
 

  

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

TIEKAMIES TAGAD – 
GAN VEROT DURVIS  

EKSPOZĪCIJU UN IZSTĀŽU ZĀLĒM,  
GAN MUZEJA KRĀJUMAM ATKAL 

APVIENOJOTIES PULKA IELĀ  
 

Apvienotā trīs mēnešu Ziņneša numura svarīgākās ziņas ir saistītas  
gan ar muzeja un tā nodaļu ekspozīcijas un izstāžu zāļu atvēršanos  

pēc piespiedu dīkstāves, ko izraisījis vīruss “Covid-19”,  
gan ar gandrīz pabeigtajiem jurģiem – krājuma, administrācijas  

un speciālistu pārcelšanos uz jaunām, mūsdienīgām,  
muzeju vajadzībām un specifikai piemērotām telpām  

Muzeju krātuvē. 
 

Vairāk par šīm tēmām  
lasiet Ziņneša  3.,  4., 6., 11., un 15. lappusē 

Attēlā: Latvijas Muzeju biedrības iniciatīvas grupas veidotās kampaņas  
#TiekamiesTagad publicitātes materiāls. 



 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, ekspozīcijas 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 izstāde “Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas un ziedi”  
laiks: no 2020. gada 1. marta līdz 14. jūnijam 
Gitas Palmas gleznu izstāde “Apvedceļš” 
laiks: no 2020. gada 17. jūnija līdz 17. jūlijam 
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: A/s “Rīgas siltums”  
laiks: no 2020. gada 15. maija līdz 1. jūnijam 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš” 

 
 

 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar pārcelšanos  

uz Latvijas Muzeju krātuvi  
muzeja juridiskā un pasta adrese  

tagad ir: 
 Pulka iela 8, Rīga, LV-1007,  

savukārt  
piekļuve krājumam un speciālistiem 

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 

ŠĶIRAM JAUNU LAPPUSI MUZEJA VĒSTURĒ 
 

2020. gada 30. aprīlī noslēdzās nozīmīgs posms LNVM 150 gadu ilgajā darbības laikā – muzejs atstāja pagaidu mītni Lāčplēša 
ielā 106, kur muzeja krājums tika pārvietots 2014. gadā pēc postošā ugunsgrēka Rīgas pilī. Krājuma pārvadātāju – SIA “BCS” 
– pēdējā kravas mašīna ar Arheoloģijas departamenta telpu aprīkojumu atstāja Lāčplēša ielu 20. aprīlī.  

Salīdzinot ar 2014. gadu, kad tik prāvu krājuma priekšmetu skaitu – ap 
1 miljonu – nācās iepakot un transportēt pirmoreiz, tagad talkā nāca 
pieredze, tomēr pārvietošanas process bija ne mazāk sarežģīts un   
darbietilpīgs: pārvešanai bija jāsagatavo visdažādākie priekšmeti: gan 
trausla porcelāna vāze, gan smags 19. gadsimta lielgabals. Arī SIA 
“BCS”, kas šo darbu veica jau 2014. gadā, pa šo laiku bija daudz mācī-
jušies, lai apjomīgais muzeja vērtību pārvešanas process ritētu raiti. 
Pārcelšanās process sākās 2019. gada 2. decembrī, kad uz jauno      
Latvijas Muzeju krātuves ēku Pulka ielā 8 pirmie devās LNVM Restau-
rācijas departamenta restauratori, kuri trīs gadu desmitus bija strādā-
juši   Vecpilsētas ielā 7. Raksturojot darba apstākļus jaunajā krātuvē, 
bieži nākas teikt “pirmo reizi”: beidzot gan restauratori, gan muzeja 
krājums atrodas zem viena jumta, kas nenoliedzami atvieglos sarežģītā 
muzeja priekšmetu saglabāšanas un restaurācijas darba organizāciju. 

Restauratori ir saņēmuši specializētas, ar modernu tehniku aprīkotas darba telpas un var izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas 
ļaus pilnvērtīgi realizēt vienu no būtiskām muzeja darba funkcijām – muzeja priekšmetu saglabāšanu nākotnei. 
9. decembrī ceļā uz Pulka ielu devās Etnogrāfijas nodaļas darbinieki ar savām kolekcijām, līdz beidzot šī gada aprīļa otrajā pusē 
uz jauno krātuvi tika aizvesti pēdējie Arheoloģijas nodaļas kolekciju priekšmeti. 
Ir īstenojies ilgi gaidītais sapnis. Unikālais Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums beidzot glabājas nevis pielāgotās telpās, 
kā līdz šim, bet speciāli šim nolūkam būvētā ēkā, visām tehniskajām prasībām atbilstošās glabātavās, nodrošinot muzeja priekš-
metu saudzīgu novietojumu un mikroklimatu. Muzeja speciālisti varēs pilnvērtīgi veikt muzeja darba funkcijas – gan krājuma 
komplektēšanu, gan saglabāšanu, gan izmantošanu. Priekšā gan vēl kolekciju izvietošanas un topogrāfijas veidošanas darbs, līdz 
varēsim teikt – tas ir paveikts! – un šķirsim jaunu lappusi muzeja vēsturē. 
 

10 JAUTĀJUMI VĒLĒTĀJAM. 1920–1990–2020 
 

Jūnijā Brīvības bulvāra liepu alejā, blakus LNVM ekspozīcijas un izstāžu zāļu namam, 
apmeklētājus gaidīs ārtelpas izstāde par Latvijas demokrātijas vēsturi. 
Kādam jābūt politiķim? Tautas kalpam, vadonim, saimniekam vai mesijam? Vai valsts 
drīkst visu? Un, galu galā, vai vēlētājs var arī atcelt savu izvēli? Šie un citi fundamentāli 
jautājumi bijuši vienlīdz aktuāli gan starpkaru Latvijas parlamentārajā demokrātijā 
(1920–1934), gan mūsdienās – kopš neatkarības atjaunošanas 1990. gadā. Tomēr abi 
demokrātijas laikmeti, par spīti daudzām uzkrītošām līdzībām, līdz šim aplūkoti drīzāk 
atrauti viens no otra. Par 14 gadus ilgušo starpkaru Latvijas demokrātiju (Satversmes 
sapulci, 1.–4. Saeimu) interesējas gandrīz tikai vēsturnieki, turpretī ar mūsdienu politi-
ku neizbēgami sastopamies ik uz soļa – ikvakara TV ziņās un pie vēlēšanu urnas – un 
pagaidām vēl neuztveram to kā vēstures sastāvdaļu. 
Muzeja jaunā izstāde “10 jautājumi vēlētājam. 1920–1999–2020” ļaus ieraudzīt abus 
Latvijas demokrātijas posmus vienkop. Tā skaidros demokrātijas izpausmju pēctecību 
un pārmaiņas – piemēram, kāds bija “ideālā politiķa” tēls 1920. gadu Latvijā un    
1990. gados? Kā izprasts “vēlētāja pienākums” toreiz un tagad? Spilgts vaibsts demo-
krātijas sejā vienmēr bijis priekšvēlēšanu solījumu teātris, taču – kā mainījušās partiju 
cīņas stratēģijas? Izstāde aktualizēs arī sarežģīto jautājumu par latviešu pamatnācijas 
un mazākumtautību tiesībām – kāda bija cittautiešu attieksme pret starpkaru Latvijas 
valsti, un vai šodien varam teikt, ka “nācija – tie esam mēs visi”? Katrs no izstādes      
10 tematiskajiem stendiem veltīts kādam būtiskam jautājumu lokam. 
Par galveno izteiksmes līdzekli izstādē izvēlēta politiskā karikatūra – žanrs, kas īpašu 
uzplaukumu piedzīvoja tieši demokrātiskajā Latvijā 20. gados un atkal brīvi atdzima 
pēc 1990. gada. Izstādē pirmoreiz plašāk tiks eksponēta daļa no unikālās LNVM starp-
karu karikatūru kolekcijas (muzeja krājumā ir 216 zīmējumu, tostarp Sergeja  Civinska, Indriķa Zeberiņa, Kārļa Krauzes, Oto Skul-
mes, Sigismunda Vidberga u. c. autoru darbi), kā arī mūsdienu Latvijas karikatūras meistaru Gata Šļūkas un Zemgus Zaharāna 
veikums. Stendus papildinās arī abu laikmetu politiskās aģitācijas plakāti, vēsturiskas fotogrāfijas un infografikas.  
Ārtelpas stendu izstāde, kas būs aplūkojama Brīvības bulvāra liepu alejā, ir pirmā LNVM izstāde šādā formātā. To varēs bez 
bažām apmeklēt arī fiziskās distancēšanās apstākļos, jo stendi būs izvietoti drošā atstatumā viens no otra. Izstāde ietilpst 
LNVM aktivitāšu programmā “Demokrātijas (at)dzimšana. 1920–1990–2020”, kas šogad norisinās pirmā Latvijas parlamenta 
– Satversmes sapulces – sasaukšanas simtgadē un atzīmējot 30 gadu jubileju kopš valsts neatkarības atgūšanas. 

Attēlā: Izstādes stenda darba versija. 

Attēlā: Muzeju krātuve Pulka ielā 8. Foto: Kārlis Kalseris. 



 

MUZEJS IR RESTARTĒJIES! 
 

Teju divus mēnešus pabijis aiz apmeklētājiem slēgtām durvīm, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 19. maijā no jauna sāka 
pieņemt vēstures interesentus LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Dauderu nodaļā Zāģeru ielā 7 un    
Tautas frontes muzeja nodaļā Vecpilsētas ielā 13/15.  
Lai muzeja apmeklējums būtu drošs gan viesiem, gan 
darbiniekiem, tiek ievērots nozarei izstrādātais sanitārais 
protokols. Apmeklētājiem orientēties jaunajos apstākļos 
palīdz muzeja darbinieki un vienota dizaina norādes, kas 
izstrādātas Latvijas muzeju kopīgi īstenotajai kampaņai 
#TiekamiesTagad. Muzeji bija vienas no pirmajām kultū-
ras iestādēm, kas atvērās pēc karantīnas laika. Kampaņā, 
ko organizēja Latvijas Muzeju biedrība un kurā piedalījās 
daudzu Latvijas muzeju, to skaitā LNVM, pārstāvji, kopīgi 
tika radītas idejas, izraudzīti dizaina elementi un materiā-
lu formāti, lai vienotā stilistikā sveiktu un uzrunātu muze-
ju apmeklētājus visā Latvijā, vienlaikus lakoniskā vizuālajā 
valodā informētu par nepieciešamajiem sanitārajiem un 
drošības noteikumiem muzeju “lietošanā”. Maija vidū 
Eiropas Muzeju asociāciju tīkls (NEMO) kampaņu atzina 
par labāko praksi kategorijā Pēcpandēmijas pieejas. 
Kas sagaida muzeja viesus? LNVM ekspozīcijas un izstā-
žu zālēs piedāvājums ir šāds: Latvijas vēstures ekspozīci-
ja, sākot no pirmo iedzīvotāju ienākšanas Latvijas teritori-
jā un beidzot ar mūsdienām, un Latvijas simtgadei veltītā 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”, kas iepazīstina 
ar pēdējo simt gadu būtiskākajām norisēm politikā, kultū-
rā, saimniecībā un ikdienas dzīvē. Muzejā gaidīti visu pa-
audžu apmeklētāji, īpašas nodarbes sagādātas jaunākā 
skolas vecuma bērniem – ar ceļvedi rokās iepazīt izstādi 
“Latvijas gadsimts” un Latvijas vēstures ekspozīciju 
(ceļvedis iegādājams muzeja veikalā par 2 eiro vai        
skatāms elektroniski: http://lnvm.lv/wp-content/
uploads/2020/05/Celvedis.pdf).  
LNVM Dauderu nodaļā apskatāma atjaunotā ekspozīci-
ja, kas stāsta par Dauderu nama vēstures līkločiem un 
reizē visas Latvijas kultūrvēsturiskajām norisēm              
19.–20. gadsimtā, kā arī kultūras mecenāta Gaida Graudi-
ņa kolekcijas izcilākie eksponāti; mākslinieces Rutas    
Appenas gleznu izstāde “Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas 
un ziedi”. Šajā gadalaikā īpaši pievilcīgs ir ainaviskais 
“Dauderu” dārzs, kas ieskauj grezno savrupmāju. 
Krāšņo Sarkandaugavas namu un dārzu, kur vienuviet 
satikušies spilgti Latvijas vēstures laikmeti, var atklāt gan 
vienatnē, gan divatā un ģimenes lokā – iekļaujot         
velobrauciena vai pastaigas maršrutā, sarīkojot pikniku 
vai nelielas svinības; “Dauderi” piedāvā arī izcilu fonu 
fotografēšanās cienītājiem.  
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā apmeklētāji aicinā-
ti iepazīt ekspozīciju, kas veltīta vienam no svarīgākajiem 
posmiem Latvijas vēsturē – Trešajai atmodai – un Latvijas 
Tautas frontes lomai Latvijas valstiskās neatkarības atjau-
nošanā. Ar mūsdienīga dizaina un tehnoloģisku līdzekļu 
palīdzību muzeja viesi var ne tikai iegūt informāciju, bet 
arī emocionāli izjust ekspozīcijā atspoguļotos notikumus.  
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un tā nodaļas iespējams apmeklēt, ievērojot drošības noteikumus: galvenie no tiem ir ap-
meklējums individuāli vai ģimenes (mājsaimniecības) lokā un 2 metru fiziskā distance no citiem apmeklētājiem un personāla. 
Ar visiem noteikumiem iespējams iepazīties šeit: http://lnvm.lv/?page_id=13083.  
Ierobežojumi attiecas arī uz ekskursijām muzejā gida pavadībā – tās iespējamas tikai vienas mājsaimniecības locekļiem vai 
nelielai grupai, ievērojot attiecīgo fizisko distanci; ekskursijas muzejs lūdz pieteikt iepriekš. 
 

Attēlā: Kampaņas #TiekamiesTagad ietvaros izstrādāts informatīvais materiāls  
ar drošības noteikumiem. 

http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2020/05/Celvedis.pdf
http://lnvm.lv/wp-content/uploads/2020/05/Celvedis.pdf
http://lnvm.lv/?page_id=13083


 

 

  

PLĀNOTIE MUZEJA JUBILEJAS PASĀKUMI  
NOTIKS RUDENĪ  
 

2020. gada 13. maijā bija iecerēta LNVM simtgadei valsts muzeja statusā veltīta starptautiska konference “Ar skatu rītdienā”, 
kā arī izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” atklāšana. Lai gan abi pasākumi nonāca krīzes 
dēļ nenotikušo pasākumu sarakstā, muzejs ar piesardzīgām cerībām raugās nākotnē un iecerētās norises piedāvās apmeklē-
tājiem 2020. gada rudens sezonā.  
Vēl jo vairāk – izstāde “Tuvplāni” būs kļuvusi par vienu no ļoti retajām izstādēm muzeja vēsturē, kas sagatavota krietni pirms 
atklāšanas termiņa (kā zināms, parasti pēdējo darbu veikšana pie izstādes var notikt vēl minūti pirms svinīgās atklāšanas). Patla-
ban izstādes “Tuvplāni” iekārtošana jau tuvojas noslēgumam, tiesa gan, muzeja apmeklētājiem tā būs redzama septembrī, kad 
ceram īstenot arī ar to saistītās aktivitātes un izglītojošo programmu. Izstāde “Tuvplāni” būs pietuvinājums muzeja ikdienas 
darbam, muzeja funkcijām un to nozīmei, cenšoties pēc iespējas vienkārši skaidrot būtiskus jautājumus par muzeju: “Vai muzejs 
krāj visu?”, “Kas jāprot restauratoram?”, “Vai muzeja priekšmeti var kļūt ietekmīgi?”, “Vai visi priekšmeti aplūkojami muzeja 
ekspozīcijā?”. Gaidīsim atbilžu meklētājus muzejā 2020. gada rudenī! 
Attēlos zemāk: Ieskats izstādes “Tuvplāni” iekārtošanas procesā. Foto: Jānis Puķītis. 



 

ROSĪBA MUZEJA DAUDERU NODAĻĀ 
 

Arī LNVM Dauderu nodaļā pēc piespiedu dīkstāves atjaunojas aktivitātes muzeja telpās un notiek gatavošanās gaidāmiem 
notikumiem – muzeja nodaļas 30 gadu atzīmēšanai un gleznu izstādei.   

Līdz 14. jūnijam interesenti aicināti uz Rutas Appenas gleznu izstādi     
“Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas un ziedi”. Pati māksliniece savus māk-
slas darbus komentē šādi: “Ceļojot nav svarīgs attālums, bet gan gala-
mērķis, iekšējā enerģija, kas šo ceļu piepilda ar jaunām emocijām, sajū-
tām un sirds siltumu. Atļauj sev nedaudz novirzīties no ikdienas ceļa, lai 
nepalaistu garām kādu jaunu un iepriekš neredzētu atradumu!”. Vairāk 
par izstādi iespējams uzzināt šeit: http://lnvm.lv/?p=15300.  
Savukārt no 17. jūnija Dauderu nodaļā 
būs skatāmas Gitas Palmas gleznas ar 
vienojošo nosaukumu “Apvedceļš” – tie 
ir darbi, kas tapuši laikā no 2012. gada 
līdz 2020. gada pavasarim. Gleznās reālā 
laika plūdums ir apstādināts brīdī, kas 
vislabāk atklāj objektu un sastindzina to, 
lai mūžam garām skrienošie paskatītos uz 

ikdienas lietām ar citām acīm. Māksliniece Gita Palma ir absolvējusi Jēkabpils Mākslas skolu, 
vēlāk Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tagad PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola), 

tālākajās studiju gaitās ieguvusi bakalaura 
grādu mākslās. Kopš 2012. gada Gita Pal-
ma aktīvi piedalās gan vietējas nozīmes, 
gan reģionālās izstādēs. Latvijas daba, 
transports, ēkas ir tēmas, kas caurvij māk-
slinieces gleznas, – tās liek cilvēkiem aiz-
domāties, pasapņot, atcerēties kādu vi-
ņiem vien zīmīgu notikumu. Gleznas top 
eļļas tehnikā uz audekliem, kartoniem, preskartoniem un koka, un to 
satura atklāsme notiek ar līnijām un krāsu; tieši krāsu izteiksmīgums, 
lakonisms un bieži vien toņu sterilitāte kalpo kā palīgs gleznas kopējās 
noskaņas radīšanai. Izstāde būs apskatāma līdz 17. jūlijam. 
Virtuālajā vidē, 
Dauderu nodaļas 

Facebook lapā, jau martā tika uzsākta jauna rubrika #Atmiņunesējs. Tajā 
tiek publicēti interesantākie priekšmeti no 2018. gadā izdotā kataloga, 
kurā atspoguļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra             
Gaida Graudiņa pēckara gados trimdā izveidotā kolekcija. To veido ap 
7000 priekšmetu, kas ir daudzveidīgi gan no tipa, gan tēmas, gan hrono-
loģijas viedokļa. Vākums aptver laika posmu no 14. gadsimta otrās pu-
ses līdz pat mūsdienām, turklāt tajā ir ne tikai ar Latvijas teritoriju saistī-
ti priekšmeti vien. Izdevumā līdz ar aprakstiem publicētas 352 priekšme-
tu fotogrāfijas.  
LNVM virtuālo materiālu vietnē emuzejs.lnvm.lv citu starpā ir pieejama 
Dauderu nodaļas atjaunotās ekspozīcijas aplikācija par “Dauderu” nama 

vēsturi; tajā var uzzināt ne tikai par pašu grezno namu Sarkandaugavā 
– tā vēsturi, apkārtni un telpām –, bet arī daudziem muzeja kolekcijas 
priekšmetiem: emuzejs.lnvm.lv/apps/dauderi/#/.  
LNVM Facebook lapā rubrikā #Dauderujaunā kopš 2019. gada otrās pu-
ses interesenti tika aicināti doties virtuālā ceļojumā pa “Dauderu” nama 
greznajām iekštelpām. Tagad šis cikls ir noslēdzies, bet kā skaists tā no-
beigums un aicinājums gada siltajā laikā aplūkot Dauderu nodaļu gan no 
iekšpuses, gan ārpuses būs stāsts par “Dauderu” nama arhitektūru un 
eksterjeru. Īpašs iemesls to darīt varētu būt tas, ka 27. jūnijā, kad Daude-
ru muzejs atzīmēs 30. jubileju, nams, kā arī parks un dārzs būs piee-
jams bez maksas. 

Attēlā: Skats izstādes “Pa ceļam uz Dauderiem: ainavas un ziedi” 

atklāšanā. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: Māksliniece Gita Palma.  

Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: Mākslinieces Gitas Palmas glezna no topošās izstādes.  

Attēlā: Aplikācijas ekrānšāviņš. 

Attēlā: “Dauderu” nama zīmējums.  
Autors: Gita Palma. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flnvm.lv%2F%3Fp%3D15300%26fbclid%3DIwAR2VrKsbasFotWONfiUnX86FralmjBcrhVwAk8Vj9N52WL9VwaoVWZXJsH0&h=AT3cxIXtg4jPDD7EiZ4bjmetej_iN2mQxCALzZMd0Br8KXqlYzFp-f9hye7GUR28_-Q5xzzGBwTi_fWIoLwQtGvjI36jcV3NGHOWG7YtU5P6RIVTIgI1C
https://www.facebook.com/hashtag/atmi%C5%86unes%C4%93js?__cft__%5b0%5d=AZV_Aagib1SHMdkxZZm2FdYd1SFmu_C2-n-Eycd0FKAWUIOJMboZwSVOPMllRSoY2mAtQSyFyecoaFCSLLa_Wh3UEvjKfdIBEskq98NZiA6gy0LhtIjkQ-XDDk6zxduVSeM&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Femuzejs.lnvm.lv%2Fapps%2Fdauderi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2C5T6Gol042wT_L0gYA4HR5VHEsBn-tr05_EvrcYefqglFdhm58rhsaxQ%23%2F&h=AT1XwCgDoc-KhHrj26c93sBpRMSfsPD38qAQRhIFh3xD_-T9p5RvFIDfyFi3Q3ZwTuFG2W825-5Z-hgB6z_QGbIc-Y7SU4MxQ


 

LIECĪBA PAR ZĪMĪGU SATVERSMES SAPULCES SĒDI 
 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Satversmes sapulces sasaukšanas 100. gadadienā saņēmis nozīmīgu dāvinājumu –     
oriģinālu fotogrāfiju, kurā redzama kāda īpaša Satversmes sapulces sēde.  

Pirms 100 gadiem, 1920. gada 1. maijā, uz pirmo sēdi sanāca pirmais demokrā-
tiskās, vispārējās un tiešās vēlēšanās ievēlētais Latvijas parlaments –             
Satversmes sapulce. Par godu šim notikumam Satversmes sapulces deputāta 
un tās sekretāra Roberta Ivanova (1883–1954) ģimene uzdāvinājusi Latvijas 
Nacionālajam vēstures muzejam oriģinālu lielformāta fotogrāfiju ar Satver-
smes sapulces sēdes kopskatu 1921. gada 28. janvārī, iemūžinot vienu no poli-
tiski svarīgākajiem Satversmes sapulces darbības brīžiem – svinīgo sēdi par 
godu Sabiedroto Augstākās padomes 26. janvārī izsludinātajai Latvijas Republi-
kas starptautiskajai de iure atzīšanai. Satversmes sapulces ievēlēšana un darbī-
ba līdz 1. Saeimas sasaukšanai 1922. gada rudenī ir īpašs posms Latvijas parla-
mentārās demokrātijas vēsturē – pusotra gada laikā vispārējās vēlēšanās ievē-
lētie 152 deputāti izvēlējās jaunās valsts politisko iekārtu un attīstības virzienu. 
Vizuālo materiālu par Satversmes sapulces darbību Latvijas muzeju krājumos 
nav daudz, tādēļ dāvinājums ir divtik nozīmīgs. 
Fotogrāfijas dāvinātājs, Satversmes sapulces sekretāra Roberta Ivanova maz-
mazdēls, uzņēmuma “Brain Games” vadītājs Egils Grasmanis stāsta: “Ar šo 
fotogrāfiju aizsākās mana interese par vecvectēvu, un līdz ar to arī vēstures 
notikumiem pirms 100 gadiem. Esmu pagodināts nodot tās oriģinālu muzeja 
rīcībā”.  
 

Uzziņai:  
Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs (1883–1954) politisko darbību 
sācis nelegāli Latvijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, pēc 1905. gada 
bijis emigrācijā ASV, Šveicē un Vācijā. 1918. gada 21. novembrī atgriezies Lat-
vijā un Liepājā atsācis darbību LSDSP. Ivanovs kļuvis par partijas delegātu Lat-
vijas Tautas padomē un 1920. gada sākumā tās prezidijā izpildīja sekretāra 
biedra pienākumus. 1920. gadā ievēlēts Satversmes sapulcē un kļuvis par tās 
sekretāru; darbojies arī 1. Saeimā, deputāta mandātu nolicis pēc kļūšanas par 
valsts kontrolieri (1923–1934). Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma 1934. gadā bijis 
spiests Valsts kontroles vadītāja amatu atstāt. Miris 1954. gadā Rīgā. 

Attēlā: Latvijas Republikas Satversmes sapulces svinīgā sēde par godu Latvijas valsts starptautiskajai de iure atzīšanai. Satversmes sapulces prezidijā no kreisās: 
Staņislavs Kambala, Andrejs Petrevics, Jānis Čakste, Roberts Ivanovs, Mārtiņš Antons un Erasts Bite. No prezidija pa kreisi – ārvalstu diplomātiskie pārstāvji,    
pa labi – valdības locekļi. 1921. gada 28. janvāris. Fotogrāfs nezināms.  

Attēlā: Fotogrāfijas dāvinātājs Egils Grasmanis  
pie Satversmes plakāta izstādē “Latvijas gadsimts”.  

2020. gada 30. aprīlis. Foto: LNVM.  



 

SARMĪTE GAISMIŅA 
(1943–2020) 

 

2020. gada 22. aprīlī mūžībā devās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta ilggadējā vadītāja,      
restauratore-vecmeistare Sarmīte Gaismiņa. 
Sarmīte Gaismiņa bija viena no Latvijas res-
tauratoru autoritātēm, kolēģe un padomde-
vēja, savas jomas profesionāle un darba en-
tuziaste, vitāla, sirsnīga, atvērta, draudzīga 
un padomiem bagāta kolēģe.  
No 1982. līdz 2020. gadam viņa vadīja res-
taurācijas darbu Latvijas Nacionālajā vēstu-
res muzejā – Restaurācijas nodaļu, vēlāk – 
centru un pēdīgi departamentu, izveidojot to 
par Latvijai un Baltijai nozīmīgu profesionālu 
daudzprofilu restaurācijas institūciju. To 
attīstīt palīdzēja Sarmītes daudzpusība, eru-
dīcija un enerģija, kā arī orientēšanās dažā-
dās restaurācijas jomās, ne tikai viņai tuvā-
kajā arheoloģiskā materiāla un metāla     
restaurācijā. Pēdējos gados Sarmīte Gaismi-
ņa ieguldīja daudz pūļu, lai izveidotu jaunās 
un modernās restaurācijas laboratorijas ne-
sen atvērtajā Muzeju krātuvē, kuru darbību 
praksē viņai diemžēl neizdevās piedzīvot. 
Sarmīte vienmēr dalījās pieredzē, palīdzēja 
“noteikt vainas” un atrast pareizos risināju-
mus ne tikai muzeju priekšmetu saglabāša-
nā, bet arī Brīvības pieminekļa un citu objek-
tu restaurācijā, izglītoja topošos restaurato-
rus Rīgas Celtniecības koledžā, bija mācību 
grāmatas un rakstu autore. Viņa aktīvi un 
aizrautīgi popularizēja kultūras mantojuma 
saglabāšanu un restaurāciju kā svarīgu Latvi-
jas muzeju un citu kultūras institūciju darba 
daļu. Sarmīte bija viena no Latvijas Restaura-
toru biedrības dibinātājām 1989. gadā un 
aktīva tās biedre, līdzdarbojās restauratoru 
izstāžu un konferenču rīkošanā Latvijas un 
Baltijas mērogā, daudzu gadu garumā pieda-
lījās restauratoru kvalifikācijas sistēmas iz-
veidē un pilnveidošanā. Par ieguldījumu Brī-
vības pieminekļa restaurācijā viņai           
2001. gadā piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa 
Zelta goda zīme. 
Sarmīte Gaismiņa piedzima Rīgā 1943. gada 
8. aprīlī, pabeidza Rīgas 45. vidusskolu un 
1969. gadā absolvēja Rīgas Politehniskā insti-
tūta Ķīmijas fakultāti ķīmiķa-tehnologa speci-
alitātē. Paralēli studijām strādāja    Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūtā, pēc studiju noslēguma kļuva par inženieri 
Speciālajā Ķimizācijas konstruktoru birojā “Latbithim”. 1982. gada 22. februārī Sarmīte sāka darbu Latvijas PSR Vēstures muzejā 
kā Restaurācijas laboratorijas vadītāja. Ienākot gluži jaunā jomā – restaurācijā –, viņa aktīvi sāka interesēties par tās teoriju un 
praksi, izzināt un pētīt jomas novitātes, piedaloties neskaitāmos kvalifikācijas celšanas kursos un pieredzes apmaiņās. Tas ļāva 
strauji pilnveidot plašāko muzeja priekšmetu restaurācijas centru Latvijā. 
Nesaudzīga slimība iztraucēja Sarmītes vēlmi pelnītā atpūtā kopā ar ģimeni baudīt daudzu gadu darba augļus. Sarmīti Gaismiņu 
– tik ļoti saderīgu ar savu uzvārdu – ar gaišu vārdu atcerēsies visi kolēģi, ar kuriem kopā strādāts un ar kuriem viņa dāsni dalīju-
sies zināšanās. Viņas lietišķumu, noteiktību un racionālismu papildināja nemitīgs optimisms un cilvēciska sirsnība.  
 

Izsakām līdzjūtību Sarmītes Gaismiņas ģimenei. 

Attēlā: Sarmīte Gaismiņa.  
Foto: Roberts Kaniņš. 



 

UZ BRĪDI ATSEDZ RĪGAS PILS GRIESTU VELVES 
 

Sekojot vēsturiskās mājvietas Rīgas pils atjaunošanas darbu gaitai, muzeja darbiniekiem nesen bija iespēja piedalīties arī pils 
kapelas un remtera griestu velvju aplūkošanā neilgajā brīdī pirms to sagatavošanas turpmākajiem darbiem, kad velves vairs 
nebūs pieejamas. Būvgružos tika atrastas arī vēstures liecības, kas nonāks muzeja krājumā.  
Gatavojoties Rīgas pils kastelas D korpusa rekonstrukcijai, šopavasar pēc Valsts Nekustamo īpašumu pasūtījuma tika atsegtas 
pils kapelas un remtera griestu velves, kas atradās zem kādreizējās LNVM etnogrāfijas un vēsturisko interjeru ekspozīcijas grī-
das. Lai pirms būvdarbu sākuma varētu nodrošināt pilnvērtīgu konstrukciju izpēti un izveidotu precīzu pils 3D modeli (“punktu 
mākoni”), tika izvesti virs velvēm sabērtie būvgruži (tie bērti velvju slogošanai). Pēc izpētes velvju virspuses atkal aizbērs, tādēļ 
LNVM darbinieki izmantoja unikālo brīdi, lai aplūkotu un fotofiksētu parasti aizsegtās velvju konstrukcijas “no augšas”. Muzeja 
krājumā nonāks arī atsevišķi 18.–20. gadsimta priekšmeti, kas atrasti pils velvju slogošanai izmantotajos būvgružos, tostarp būv-
elementi (krāsns podiņu fragmenti), iepakojumi, Vidzemes guberņas kancelejas gatavots dokuments, apavu fragments. 

 

MUZEJU DIENĀ – VIKTORĪNA AR VEIKSMES ELEMENTIEM 
 

Sveicot kolēģus un izzinošas laika pavadīšanas piekritējus Starptautiskajā Muzeju dienā, kā arī iedvesmojot apmeklētājus pēc 
ilga pārtraukuma doties uz muzeju 19. maijā, muzeja Facebook lapā piedāvājām pārbaudīt zināšanas nelielā muzejam un 
Latvijas vēsturei veltītā viktorīnā. 

Viktorīna sastāvēja no pieciem videojautājumiem, kurus bija sagatavojuši LNVM darbinieki, un balvu fondā bija privātas eks-
kursijas katram no pieciem uzvarētājiem un viņa izvēlētai nelielai kompānijai šo darbinieku vadībā; uzvarētājiem bija iespēja arī 
izvēlēties ekskursijas tematiku vai Latvijas vēstures laikposmu. Jautājumi skāra plašu tēmu loku, sākot no muzejam zīmīgām 
ēkām un saktas veida uz kādas Latvijas naudaszīmes un beidzot ar piederumiem, kas tika izmantoti komplicētajā maizes 
cepšanas procesā. Piecus uzvarētājus no pareizi atbildējušajiem noteica veiksmes faktors – loterija.  
Vēlreiz sveicam laimējušos: Vivitu Grasi, Uldi Valneri, Gunitu Kulmani, Madaru Meževiču un Ilzi Melbergu! 

Attēlos: Skati virs Rīgas pils kapelas un remtera griestu velvēm. Foto: LNVM. 

Attēlā: Muzeja darbinieki uzdod videojautājumus, no kreisās: LNVM direktors Arnis Radiņš, Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule, Numismātikas nodaļas 
vadītāja Anda Ozoliņa, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis, Arheoloģijas departamenta krājuma glabātāja Rūta Vecmuk-
tāne. Ekrānšāviņi.  



 

 

LATVIJASGADSIMTS.LV UZ POPULARITĀTES VIĻŅA 
 

Laikā, kad izstāde “Latvijas gadsimts” bija slēgta apmeklētājiem, izstādes mājaslapa latvijasgadsimts.lv piedzīvoja lielu lieto-
tāju skaita pieaugumu.  

Šajā laikā lapu apmeklējuši 1,9 tūkstoši lietotāju, no  
13. marta līdz 18. maijam veicot 2,4 tūkstošus sesiju. 
no tiem  1826 apmeklētāji iepriekš lapu nebija skatījuši. 
Lielākais lapas apmeklējumu skaits bija vērojams         
19. martā – 280 lietotāju. Izsekojot lapas apmeklētāju 
ceļam uz latvijasgadsimts.lv, populārākais izrādījās no 
muzeja Facebook konta Facebook.com/LNVMuzejs 
veiktais. Piemēram, 19. martā tādi bija 199 no 280 la-
pas lietotājiem; tas norāda uz lielo Facebook ietekmi. 
Vēl citas vietnes, no kurām lietotāji nonākuši izstādes 
“Latvijas gadsimts” lapā, bija muzeja mājaslapa lnvm.lv, 
emuzejs.lnvm.lv, lv100.lv un Google meklētājs.            
84 % lapas lietotāju bija no Latvijas (no tiem 61 % no 
Rīgas), 7 % no ASV un 2 % no Slovēnijas.  
Analizējot ierīču veidus, kurās tika skatīta mājaslapa, 

secināts, ka 43 % gadījumu tas bija viedtālrunis, 3 % planšete, bet lielākā daļa – 54 % – klēpjdators un stacionārais dators. 
Visvairāk lapas apmeklētājus interesēja Gadsimta albums – puse no lietotājiem uzreiz nokļuva Gadsimta albuma sadaļā, nevis 
sākumlapā, un populārākie laika nogriežņi izrādījās 1914–1918 un 1992–2020. 
 
 

GADSIMTA ALBUMU PAPILDINA  
PANDĒMIJAS FOTOSTĀSTI UN CITAS LAIKA LIECĪBAS 
 

Laikā, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un muzejs apmeklētājiem bija slēgts, izmantojot dažādus medijus, tika 
popularizēta iespēja pievienot fotogrāfijas Gadsimta albumam. No 13. marta līdz 25. maijam vietne latvijasgadsimts.lv/
albums tika papildināta ar 43 fotogrāfijām, no kurām 30 fiksējušas pandēmijas laiku.  
Interesants stāsts par dažādajiem ar veselības saudzēšanu saistītiem   
ierobežojumiem ir “Kāzas ārkārtas situācijas laikā”: 
Mēs jau sen runājam par to, ka tik ilgi esam kopā, vajag jau kaut kā to 
juridiski apstiprināt. Gribējām to darīt četratā – mēs un liecinieki, nekādu 
draugu un ģimenes. Un tad notika pandēmija, 13. martā pasludināja 
ārkārtas situāciju un kļuva skaidrs, ka visi mūsu plāni ir zem jautājuma 
zīmes. Noskaidroju, ka precēties var, bet bez viesiem. Parunājam un izlē-
mām – nav ko vilkt garumā, jātaisa pieteikums un tuvākajā pieejamajā 
laikā jāiet precēties. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki mēģināja visas 
ceremonijas ieplānot kompakti, un tā mēs tikām pie ļoti skaista datuma – 
8. maija. Mēs atbraucām uz nodaļu ar velosipēdiem, bet nodaļas durvis, 
kas parasti ir atvērtas, bija slēgtas. Mūs satika nodaļas darbiniece ar 
sejas vairogu un ielaida iekšā. Pirmais, ko izdarījām mēs visi – aizgājām 
nomazgāt rokas. Cits darbinieks parādīja mums, kur tieši zālē jāstāv, lai 
varētu ievērot 2 metru distanci. Lai gan mēs telpā bijām tikai seši, cere-
monija sanāca ļoti svinīga, jo vadītājs Miervaldis Jenčs uzbūra svētku 
sajūtu tikai ar savu balsi. Līdzi paņemtās sejas maskas noderēja vien kāzu 
ceļojumā – nākamajā dienā mēs ar vilcienu aizbraucām uz Siguldu stai-
gāt pa takām un vilkam tās vilcienā. 
Citas pandēmijas laika fotogrāfijas fiksējušas tukšas pilsētu ielas, afišu 
stabus bez tik ierastajiem plakātiem, ostu, kurā apstājusies prāmju satik-
sme, uzrakstus dažādās sabiedriskās vietas, Zoom un citu videokonferenču rīku izmantošanu gan mācībās, gan izklaidē.        
Gadsimta albumā var uzzināt arī par to, ka Straumes bibliotēka Limbažu novadā, Skultes pagastā, radusi netradicionālu grāma-
tu izsniegšanas veidu – nolaižot tās pa logu groziņā, savukārt Kandavas Kārļa Mīlenbaha skola fiksējusi klātienes konsultācijas 
12. klašu eksāmenam matemātikā, ievērojot visus drošības pasākumus. 
Gadsimta albumu papildinājušas ne tikai 2020. gadu raksturojošas fotogrāfijas. Laika sadaļā 1992–2020 pievienotas vēl 6 citu 
gadu fotogrāfijas un stāsti. Neliels pienesums – 3 fotogrāfijas – bijis arī sadaļā 1986–1991, 2 fotogrāfijas papildinājušas sadaļu 
1953–1985, bet pa vienai – laikposmus 1934–1940 un 1914–1918. 
Paldies visiem, kuri papildināja Gadsimta albumu ar savām fotogrāfijām un stāstiem! Aicinām ikvienu 68 Latvijas muzeju 
kopizstādes “Latvijas gadsimts” mājaslapā latvijasgadsimts.lv sadaļā Gadsimta albums pievienot savu stāstu un fotogrāfiju 
ar Latvijas cilvēkiem, vietām un notikumiem par laiku no 1914. gada līdz mūsdienām! 

Karte: Latvijasgadsimts.lv skatījumu skaits pasaulē. 

Attēlā: Ilgvara un Ksenijas laulības noslēgšanas ceremonija.  
2020. gada 8. maijs. 

http://www.latvijasgadsimts.lv


 

 

 

 

4. MAIJA SIMTGADE  
UN APMEKLĒTĀJU ATGRIEŠANĀS TFM NODAĻĀ 
 

19. maijā apmeklētājiem durvis no jauna vēra arī LNVM Tautas frontes muzeja (TFM) nodaļa, taču līdz tam notika vairākas 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas simtgadei veltītas aktivitātes.  

Atzīmējot 30 gadus, kopš 1990. gada   
4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome 
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas     
Republikas neatkarības atjaunošanu”, 
TFM nodaļa sagatavoja šim nozīmīga-
jam datumam veltītu virtuālās pastaigas 
maršrutu. Tajā varēja izzināt, kur Rīgā 
un ārpus tās tika apspriesta, rakstīta un 
pieņemta neatkarības atjaunošanas 
deklarācija. Maršrutu joprojām ir iespē-
jams izstaigāt virtuāli gan Google Maps 
aplikācijā, gan arī klātienē, ievērojot 
noteiktos drošības pasākumus. Līdz   
25. maijam kartes vietnē bija iegriezu-
šies jau 3530 interesenti. 

Lai ikvienam būtu iespēja pārbaudīt zināšanas par 4. maiju, bija izveidoti arī trīs dažādas sarežģītības erudīcijas uzdevumi, kas 
Google.doc aptaujas formātā bija pieejami TFM nodaļas lapā sociālajās platformās, kā arī LNVM mājaslapā. 

Zīmīgā notikuma atcerē    
iesaistot arī jauno paaudzi, 
TFM nodaļa un 4. maija    
Deklarācijas klubs aicināja     
7–19 gadus vecus bērnus un 
jauniešus piedalīties vizuālo 
darbu un dzejas konkursā 
“Brīvība, mana un mūsu”. 
Konkursā piedalījās 259 da-
lībnieki no 24 Latvijas skolām, 
iesūtot 200 vizuālās mākslas 
darbus un 62 dzejas darbus. 
Pirms apmeklētāju uzņemša-
nas 19. maijā TFM nodaļa 
ieguva jaunu, esošajai situāci-
jai atbilstošu veidolu, akcentē-
jot drošības noteikumu ievē-

rošanu. 19. maijā pirmais apmeklētājs gluži nejauši izrādījās ar muzeja ekspozīciju saistīts cilvēks – Jānis Nagliņš, kurš ir redzams     
1. stāva ekspozīcijā izvietotajā akcijas “Baltijas ceļš” fotogrāfijā ar karogu rokās. Savukārt 20. maijā TFM nodaļu apmeklēja divi 
skursteņslauķi. Cerams, ka tas nozīmē lielu apmeklētāju interesi nākotnē! 

 

Attēlā: Virtuālās pastaigas ekrānšāviņš. 

Attēlā: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 
2020. gada 19. maijā. Foto: Gita Palma. 

Attēlā: Divi skursteņslauķi muzejā. 2020. gada  
20. maijs. Foto: Gita Palma. 

Attēlā: 1. vieta 10.–12. klašu grupā.  
Jekaterina Krupnova, Ventspils 2. vidusskola. 

Attēlā: 1. vieta 1.–3. klases grupā.  
Marta Megne, Ventspils Centra sākumskola.  

Attēlā: Pirmais pandēmijas laika apmeklētājs Jānis 
Nagliņš ar dēlu. 2020. gada 19. maijs.  
Foto: Gita Palma. 



 

VĪRUSS IETEKMĒ  
ARĪ SKOLAS SOMAS GAITAS MUZEJĀ  

 

Ārkārtas stāvoklis atstājis ietekmi arī uz 2019./20. mācību gada izvērtējuma rezultātiem par Latvijas skolas somas ietvaros 
notikušo apmeklējumu LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēs. 

2019./20. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, skolēnu 
grupu apmeklējuma ziņā vērojams kritums. Ievērojamu 
ietekmi uz muzeja apmeklētāju skaitu radīja valstī izslu-
dinātais ārkārtas stāvoklis, kura dēļ muzejs apmeklētā-
jiem tika slēgts 2020. gada 13. martā, tāpēc ne visas 
martā pieteiktās grupas varēja apmeklēt muzeju, bet 
aprīlī, maijā un jūnijā pieteiktajām grupām šādas iespē-
jas nebija vispār.  
Šajā mācību gadā lielākā Latvijas skolas somas finansēto 
grupu aktivitāte bija novembrī – 76 grupas. Salīdzinot ar 
2018./19. mācību gadu, visos mēnešos ir vērojams gru-
pu skaita kritums: ja 2018./19 mācību gadā muzeju ap-
meklēja 536 skolēnu grupas ar Skolas somas finansēju-
mu, tad 2019./20. mācību gadā to bija vairs tikai 200.  
Lai gan 2. semestrī ārkārtējās situācijas dēļ muzejs bija 
atvērts vien divarpus mēnešus, kopumā 2019./20. mācī-

bu gadā, pateicoties Latvijas skolas somas finansējumam, muzejā pabija 200 skolēnu grupas no 71 Latvijas skolas. 
Visaktīvākās bijušas Rīgas mācību iestādes – kopā 37 (iepriekšējā mācību gadā – 67). Ja salīdzina ar 2018./19. mācību gadu, tad 
muzeju apmeklējušo skolu skaits samazinājies uz pusi – no 144 skolām uz 71, un, ja iepriekšējā mācību gadā muzejs uzņēma 
skolas no visiem Latvijas reģioniem, tad šajā mācību gadā – vairāk no Pierīgas. 
Lūkojoties uz aktīvāko skolu topu 2019./20. mācību gadā, jāsecina, ka pāris skolu savu vietu topa augšgalā ir saglabājušas.   
Rīgas 72. vidusskola redzama 3. vietā ar 10 grupām, bet iepriekšējā mācību gadā – 2. vietā ar 23 grupām. Rīgas 10. vidusskola        
iepriekš ieņēma 3. vietu ar 22 grupām, bet šogad – otro ar 13 grupām. Pirmo vietu topā ieņem Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ar        
23 grupām (pērn šajā godā bija Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ar 41 grupu). 
Skolēnu grupas visaktīvāk Latvijas skolas somas finansēju-
mu izmantojušas muzejpedagoģiskajām programmām – 
129 skolēnu grupas (iepriekš – 336) izvēlējušās pavisam 14  
programmas.  
Abu mācību gadu salīdzinājumā piecas populārākās pro-
grammas palikušas nemainīgas, atšķirīga ir vienīgi vietu 
secība. Ja 2018./19. mācību gadā populārākā programma 
bija “Gatavošanās eksāmenam”, tad 2019./20. mācību 
gadā pilnvērtīga gatavošanās eksāmenam vēsturē diemžēl 
nevarēja notikt, jo muzejs apmeklētājiem bija slēgts, tādēļ 
2019./20. mācību gadā šī programma noslīdējusi uz cetur-
to vietu ar vien 11 grupām, (iepriekš – 63). Šī mācību gada 
vispieprasītākā programma bija “Viduslaiku bruņinieki” – 
to apmeklēja 27 grupas (iepriekšējā tā ierindojās 4. vietā 
ar 29 grupām). Sākumskolas skolēnu un 6. klašu audzēkņu 
vidū popularitāti nav zaudējusi programma “Senā skola” – 
iepriekšējā gadā tā ar 56 grupām ieņēma trešo vietu, šajā 
gadā – piekto ar 9 grupām. 
Šajā mācību gadā 71 skolēnu grupa bija izvēlējusies iepazī-
ties vai nu ar kādu no muzeja izstādēm, vai pamatekspozīciju. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, ekskursiju skaits sama-
zinājies gandrīz trīskārt. Nemainīgi līderpozīcijas saglabā 68 Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”. Šajā mācību gadā to 
apmeklēja 22 skolēnu grupas (iepriekšējā – 160). Tāpat kā iepriekš, arī šajā mācību gadā otrā populārākā bija ekskursija ekspo-
zīcijas daļā “Latvijas senvēsture”, ko izvēlējās 16 grupas (2018./2019. mācību gadā – 11). 2019. gada rudenī skolēnu grupas 
aktīvi apmeklēja Lāčplēša Kara ordeņa simtgadei veltīto izstādi, kas bija skatāma no 24. oktobra līdz 1. martam. 
2019./20. mācību gadā 7 skolas izvēlējās Skolas somas finansējumu ieguldīt muzeja ceļojošās izstādes apmaksai: uz 4            
Rīgas skolām un 3 reģionu skolām aizceļoja 6 izstādes: “Baltijas Brīvības ceļš” (uz 2 skolām), “Latvija Brīvības cīņu laikā”, “Ceļā 
uz  Latvijas brīvību”, “Valsts prezidentu institūcija Latvijā”, “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” (uz 2 skolām), “Mēs, tauta”.  
Neskatoties uz neparedzamajiem apstākļiem, kuru dēļ muzejs skolēniem bija pieejams nevis 10 mēnešu ilgu mācību gada 
laiku, bet vien 7,5 mēnešus, Latvijas skolas somas kontekstā mācību gads aizvadīts sekmīgi – iesaistījušās jaunas skolas, 
gandrīz visas muzejpedagoģiskās programmas bijušas pieprasītas, izstāde “Latvijas gadsimts” popularitāti nav zaudējusi, 
turklāt ekspozīcijas daļa “Latvijas senvēsture” tikusi labāk apmeklēta nekā pērn.  

Grafiks ar Latvijas karti, kur punkti apzīmē muzeja apmeklētāju ģeogrāfisko izplatību 
(sarkanā krāsā) un izstāžu norises vietas (dzeltenā krāsā). 

Grafiks: Muzejpedagoģiskās programmas 2019./20. mācību gadā. 



 

MUZEJS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ  
VAIRO VIRTUĀLO SEKOTĀJU SKAITU 
 

Pēc vīrusa izraisītas ārkārtas situācijas izziņošanas valstī LNVM, līdzīgi lielākajai daļai institūciju, aizvēra apmeklētājiem reālā 
nama durvis, toties plaši vēra virtuālās mājvietas, iepazīstinot gan ar krājumu, gan izstādēs un ekspozīcijās redzamo. 
Uzreiz pēc 13. marta, kad muzejs tika slēgts, LNVM sociālo tīklu lapās tika ievietota virkne publikāciju virtuālo sekotāju          
iecienītākajos tēmturos: #Krājumatveries, #Priekšmetustāsti, #Gadsimtaalbums, #UzRīgaspili. Vislielāko sasniedzamību, kā allaž, 
uzrādīja fotogalerijas – gan no muzeja fotogrāfiju un fotonegatīvu krājuma (tēmas: Tirgus, Ceļošana, Talkas, Lieldienu past-
kartes, Draugu mielasti, Vasarsvētki), gan Gadsimta albuma lappusēm (tēmas: Dzīvesstāsti, Izsūtījums, Ēkas, Darbs un profesi-
jas, Piemiņas vietas). Bieži muzeja veidoto galeriju papildināja lasītāji, pievienojot vai nu ar konkrēto tēmu, vai fotogrāfijās 
redzamajiem cilvēkiem saistītus attēlus no sava arhīva, tā piešķirot stāstiem jaunas nianses. Lielu interesi raisīja arī publikācijas 
tēmturī #UzRīgaspili par pirmo un otro Daugavmalā uzcelto un sagrauto pili un no šī laika saglabātajiem ēkas elementiem, kā arī 
īsi pirms muzeja atkalatvēršanās ievietotā Latvijas vēstures relikviju galerija. 

Veicinot publikas iesaisti vēstures liecību krāšanā un vienlaikus 
sniedzot iespēju dīkstāves laiku pavadīt lietderīgi, muzejs    
aicināja ikvienu pievienot fotogrāfijas Gadsimta albumam – 
gan fiksējot pandēmijas laiku, kas drīz kļūs par vēsturi, gan 
īpaši meklējot ar šogad 4. maijā atzīmēto Neatkarības at-
jaunošanas trīsdesmitgadi saistītus fotokadrus (par jaunāko 
pienesumu Gadsimta albumam lasiet Ziņneša 10. lappusē). 
Vēl viens interesentu iesaistes veids bija viktorīna, kas bija 
veltīta Starptautiskajai Muzeju dienai un apliecināja, ka mūsu 
sekotājiem nav svešs arī spēles prieks (vairāk par viktorīnu 
lasiet Ziņneša 9. lappusē). 
Piespiedu dīkstāves laikā tika izveidots un atvērts vēl kāds 
muzeja virtuālo materiālu krājums – vietne emuzejs.lnvm.lv, 
kurā iespējams iepazīt muzeja un tā nodaļu ekspozīcijās un 
izstādē “Latvijas gadsimts” lietojamās aplikācijas, kas noder 
gan kā izglītojošu, gan izzinošu materiālu kopums mācībām vai 
intereses padziļināšanai. Trīs mēnešu laikā vietne apmeklēta 
vairāk nekā 3000 reižu, dienā sasniedzot pat 200 viesu, daudzi 
lietotāji pavadījuši tajā ilgāku laiku (30–60 minūtes); no tēmām 

visvairāk iecienītas Modernizācija 19. gadsimtā un Latviešu tautastērps. 
Jaunu intereses vilni sagaidījis arī muzeja Youtube kanāls, kur redzamas muzeja virtuālās izstādes, – līdz 15. aprīlim apmeklēju-
mu skaits pieaudzis četrkārt, palielinājies arī kanāla abonentu skaits. 
Muzeju darbībai un dzīves ierastajiem ritmiem pamazām atjaunojoties, ceram saglabāt gan jauniegūto interesentu loku, gan 
jaunatklātās darbības formas.  

PAR LATVIJAS RESTAURATORIEM  
STĀSTA STARPTAUTISKĀ NOZARES IZDEVUMĀ 

 

Starptautiskā Restaurācijas institūta (International Institute of Conservation) pavasara izdevumā ievietots raksts par Latvijas 
Restauratoru biedrības trīsdesmitgadi un tai veltīto izstādi. Viena no raksta autorēm ir LNVM Restaurācijas departamenta 
ķīmiķe Indra Tuņa. 
Pagājšgad Latvijas Restauratoru 
biedrība atzīmēja savas darbības 
trīsdesmitgadi, izveidojot izstādi 
“No pagātnes uz nākotni”, kā arī 
konferenci ar plašu pasākumu 
(lekciju, darbnīcu, flashmob u. c.) 
programmu. Raksts par šo notiku-
mu Latvijas restauratoru dzīvē ir 
publicēts Starptautiskā restaurāci-
jas institūta virtuālajā izdevumā 
“News in Conservation” februāra-
marta laidienā, nesot Latvijas un tās 
restaurācijas meistaru vārdus tālu 
pasaulē.  
Vairāk: https://issuu.com/
nic_iiconservation/docs/nic-
magazine-february-2020 

Attēlā: Izdevuma 50. lappuses ekrānšāviņš. 

Attēlā: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 12. klase gatavojas matemātikas 
eksāmenam. Fotogrāfija no Gadsimta albuma. 

https://issuu.com/nic_iiconservation/docs/nic-magazine-february-2020
https://issuu.com/nic_iiconservation/docs/nic-magazine-february-2020
https://issuu.com/nic_iiconservation/docs/nic-magazine-february-2020


 

MAIJA SVĒTKI 1920–1990–2020 
 

Šogad maija sākums bija veltīts būtisku vēsturisku notikumu apaļām gadskārtām – 100 gadiem kopš Latvijas pirmās demo-
krātiskās lēmējinstitūcijas – Satversmes sapulces – sasaukšanas un 30 gadiem kopš balsojuma par Neatkarības deklarāciju 
1990. gadā. Lai gan ārkārtas stāvoklis liedza realizēt klātienē ieplānotos pasākumus, virtuālajā vidē minētās jubilejas tika 
atzīmētas gana daudzveidīgi. 
Jau aprīļa beigās muzejs dāvinājumā saņēma unikālu fotogrāfiju no Satversmes sapulces sēdes, 
par ko vairāk lasiet Ziņneša 7. lappusē; dāvinājums izsauca arī plašu interesi medijos. Par            
Satversmes sapulces nozīmīgumu valstiskuma veidošanā un milzīgo darbu apjomu, kas gaidīja tau-
tas priekšstāvjus divarpus gadu garajā ikdienas darbā, vēstīja kārtējā publikācija sociālo tīklu tēm-
turī #Demokrātija1920_1990_2020. 1. maija vakarā LTV1 kanālā bija skatāma dokumentāla filma 
"Satversmes sapulcei 100", kuras veidošanā līdzdalīgi bija arī LNVM vēsturnieki Toms Ķikuts un 
Imants Cīrulis. Nākamajā dienā muzeja sociālajos tīklos publicējām fotogaleriju no Gadsimta albu-
ma par laika periodu no 1986. gada, kurā redzamas Trešās atmodas un citas tā laika norises sa-
biedrībā un cilvēku personīgajā dzīvē, un rosinājām šādus attēlus meklēt arī savā un ģimenes fo-
toarhīvā un pievienot virtuālajai Latvijas vēstures panorāmai.  
LNVM Tautas frontes muzeja (TFM) nodaļa bija sagatavojusi maršrutu, pēc kura vadoties, aicinā-
jām doties virtuālā tūrē vai reālā pastaigā pa Rīgas centru un ārpus tā un piedzīvot 1990. gada pa-
vasara notikumu virkni, kas beidzās ar balsojumu Latvijas PSR Augstākajā padomē un tautas mani-
festāciju Daugavmalā. Savukārt tiem, kuri bija noskaņojušies 4. maiju sagaidīt apcerīgākā noskaņā, 
tēmturis #Priekšmetustāsti piedāvāja aplūkot, kā viens no valsts simboliem – mūsu sarkanbaltsar-
kanais karogs – plīv dažādos izstādes “Latvijas gadsimts” priekšmetos, stāstot valsts vēsturi. 
4. maijā atgriezāmies notikumos pirms apaļiem 30 gadiem, izsekojot notikumu gaitai Jēkaba ielā un izvērtējot Neatkarības   
deklarācijas nozīmi gan tēmturī #Demokrātija1920_1990_2020, gan fotogalerijā no TFM nodaļas krājuma. 

Attēlā: Tase ar Latvijas karoga 
attēlu. 1920. gadu 1. puse.  

Karla Tilša porcelāna manufaktū-
ra. Apgleznota “Klūgas un Ērvald 

lampu un trauku tirgotavā”. 
LNVM krājums.  

Attēlā: Mītiņš 11. novembra krastmalā pēc deklarācijas „Par Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas. Rīga, 1990. gada 4. maijs.  
Foto: Anda Krauze. LNVM krājums. 

1988. gada 5. oktobris. Talkas dalībnieki Limbažu ev. Lut. baznīcas dārzā pie 
Latvijas Neatkarības cīņu dalībniekiem veltītā pieminekļa.  

Fotogrāfija no Gadsimta albuma.  

Demokrātijas gadadienu sakarā muzeja darbinieki nonāca mediju 
uzmanības lokā. Attēlā: Egila Zirņa raksts 16. aprīļa "Sestdienas" 
numurā par protestu kultūru Latvijā, kas tapis sadarbībā ar  
LNVM vēsturniekiem. 

Savukārt portālam LA.LV LNVM vēsturnieki stāstīja par muzeja iecerēm iekš- un ārtelpās šī 
gada lielā cikla "Demokrātijas (at)dzimšana. 1920–1990–2020" ietvaros.  

Attēls: LA.LV.  

https://www.facebook.com/hashtag/priek%C5%A1metust%C4%81sti?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcma7vOT8-yH7N5Hpy45pNqvMBeuVvf-JiyU3ASDPI5A2_6Jdxn9kiJfEHXVb5CCRncxKEiEts_TaFPC9p1vmz9_Tc53zNHAFpr1y1MN7JNKCmprEmqw1kQ9doAlUZciB7Wd1_R9irTC0Fg9MOBxjI


 

ZŪMOJAM VĒSTURI, SAGAIDĀM PIRMOS  
APMEKLĒTĀJUS UN VALSTS PREZIDENTU 

Pirmā LNVM ceļojošā izstāde, kas nonāca pie apmeklētājiem pēc ilgāka pār-
traukuma, ir a/s “Rīgas siltums” uzstādītā “Baltijas brīvības ceļš”, kas būs ap-
skatāma uzņēmuma telpās no 15. maija līdz 1. jūnijam. Foto: LNVM.  

Arī daļa no Dauderu nodaļas krājuma ir aizceļojusi uz jauno muzeju krātuvi 
Pulka ielā 8. Foto: Olga Miheloviča. 

Karantīnas laikā neapstājās arī muzejpedagogu darbs. Attēlā: LNVM Muzejpe-
dagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka vadīja vēstures 
stundu vietnē Zoom. Foto: LNVM. 

Muzejā tika uzņemti sižeti LTV filmai “Satversmes sapulcei 100”.  
Attēlā: Stāsta LNVM Numismātikas nodaļa vadītāja Anda Ozoliņa Foto: LNVM. 

19. maijā muzejs no jauna vēra durvis apmeklētājiem, zāles pārzinēm, kases un 
veikala darbiniecēm sagaidot viņus pilnā drošības ekipējumā. Foto: LNVM.  

Starp pirmajiem apmeklētājiem bija arī šis putnu pāris, kas īpaši ieinteresējās 
par trimdas tautiešiem veltīto ekspozīcijas zāli. Foto: LNVM. 

29. maijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tika sagaidīts apmeklētājs, kurš 
savulaik namā Vecpilsētas ielā 13/15 ir viesojies kā neatkarības atjaunošanas 
notikumu dalībnieks, – Valsts prezidents Egils Levits. Foto: Jānis Puķītis. 

30. maijā LNVM muzejpedagoģe         
Ilze Miķelsone vadīja ekskursiju saska-

ņā ar jaunajiem drošības noteikumiem. 

LNVM Etnogrāfijas nodaļas krājuma 
glabātājs Jānis Šabānovs stāstīja LTV1 
raidījumam “Pūra lāde”. Foto: LNVM. 

https://www.facebook.com/dauderi.lnvm?__cft__%5b0%5d=AZVKZAjRjCoxeW5Oyvz5OK9L38RD6uHBiKbKCk0x4e81N5P-zX1xfY3GZxbK3EqlZWrc1Vx-Wb4yAweKbid8XBAcWCeeHQj9R0UtfbFCUaM5a1tPwN6qkjgO5YGGtEH0mx4&__tn__=-%5dK-R


 

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  
 


