzīvotājiem, kuru sasniegumus notei-
ca paša talants, neatlaidība un uzņēmība.  
Dalības maksa ekskursijā – ieejas biļete muzejā. 

 

Attēlā: Skats nodarbībā bērniem Latvijas vēstures ekspozīcijā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Lina audekla aušana. Ludzas apriņķa Brigu pagasta Janovas sādža.  
Fotografēja Andrejs Punka. 1926. gada 30. augusts. LNVM krājums. 

Attēlā: Saimniece ar govi. Cēsu apriņķa Druvienas pagasta “Tīrum-Kleivas”.  
Fotografēja J. Bikše. 1928. gada augusts.  

LNVM krājums. 



 

 

  

KURP DOTIES SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ? UZ MUZEJU! 
 

LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 šī gada brīvlaika nedēļā aicina skolēnus apmeklēt muzeju, kur 
otrdienas, trešdienas un ceturtdienas pusdienlaikā notiks īpašas skolēnu pavasara brīvlaika nodarbības.  

Otrdien, 17. martā, plkst. 12.00 muzejs aicina 1.–6. klašu sko-
lēnus doties aizraujošā ekskursijā “Soli pa solim Latvijas gad-
simtā”. Tās laikā 68 Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gad-
simts” būs iespēja ne tikai klausīties gida stāstījumu, bet arī 
veikt dažādus uzdevumus izstādes ceļvedī – burtnīcas izmēra 
grāmatiņā, kuru pēc nodarbības varēs ņemt līdzi uz mājām.  
Trešdien, 18. martā, plkst. 12 muzejā aicināti 1.–6. klašu sko-
lēni, lai piedalītos nodarbībā “Kā dzīvoja senie ļaudis?”. Tās 
laikā skolēni varēs iepazīt Latvijas teritorijas senvēsturi, klauso-
ties gida stāstījumā, pētot muzeja eksponātus, kā arī tuvāk 
aplūkojot un aptaustot priekšmetu atdarinājumus.  
Ceturtdien, 19. martā, plkst. 12.00, atgādinot, ka eksāmeni 
vairs nav aiz kalniem, muzejā notiks nodarbība 9. klašu skolē-
niem “Gatavošanās eksāmenam Latvijas vēsturē”: Latvijas 
vēstures ekspozīcijā gids palīdzēs atkārtot un papildināt skolā 
gūtās zināšanas. Ieteicams aizpildīt uzdevumu lapu – tā būs 
labs špikeris, gatavojoties eksāmenam!  

Pieteikšanās brīvlaika nodarbībām nav nepieciešama. Sākumskolas skolēnus uz nodarbību var pavadīt vecāki vai vecvecāki. 
Pamatskolas skolēni aicināti nākt paši, līdzi ņemot draugus. Cena par nodarbību – ieejas biļete muzejā: skolēniem 0,75 eiro, 
pavadošajiem pieaugušajiem 3,00 eiro, pensionāriem un studentiem – 1,50 eiro. 
Šīs brīvlaika nodarbības nav paredzētas organizētām klašu grupām – tām piedāvājam muzeja izglītojošās nodarbības un  
ekskursijas, kuras iespējams pieteikt uz jebkuru dienu, izņemot pirmdienas, iepriekš zvanot pa tālruni 67221357 un vienojo-
ties par vēlamo laiku. 

KATRAM SAVI ATRADUMI  
IZSTĀDĒ “LATVIJAS GADSIMTS” MARTĀ  

 

Jauna informācija, jaunas zināšanas, nenoskārsti atklājumi, negaidīti novērojumi, pēkšņi atradumi – ar šiem un citiem      
iespējamiem ieguvumiem saistās muzeja apmeklējums ikmēneša nodarbībās un citos organizētos pasākumos. 
Katra mēneša pirmajā sestdienā izstādē “Latvijas gadsimts” notiek 
gida vadīta ekskursija “10 soļi Latvijas gadsimtā”, un 7. marts nav 
izņēmums: 14.00 pieaugušie interesenti sāks ceļu pa Latvijas 
vēsturi no pirmā latviešu valodā sarakstītā romāna, jaunlatviešiem 
un latviešu biedrībām līdz sarkanbaltsarkanā karoga atgriešanai 
torņos un mastos, pirmajiem biznesmeņiem un tirgus ekonomikas 
mācībstundām pēc neatkarības atgūšanas. Gida stāstījums –      
ierosmei un atklājumiem. 
Uz vērīgumu un meklējumiem vēl vairāk mudinās orientēšanās 
nodarbības formāts – 21. martā 12.00 izstādē gaidīti tie, kuriem 
tuvs azarts un lielākais ieguvums no muzeja apmeklējuma ir tas, ko 
atklājis un secinājis pats. Saņemot nodarbības lapu, katrs varēs 
pārbaudīt, cik uzmanīgi spēj klausīties un sazīmēt “Latvijas gadsim-
ta” eksponātus pēc detaļām un fragmentiem. Šajā procesā parasti 
atklājas daudz nezināmā! 
Tradicionālas ir bezmaksas dienas muzejā – katra mēneša pēdējā 
sestdiena ir diena, kad muzeja apmeklējumam maciņš nav ne-
pieciešams (ja nu vienīgi kāda suvenīra vai muzeja izdevuma      
iegādei). Nākamajā mēnesī šī diena ir 28. marts – gan pamat-
ekspozīcija, kas aptver Latvijas vēstures laikposmu no 11. gadu 
tūkstoša pirms Kristus līdz Trešajai atmodai, gan izstāde “Latvijas 
gadsimts” pieejama bez maksas ikvienam. Savukārt senioriem šajā 
dienā tiek piedāvāts kas īpašs – gida vadīta ekskursija 
apjomīgākajā Latvijas muzeju kopdarbā – izstādē “Latvijas 
gadsimts”; tās laikā, klausoties gida stāstītajā, novēlam daudz 
jaunu iepazīšanos ar Latvijas vēsturē būtiskām personībām un 
notikumiem un to lieciniekiem – vairāk nekā 1500 priekšmetiem! 
Ekskursijas sākums – 14.00. 
 

Attēlā: Jaunāko klašu skolēni lieto ceļvedi izstādē “Latvijas gadsimts”.  
Foto: LNVM. 

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



 

JAUNA GLEZNU IZSTĀDE “DAUDEROS” 
 

Sākot no 1. marta, interesenti aicināti uz Rutas Appenas gleznu izstādi “Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas un ziedi” LNVM  
Dauderu nodaļā (Zāģeru ielā 7, Rīgā). Jaunajā izstādē māksliniece izrāda gleznās ietvertas savas mīļākās ainavas un ziedus. 
Rutai Appenai tuvs ir kādreizējā britu premjerministra Vinstona 
Čērčila (starp citu, viņš bija arī lielisks gleznotājs) izteikums: “Lai 
kādas rūpes būtu atnesusi diena, lai cik biedējoša būtu nākotne, 
tiklīdz sāk dzimt glezna, visas raizes atkāpjas, galvā tām nav vietas. 
Rūpes aiziet ēnā un izgaist tumsā. Pat laiks godbijīgi atkāpjas.” 
Māksliniece sākusi gleznot sev pašai ļoti smagā dzīves posmā, gūs-
tot gan sirdsprieku, gan dziedinājumu. Tā bijusi kā krāsu terapija, 
pagrieziena punkts, kas izmainījis viņas dzīvi un pavēris skatu uz 
agrāk nepamanītām detaļām. Gleznu kolekciju var uzlūkot kā die-
nasgrāmatu, kurā redzami gan lielu pārmaiņu, gan ikdienas noska-
ņojumu, gan ceļojumu atspulgi.  
Aicinot ceļot uz izstādi “Dauderos”, māksliniece atgādina: “Ceļojot 
nav svarīgs attālums, bet gan galamērķis, iekšējā enerģija, kas šo 
ceļu piepilda ar jaunām emocijām, sajūtām un sirds siltumu. Atļauj 
sev nedaudz novirzīties no ikdienas ceļa, lai nepalaistu garām kādu 
jaunu un iepriekš neredzētu atradumu!” 
Izstāde būs apskatāma “Dauderos” līdz 29. martam. 
 
 

BINGNERU VILLAS KINOLOMAS 
 

Alus rūpnieku fon Bingneru celtais “Dauderu” nams Zāģeru ielā 7, Sarkandaugavā savulaik ticis atzīts par vienu no skaistāka-
jiem savrupnamiem Rīgā, tā arhitektūrā un iekštelpu iekārtojumā vēl tagad jūtams senās godības mantojums. Tāpēc nav brī-
nums, ka to novērtē ar kinoļaudis – ik pa laikam “Dauderu” nams pārvēršas par filmēšanas vietu. Atceroties gluži neseno rei-
zi, kad namam tika piešķirta Latvijas vēstnieka Londonas rezidences “loma” LTV seriālā “Sarkanais mežs”, sestdien,              
28. martā, plkst. 14.00 ikviens interesents aicināts uz tematisku pasākumu “Filmēšanas vieta – “Dauderi””. Ieeja – brīva. 
Kopā ar valsts simtgadei veltītā LTV seriāla veidotājiem varēs do-
ties ekskursijā pa vēsturisko “Dauderu” namu un apskatīt telpas, 
kuras iepriekš izmantotas vairākiem filmu projektiem, gūstot dziļā-
ku ieskatu gan nama vēsturē, gan seriāla “Sarkanais mežs” tapša-
nas procesā. Pasākumā piedalīsies seriāla “Sarkanais mežs” idejas 
autors, režisors un mākslinieks Normunds Pucis un producente 

Arta Ģiga, sarunu 
vadīs Rīgas Kino 
muzeja kuratore 
un kinokritiķe               
Agnese Logina.  
Kino profesionāļi 
ļaus ieskatīties 
vēsturiskas temati-
kas seriāla filmēša-
nas vietu meklēša-
nas procesā, stāstīs, 
kā izdarītās izvēles ietekmē filmas raksturu, kā atrastā vide tiek piemērota filmas 
vajadzībām, panākot dabisku iecerētā interjera un telpas saspēli. Sarunas dalīb-
nieki atklās, kā nonāca līdz “Dauderiem” un kā Sarkandaugavas villā iedzīvināja 
Latvijas vēstnieka Kārļa Zariņa Londonas rezidences gaisotni 1940.–50. gadu 
mijā.  
Ar šo pasākumu “Dauderi” uzsāk jaunu tematisko norišu ciklu “Atklāj 
“Dauderus”!”. Tā ietvaros reizi ceturksnī LNVM Dauderu nodaļa aicina ikvienu 
interesentu piedalīties pasākumos muzejā un apkaimē. Jūnijā “Dauderu” dārzā 
notiks pikniks un ekskursija pa “Dauderu” dārzu un parku, apskatot vietas, kas 
laika gaitā mainījušās. Septembrī plānota ekskursija “Teiksmainā “Mežpils”” 
sadarbībā ar muzeju “Aldara alus darbnīca” pa kādreizējo alusdarītavas 
“Waldschlößchen” kompleksu. Savukārt decembrī iecerēts pasākums 
““Dauderu” vieta Sarkandaugavā”, kas veltīts namam apkaimes apbūves un tu-
vāko kvartālu vēstures kopsakarā.  

Attēlā: Māksliniece Ruta Appena. 2016. gads.  
Publicitātes foto. 

Attēlā: Pasākuma afiša.  
Mākslinieks Ģirts Boronovskis. 

Attēlā: Seriāla “Sarkanais mežs” filmēšana “Dauderos”.  
2018. gada 8. aprīlis. Foto: Lauris Vīksne, LTV. 



 

 

  

DISKUSIJA PAR DIVU VARU LAIKMETU  
LATVIJAS VĒSTURĒ 
 

12. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā norisināsies sarunu cikla “Trešā atmoda. 1990. gads. Parlamentārā revolūci-
ja”, kas veidots sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, pirmais sarīkojums “Kauliņi ir mesti”. 

Pasākums tiks veltīts Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlē-
šanām 1990. gada 18. martā. Tajās pirmo reizi visā padom-
ju okupācijas periodā tika pieļauta vairāku politisko kustī-
bu pārstāvju kandidēšana. Vēlēšanās piedalījās 81,25 % 
Latvijas PSR iedzīvotāju. Latvijas Tautas fronte (LTF) un 
neatkarības atbalstītāji ieguva divas trešdaļas no 201 de-
putāta mandāta. Šāds spēku samērs Augstākajā Padomē 
(AP) pavēra ceļu 4. maija Neatkarības deklarācijai. Jau nā-
kamajā dienā sākās posms Latvijas vēsturē, ko var dēvēt 
par parlamentāro revolūciju jeb divu varu laikmetu. Valsts 
teritorijā joprojām atradās okupācijas karaspēks, PSRS 
militārās rūpniecības struktūras, VDK, Latvijas PSR proku-
ratūra un promaskaviska komunistu partija. Tomēr          
LTF frakcija Augstākajā Padomē un tās vadība uzsāka para-
lēlu, Maskavai nepakļāvīgu valsts institūciju veidošanu, 
intensīvi meklēja starptautisko atbalstu Rietumos un īste-
noja pāreju uz tirgus ekonomiku. ”Kauliņi mesti. Vairs ne 
soli atpakaļ!” pēc ceturtā balsojuma teica viens no LTF 
līderiem un AP  ārpolitikas veidotājiem Mavriks Vulfsons. 
Diskusijā tiks runāts par gatavošanos izšķirošajām vēlēša-
nām un to norisi, par divām principiāli atšķirīgām alternatī-
vām Latvijas valstiskuma jautājumā: atjaunot 1918. gada 
18. novembrī dibināto de iure pastāvošo Latvijas valsti ar 
1922. gada Satversmi, vai arī radīt jaunu Latvijas Republiku 
ar jaunu konstitūciju. Vai izvēle bija pareiza? Vai LTF bija 
pietiekoši sagatavojusies varas pārņemšanai? Kādas kļūdas 
un mācības redzam šodien? 
Uz diskusiju aicināti: žurnālists Edvīns Inkēns, jurists              
Jānis Pleps, bijušais Latvijas Tautas frontes vēlēšanu cen-
tra vadītājs Māris Steins, politologs Ojārs Skudra. Diskusi-
jas vadīs Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks, 
komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns, ieeja – 
brīva. 

 
 
 

KONFERENCES MATERIĀLI  
DRUKĀTĀ UN DIGITĀLĀ FORMĀTĀ 

 

Klajā nācis akcijas “Baltijas ceļš” trīsdesmitgadei veltītās konferences “Baltijas 
ceļš. Turpinājums” materiālu izdevums ar konferences dalībnieku runām. 
2019. gadā, atzīmējot akcijas “Baltijas ceļš” trīsdesmitgadi, Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministriju, 4. maija deklarācijas klubu, Latvijas Nacionālo bib-
liotēku un Konrāda Adenauera fondu 2019. gada 22. augustā organizēja starp-
tautisku konferenci “Baltijas ceļš. Turpinājums/The Baltic Way. Continued”. Kon-
ferences ietvaros pārstāvji no Baltijas valstīm, Čehijas, Polijas, Zviedrijas un Vāci-
jas analizēja Baltijas ceļa vietu, lomu un mijiedarbību ar pagājušā gadsimta as-
toņdesmito gadu demokrātiskajām revolūcijām Austrumeiropā un                    
Centrāleiropā, kā arī pievērsās izaicinājumiem demokrātijai 21. gadsimtā. 
Konferences materiālu krājuma drukātā versija pieejama angļu un latviešu 
valodā; krājums rodams arī digitālajā formātā: 
http://lnvm.lv/…/upl…/2020/02/Baltijas-cels.-Turpinajums.pdf un 
http://lnvm.lv/…/uplo…/2020/02/The-Baltic-Way.-Continued.pdf. 

Attēlā: Latvijas Tautas frontes rīkotā manifestācija Daugavmalā “Daugav’s abas 
malas mūžam nesadalās” Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu priekšvakarā. 
Rīga, 1990. gada 17. marts. Foto: Leons Balodis. LNVM krājums. 

Attēlā: Konferences materiālu brošūra  
latviešu un angļu valodā. Foto: Gita Palma. 

https://www.facebook.com/LNVMuzejs/?__tn__=K-R&eid=ARCqoFP4GKI5jQSRjFB0lg6RduqqGDjgs8RNRRVtPZsok1gtbpRCyRle9o9CGuv0uTBOCt8_HDkyWaOm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03-Vaf13gL
https://www.facebook.com/LNVMuzejs/?__tn__=K-R&eid=ARCqoFP4GKI5jQSRjFB0lg6RduqqGDjgs8RNRRVtPZsok1gtbpRCyRle9o9CGuv0uTBOCt8_HDkyWaOm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03-Vaf13gL
https://www.facebook.com/Kulturas.ministrija/?__tn__=K-R&eid=ARA_aLXOBxHvBDBq-HLUHOGtuNhENCyBAMWfMW-iOF25m1gWQQjr4Heo4np4gshK8JMNsx6L6CS_g7k8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo
https://www.facebook.com/arlietuministrija/?__tn__=K-R&eid=ARCnx7ukcZu7f7xMQ9WI8Ws8OfKTLLE0q_FxbdkDwD1P1mdeEA8ttwMOPhaImUAzZP8hnFarUVf_YgKO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03
https://www.facebook.com/arlietuministrija/?__tn__=K-R&eid=ARCnx7ukcZu7f7xMQ9WI8Ws8OfKTLLE0q_FxbdkDwD1P1mdeEA8ttwMOPhaImUAzZP8hnFarUVf_YgKO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03
https://www.facebook.com/lnb.lv/?__tn__=K-R&eid=ARCIj7mzMtmWd1x8Pe5kGc-Xsz_1pata4jk7yloNJOxQFKdMdyBqm5zUyVIKcfmd74DdgmHRkxSDVqPb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03-Vaf13gL726
https://www.facebook.com/lnb.lv/?__tn__=K-R&eid=ARCIj7mzMtmWd1x8Pe5kGc-Xsz_1pata4jk7yloNJOxQFKdMdyBqm5zUyVIKcfmd74DdgmHRkxSDVqPb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQXRCXmPPcRaj24NalI9-M7rThpt0P9dwdCSIkJp5-yXzmnyn3GwPOQsVaf8WTIRIuGy7vW4cajIqV1QSWo03-Vaf13gL726
http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2020/02/Baltijas-cels.-Turpinajums.pdf?fbclid=IwAR1fxyXqHg08juVlatA-X83FbvvNTI1ZR56ZGfPVTqGruyQEmHIaaT_bNtg
http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2020/02/The-Baltic-Way.-Continued.pdf?fbclid=IwAR0LHII9BBsvDHQnYwalvBBt9iJ-9whGgVEU3SWJWNxkQIF5pLJBO-tVLOI


 

KĀ STĀSTĪT PAR KĀRLI ULMANI MUZEJĀ 
 

13. februārī Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” notika vēsturnieka Kaspara Zeļļa vadīta diskusija “Pretrunība un        
neviennozīmība vēsturē”, kurā piedalījās LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts,                                     
rakstniece Inese Zandere, Dobeles muzeja vēsturniece Beāte Orlova, domnīcas “Creative Museum” vadītāja Ineta Zelča-
Sīmansone un Dobeles ģimnāzisti.  
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”, 
plānojot ekspozīcijas atjaunināšanu, meklē 
ceļus, kā mūsdienās stāstīt par Kārļa Ulma-
ņa personību, kuras vērtējumi teju 30 gadu 
laikā kopš muzeja atvēršanas kļuvuši ievēro-
jami daudzveidīgāki un pamatoti jaunos 
vēsturnieku pētījumos. Gandrīz trīs stundas 
ilgajā aktīvajā diskusijā (kurā iesaistījās arī 
klausītāji) skaidri iezīmējās vēl pastāvošā 
viedokļu pretimstāvēšana starp Ulmaņa 
daudzšķautņainu vērtējumu un kritisku viņa 
politikas izvērtējumu un skatījumu uz viņu 
kā “nācijas tēvu”, visu neatkarīgās Latvijas 
sasniegumu radītāju un iemiesotāju. 
 

PIEREDZES APMAIŅA  
PAR JAUNUMIEM PEDAGOĢIJAS METODIKĀ  
 

Tā kā skolēni ir aktīvi muzeja apmeklētāji un muzejam ir būtiski iet līdzi laikam, lai labāk sagatavotos pārmaiņām izglītības 
sistēmā (pakāpeniskai pārejai uz pilnveidoto mācību saturu un pieeju ieviešanu skolā), 21. februārī LNVM Muzejpedagoģijas 
departamenta vadītājas vietniecei Ilzei Miķelsonei bija iespēja piedalīties Latvijas Pašvaldību mācību centra rīkotajā seminā-
rā “Metodiskais atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā”, kuru vadīja lektore Ilga Kušnere.  
Semināra laikā varēja uzklausīt lektores ilggadējo pieredzi skolā un viņas stāstījumu par kom-
petenci kā mācīšanās rezultātu un caurviju prasmēm, bet vēl būtiskāk bija izzināt citu semi-
nāru dalībnieku – skolotāju un pirmsskolas skolotāju, kuri jau praksē strādā pēc jaunās meto-
dikas, – pieredzi. 
Pēc šī gada 1. septembra 1., 4., 7. un 10. klašu skolēni visā Latvijā uzsāks mācīties pēc jaunā-
kajām tendencēm; šajā procesā mērķis ir lietpratība: tāda pieeja mācību procesam, kura 
saturs balstās nevis tikai uz zināšanu iegaumēšanu, bet gan galvenokārt uz prasmēm un to 
reālu pielietojumu dzīvē. Galvenās izmaiņas mācību procesā būs akcentu maiņa no gatavu 
zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz sarunu, jautāšanu, situāciju analīzi, produktīviem 
uzdevumiem un jaunu zināšanu radīšanu. Plānots, ka mācību process norisināsies pēc shē-

mas “zinu-varu-daru-radu”, kur katrs elements ir 
kā pakāpiens uz augšu skolēna izvirzītā mērķa 
sasniegšanā. Izglītības reforma paredz ne tikai 
pārmaiņas mācību saturā, bet arī pieejas maiņu 
mācību procesa organizēšanā – vērtēšanā, sasnie-
dzamo rezultātu izvērtēšanā, bērnu talantu apzi-
nāšanā, domāšanas veidā. Skolotājs kļūs par mācī-
bu darba virzītāju un atbalstītāju, ļaujot stundās vairāk runāt un aktīvi līdzdarboties 
skolēniem, nevis skolotājam: 30 minūtes runā skolēni, bet 10 – skolotājs. 
Ņemot vērā seminārā gūto pieredzi, ir jāizvērtē muzeja piedāvājums skolām, jāpār-
domā un jāpilnveido metodika darbā ar skolēniem, kā arī jāņem vērā, ka vēstures 
mācīšanās skolās sāksies jau 4. klasē kā priekšmeta “Sociālās zinības” sastāvdaļa, bet 
priekšmets “Latvijas un pasaules vēsture” sāksies 7., nevis 6. klasē kā līdz šim, un 
Latvijas vēsture vairs nebūs kā atsevišķs mācību priekšmets. 
Paldies par iespēju izglītoties, gūt jaunas zināšanas, uzklausīt citu pieredzi, kā arī 
apgūt radošās domāšanas metodes mācību satura apguvei! 

Attēlā: Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa  
sagaidīšana Jumurdas pagastā. 1934. gada 16. jūnijs.  

Fotogrāfs Valdemārs Upītis. LNVM krājums. 

Attēlā: Ieskats Ilgas Kušneres prezentācijā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Apliecība par dalību seminārā 
Ilzei Miķelsonei.  



 

GRĀFA KARLA GEORGA FON ZĪVERSA ARHĪVA  
PĒTĪJUMI TARTU 
 

Grāfs Karls Georgs Zīverss (Carl Georg Graf von Sievers, 1814–1879) sava mūža pēdējā desmitgadē, dzīvodams villā pie     
Cēsīm, nodarbojās ar arheoloģiju un intensīvi veica arheoloģiskos izrakumus, kopumā izrokot vai savācot senlietas ap          
50 objektos. Īpaši nozīmīgi ir viņa izrakumi akmeņu krāvuma senkapos, kuros iegūtā senlietu kolekcija mūsdienās joprojām 
sastāda pusi no šī veida Austrumlatvijas pieminekļos iegūtajām senlietām. Viņš ir atklājis un pētījis tādus pazīstamus Latvijas 
arheoloģijas pieminekļus kā Āraišu ezerpils, Riņņukalna akmens laikmeta apmetne un kapulauks, Zvejnieku akmens laikme-
ta apmetne. 
Visas viņa izrakumos iegūtās senlietas nonāca krātuvēs ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas, lielākā daļa – Tartu, Igaunijas zināt-
nieku biedrībā, un neliela daļa tika nosūtīta uz Berlīni. Arī izrakumu dokumentāciju grāfa sieva pēc viņa nāves nodeva šai     
biedrībai.  
LNVM Arheoloģijas departamentā glabājas 1920. gados zīmētā senlietu kartotēka, bet no izrakumu dokumentācijas – tikai   
Rīgas senatnes pētītāju biedrībai nosūtītais Slavēkas akmeņu krāvumu senkapu plāns un apraksts.  
Ar ieceri turpināt sēriju “Latvijas Kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs” un sagatavot tajā piekto grāmatu             
LNVM Arheoloģijas departamenta arheologi Austra Engīzere, Vitolds Muižnieks un Jānis Ciglis uzsāka grāfa fon Zīversa arheolo-
ģiskā mantojuma apzināšanu un izpēti. 2019. gada pavasarī Austra Engīzere un Vitolds Muižnieks strādāja Tartu Universitātes 
Vēstures un Arheoloģijas institūtā, kur iepazinās ar senlietām, bet novembrī Jānis Ciglis un Vitolds Muižnieks Tallinas Universi-
tātes arheoloģisko pētniecības kolekciju arhīvā fotografēja un skenēja grāfa Zīversa arhīvu. Taču, strādājot Tallinā, kļuva skaidrs, 
ka tur nav visas izrakumu dokumentācijas: trūka 20. gadsimta pirmās puses literatūrā minēto dienasgrāmatu un vēstuļu, kuras 
pēc II pasaules kara neviens Latvijas arheologs nebija redzējis. Arī aptaujātajiem igauņu arheologiem par to atrašanās vietu ne-
kas nebija zināms. Literatūrā jau bija izteikta doma, kas tās ir gājušas zudumā. Taču meklējumu rezultātā noskaidrojās, ka šī 
daļa grāfa Zīversa arhīva glabājas Igaunijas literatūras muzeja Kultūrvēsturiskajā arhīvā Tartu.  
Tāpēc Jānis Ciglis un Vitolds Muižnieks 2020. gada 13.–14. februārī devās uz Tartu, lai šos materiālus pārfotografētu. Tika veikti 
622 fotouzņēmumi, kas kopumā aptvēra pāri par tūkstots lappusēm rokrakstu un grāfam Zīversam adresētu vēstuļu, kā arī ap-
cerējumus par Riņņukalna un Āraišu ezerpils izrakumiem. Jāatzīmē, ka grāfs Zīverss savus pētījumus aprakstījis ļoti detalizēti, ir 
zīmējis plānus, skices. Var teikt, ka pat 20. gadsimtā materiālu pieraksti bieži vien nav veikti tik labā līmenī, kā to veicis grāfs           
fon Zīverss, turklāt publikācijas literatūrā rodamas tikai par daļu no veiktajiem izrakumiem, par citiem informācija palikusi vien 
rokrakstos. Šī daļa ir maz izmantota arheoloģiskajā pētniecībā un Latvijas arheoloģijā palikusi daļēji nezināma. Tagad priekšā 
stāv grūts un sarežģīts transkripcijas (grāfa Zīversa rokraksts ir grūti salasāms) un tulkošanas darbs, lai šo milzīgo 19. gadsimtā 
iegūto kolekciju no jauna iekļautu zinātniskajā apritē. Cerams, ka nākotnē, pēc materiālu publikācijas, tie kļūs visiem pieejami.  

 

Attēlos: Odzienas draudzes skolas skolotāja P. Siliņa vēstule grāfam K. G. fon Zīversam.  
Igaunijas Literatūras muzeja krājums. 



 

FEBRUĀRA HRONIKĀ:  
MEDIJI RĪGAS PILĪ, VIDUSLAIKU DIENA MUZEJĀ,  

BŪTISKU NOTIKUMU ATCERES UN DISKUSIJAS 

6. februārī LNVM, atzīmējot simts gadus, kopš muzejs uzsācis darbu Rīgas pilī, pulcēja mediju pārstāvjus pils velvju zālē, lai pavēstītu par Rīgas pils rekons-
trukcijas gaitu un muzeja plāniem par atgriešanos vēsturiskajā mājvietā. Muzeja direktora Arņa Radiņa, restaurācijas arhitektu pārstāvja Reiņa Liepiņa un     
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekļa Jāņa Pigita-Ivanoska uzrunām sekoja ekskursija līdz šim izpētītajā pils pagrabu daļā un citās telpās. Foto: VNĪ.  

 
8. februāra pasākumi muzejā bija veltīti viduslaikiem. Pieaugušo auditoriju Latvijas vēstures ekspozīcijas daļā veda LNVM Viduslaiku, jau no un jaunāko 
laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis, akcentēdams tēmu “Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?”. 

Savukārt bērnu auditorijai bija atvērta zīmēšanas darbnīca, kurā tēmai 
“Iepazīstam un zīmējam viduslaiku un jauno laiku vēsturi. No bruņinie-
kiem līdz rosīgiem amatniekiem” bija veltīts gida stāstījums, bet pēc tā 
bērni ļāva vaļu radošām prasmēm un iztēlei, dzirdēto atainojot zīmēju-
mos. Foto: LNVM. 

18. februārī muzejā viesojās Valsts  
vēstures olimpiādes dalībnieku skolotāji.  

Foto: LNVM. 

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Karjeras dienā 
26. februārī skolēniem par arheologa 

profesiju stāstīja un praktiski darboties 
mācīja LNVM Arheoloģijas departamenta 
krājuma glabātāja Rūta Vecmuktāne, bet 

ar gida profesiju iepazīstināja  
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. 
Kā vērtīgs padoms muzejniekiem bija 
skolēnu domas par labu gidu (attēlā – 
viena no vizualizācijām). Foto: LNVM. Turpinājums  11. lappusē. 



 

 

 

 

FEBRUĀRA HRONIKĀ:  
MEDIJI RĪGAS PILĪ, VIDUSLAIKU DIENA MUZEJĀ,  
BŪTISKU NOTIKUMU ATCERES UN DISKUSIJAS  
Turpinājums no 10. lpp. 

20. februārī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā risinājās tikšanās ar Daini Īvānu un Artūru Snipu, kurā publicisti stāstīja par leģendāro r akstu “Par Dauga-
vas likteni domājot” 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā “Literatūra un Māksla” un tā tapšanu – par idejas rašanos, šķēršļiem un grūtībām, kā arī par sastapto 
atbalstu un Daugavas nozīmi savā dzīvē. Foto: Kārlis Kalseris. 

22. un 23. februārī LNVM Dauderu nodaļā notika bezmaksas ekskursijas atjaunotajā “Dauderu” ekspozīcijā gida vadībā. Apmeklētāji apskatīja Bingneru villas 
kungu istabu, Kārļa Ulmaņa darba kabinetu, uzzināja par “Dauderu” nama likteni padomju periodā un tapšanu par muzeju, kā arī aplūkoja Gaida Graudiņa 
kolekcijas izcilākos eksponātus. 23. februāra ekskursiju papildināja kolekcionāra Normunda Beržinska stāstījums par saktu privātkolekciju izstādi “Latvijas dār-
gumi” tās pēdējā eksponēšanas dienā “Dauderu” namā. Foto: Olga Miheloviča. 

25. februārī izstādē “Latvijas gadsimts” risinājās otrā diskusija ciklā “Revīzija 1990–2020”, kas Latvijas vēsturē zīmīgo demokrātijas procesu jubileju zīmē notiek 
šogad. Žurnālists Māris Zanders un diskusijas dalībnieki (attēlos no kreisās) Saeimas deputāts Boriss Cilevičs, publicists, premjera Andra Šķēles padomnieks 
Mārcis Bendiks, žurnālists, “Latvijas ceļš” līdzveidotājs Edvīns Inkēns, premjera Einara Repšes padomnieks Dans Titavs sarunājās par parlamentārās demokrāti-
jas veidošanas un funkcionēšanas tēmām. Foto: LNVM. 



 

VISS NOTIEK! 
 

2019. gada beigās iesākušies jurģi – vieni no apjomīgākajiem muzeja vēsturē – 
ir veikuši lielu daļu ceļa. Šajā fotoreportāžā piedāvājam skatīt, kā dažādi priekšmeti 

un darba vietas jau atradušas savu “stūrīti zemes” jaunajās mājās Pulka ielā.  
Foto: Kārlis Kalseris. 



 

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  
 


