Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

Attēlā: Izstāde ”10 jautājumi vēlētājam” tika atklāta šī gada 12. jūnijā.
Foto: Jānis Puķītis.

JAUTĀJUMI VĒLĒTĀJAM
JŪNIJĀ UN AUGUSTĀ
Viena no aktivitātēm ciklā “Demokrātija 1920–1990–2020”,
ko muzejs rīko šogad, atzīmējot būtiskas laikzīmes demokrātijas vēsturē Latvijā,
ir ārtelpas izstāde “10 jautājumi vēlētājam”.
Tā būs pieejama apmeklētājiem arī augustā. Vairāk – Ziņneša 3. lappusē!

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”
UZMANĪBU!
“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”
Sakarā
ar pārcelšanos
“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”
uz
Latvijas
Muzeju krātuvi
“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”
“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”
muzeja juridiskā un pasta adrese
“Latvieši svešumā. 1944–1990”
tagad ir:
“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007,
izstādes
savukārt
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
piekļuve krājumam un speciālistiem
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam
IR IEROBEŽOTA.
pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā”

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
Sergeja Ņikuļšina melnbalto fotogrāfiju izstāde “Vēsture kā dekorācija”
laiks: no 2020. gada 18. jūlija līdz 23. augustam

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM
NEĒRTĪBĀM!
Vairāk informācijas – www.lnvm.lv

mākslas galerijas “Art Platz” izstāde “Atskaites punkts”
laiks: no 2020. gada 26. augusta līdz 27. septembrim
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: liepu aleja Brīvības bulvārī 32, iepretī LNVM ieejai
laiks: no 2020. gada 13. līdz 26. augustam
izstāde “10 jautājumi vēlētājam. 1920–1990–2020”

Latvijas Nacionālo vēstures muzeju
iespējams apmeklēt, ievērojot
DROŠĪBAS NOTEIKUMUS:
2 metru fizisko distanci
no citiem apmeklētājiem un personāla,
roku dezinfekciju un vienreizējo cimdu
lietošanu.
VISI NOTEIKUMI:
http://lnvm.lv/?page_id=13083.

LNVM ĀRTELPAS IZSTĀDE
IEKĻAUSIES RĪGAS SVĒTKU PROGRAMMĀ
LNVM ārtelpas izstāde “10 jautājumi vēlētājam” aicinās izsekot demokrātijas procesu virzībai Latvijā simt gadu laikā arī
augusta vidū – no 12. līdz 26. augustam, īpašas aktivitātes piedāvājot 15. augustā, Rīgas svētku ietvaros.
Vēlētājs un viņa izvēle pie balsošanas urnas bijusi uzmanības centrā teju vienmēr –
gan 2020. gadā, gan pirms 30 gadiem atjaunojot valsts neatkarību, gan arī Latvijas
demokrātijas rītausmā tieši pirms gadsimta – 1920. gadā. Taču – kā šajā laika nogrieznī mainījusies izpratne par demokrātiju, par mūsu politisko līdzdalību ikdienā, un cik
ļoti mūsdienu priekšstati par “ideālo politiķi” atšķiras no pirmskara Latvijas vēlētāju
izvēles?
15. augustā muzejs ikvienam Rīgas svētku dalībniekam piedāvās tematisku pasākumu
20. gadsimta. 30. gadi
“Demokrātijas (at)dzimšana. 1920–1990–2020”. Tas veidots kā retrospektīvs skatījums, kas izgaismo vēlēšanu tradīcijas vēsturi, pēta politiķu un sabiedrības attiecības,
ļaujot vienkopus ieraudzīt abus demokrātijas posmus Latvijas vēsturē – no 1918. līdz
1934. gadam un mūsdienās kopš 1990. gada. Brīvības bulvāra liepu alejā blakus ieejai
muzejā teju visu dienu – no 11.00 līdz 18.00 – būs iespējams gan kļūt par aktīvu vēlētāju, gan aiziet mājās ar jaunām zināšanām un “politisku suvenīru”.
Programmā:
- ārtelpas izstāde “10 jautājumi vēlētājam 1920–1990–2020”: aplūko unikālas starpkaru un mūsdienu Latvijas politiskās karikatūras, aģitācijas materiālus, vēsturiskas
1930. gads
fotogrāfijas un mūsdienīgas infografikas!
- tematiskās ekskursijas izstādē “10 jautājumi vēlētājam 1920–1990–2020”: iepazīsti
Latvijas demokrātijas vēsturi muzeja gida vadībā! (plkst. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30 un 16.30, ilgums 30 minūtes, dalība – bez maksas)
Attēlā: Ekskursiju izstādē vada tās autors,
- vēsturisko vēlēšanu aģitācijas materiālu repliku izgatavošana: iegūsti individuālu LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures
nodaļas vadītājs Imants Cīrulis. Foto: LNVM.
suvenīru – 1920. gada Satversmes sapulces vēlētāja kartītes kopiju!
- vēlēšanu iecirkņa galds “balsomāts”: nobalso par četriem Latvijas vēsturē svarīgiem
jautājumiem (par agrāro reformu 1920. gadā, par
Satversmes grozījumiem 1933. gadā, par pilsonības likumu 1998. gadā, par iestāšanos Eiropas
Savienībā 2003. gadā)!
- karikatūru darbnīca ar karikatūristu Gati Šļūku:
iejūties kariķējama politiķa lomā un bez maksas
saņem profesionāla karikatūrista zīmētu darbu!
- pasākuma norisi nodrošinās muzeja darbinieki
un pasākuma vadītājs Kozmens (Mārtiņš
Kozlovskis).
Apmeklētāji lūgti ievērot un respektēt valstī noteiktos distancēšanās noteikumus! Izstāde bez
1964. gads
maksas aplūkojama gan Rīgas svētku laikā, gan
individuāli līdz 26. augustam.
Attēlā: Karikatūra par Latviešu zemnieku savienības kandidātiem
Jāni Balodi, Kārli Ulmani un Hugo Celmiņu 4. Saeimas vēlēšanās.
Mākslinieks Aleksandrs Verners Bundža. 1931. gads.
LNVM krājums.

Attēlā: Pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis.
Publicitātes foto.

Attēlā: Satversmes sapulces vēlēšanu Bolderājas apakšiecirkņa darbinieki.
1920. gads. LNVM2002.
krājums.
gads

JAUNCELSMES IDEĀLI:
BALTIJAS VALSTU KONFERENCEI BULDUROS – 100
1920. gada 4. augustā sākās Baltijas valstu konference (“Bulduru konference”), kas Rīgā un Rīgas jūrmalā norisinājās līdz
6. septembrim. Tā bija pirmā lielā un reprezentatīvā starpvalstu konference Latvijā, kurā piedalījās jaundibinātās reģiona
valstis (Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ukraina). Nozīmīgā notikuma atcerei un izvērtēšanai muzejs rīko diskusiju –
25. augustā LNVM konferenču zālē Brīvības bulvārī 32.

Attēlā: Baltijas valstu konferences dalībnieki Bulduros. 1920. gada augusts. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums.

Bulduru konferencei līdzīgā formātā jauno valstu diplomāti jau bija tikušies Helsinkos 1920. gada janvārī, kā arī martā Varšavā.
Konferences rīkošana bija Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica iniciatīva. Tā mērķtiecīgi un ar gana lielu vērienu
tika īstenota 1920. gada augustā, kad Bulduru viesnīca-kazino uz mēnesi kļuva par sarunu un diskusiju vietu visdažādāko jautājumu apspriešanai – no vispārīgiem reģiona valstu sadarbības jautājumiem līdz sadarbībai kultūrā un mākslās, pievēršoties pat
tādām specifiskām tēmām kā sanitārās normas vai noziedznieku izdošanas kārtība.
Plašākas politiskas vienošanās panākt neizdevās – tās izplēnēja valstu savstarpējās pretrunās. Lai gan jaunās valstis vienoja kopīgs liktenis – atbrīvošanās no Krievijas impērijas –, šķēršļus radīja gan Polijas un Lietuvas nesaskaņas, gan Somijas atturība, gan
citas problēmas. Vienošanās vieglāk bija panākt konkrētajos, praktiskajos jautājumos, taču lielākā daļa no vairāk nekā 20 konferences rezolūcijām un 11 konvenciju projektiem dzīvē netika realizēti.
Tomēr 1920. gada augusta notikumi ir izšķiroši svarīgi – gan vēsturiski, gan arī simboliski. Bulduru konference bija iespēja Latvijas ārlietu veidotājiem parādīt sevi, un arī 11. augustā noslēgtais Latvijas-Padomju Krievijas miera līgums bija jaunas lappuses
pāršķiršana jaunās valsts dzīvē. Neatkarības karš bija noslēdzies, jauncelsmes ideālu gaisotnē sparīgi notika valsts iekārtas,
saimniecības, sociālo jautājumu risināšana, bēgļu atgriešanās dzimtenē, Latvija gana pārliecinoši bija arī pieteikusi sevi starptautiskajā politikā. Kā jauncelsmes gaidās 1920. gada jūlija beigās rakstīja Jānis Akuraters: “Nekas no sabrukušā, nekas no Āzijas
verdzības idejām nedrīkst mūs tumšot. Ir viegli un tīkami tad stāvēt Eiropas tautu priekšā elastīgiem, tīriem, atsaucīgiem un
priecīgiem, jo mēs esam rītdienas tauta un rītdienas valsts”.
Par Baltijas valstu konferenci Bulduros un citiem notikumiem pirms 100 gadiem plašāk tiks diskutēts Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 25. augustā, no 16.00 līdz 18.00. Vēsturnieku Dr. habil. hist. Aivara Strangas, Dr. hist. Ērika Jēkabsona, Mg. hist.
Krišjāņa Brakovska, mākslas vēsturnieku Dr. art. Gintas Gerhardes-Upenieces un Dr. habil. art. Ojāra Spārīša diskusiju vadīs
žurnālists Eduards Liniņš. Sarunās lūkosim gan ieskatīties Bulduru konferences tēmu lokā no politikas līdz kultūras jomai, gan
arī plašāk paraudzīties uz 1920. gada norisēm reģionā un to, kas no tābrīža sadarbības mērķiem politikā, militārajā jomā, diplomātijā, kultūras jomā turpmākajos gados piepildījās un kas palika “uz papīra”.
Lai ievērotu pulcēšanās noteikumus, pasākuma apmeklējums klātienē būs iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos
(rakstot uz info@lnvm.lv), savukārt neklātienē – pieejams video tiešraidē muzeja Facebook lapā, ieraksts – www.lnvm.lv.

MUZEJS PIEDALĀS APJOMĪGAJĀ IZSTĀDĒ
PAR RIHARDU ZARIŅU
Šogad, no 4. jūlija līdz 25. oktobrim, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma izstāde “Rihards Zariņš (1869–1939).
Ko Latvijas meži šalc”, kurā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedalās kā sadarbības partneris.
Izstādi organizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, tās kuratores ir Marita Bērziņa un Kristīne Ducmane (LNVM). Mākslinieks
Rihards Zariņš (Kārlis Rihards Voldemārs Zarriņš) ir latviešu
nacionālās grafikas skolas pamatlicējs, oforta tehnikas izkopējs
un popularizētājs. Latvijas kultūrtelpu Zariņš papildinājis ar vairākām simboliskām vērtībām, starp kurām izcilākā ir viņa dizainētā
lata monēta ar tautumeitas profilu.
No 1899. gada līdz 1919. gadam Rihards Zariņš strādāja Valstspapīru spiestuvē Sanktpēterburgā, atstājot paliekošas vērtības
Krievijas naudaszīmju un pastmarku dizaina izveidē. Kļuvis par
jaundibinātās Latvijas Republikas Valstspapīru spiestuves izveidotāju un pārvaldnieku (1919–1933), savas zināšanas un pieredzi
Zariņš ieguldīja jaunās valsts grafiskās identitātes radīšanā, kopā
ar grafiķi Vilhelmu Krūmiņu 1921. gadā izstrādāja Latvijas valsts
ģerboņa heraldisko risinājumu. Bez tam Rihards Zariņš bija Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas meistardarbnīcas dibinātājs un
vadītājs (1921–1936), izaudzinot pirmo latviešu profesionālo
grafiķu paaudzi. Zariņa nerimstošais darbs mūža garumā latviešu
etnogrāfijas materiālu un ornamenta vākšanā, izpētē un popularizēšanā pārtapa fundamentālā izdevumā “Latvju raksti” (1924–
1931). Zariņa interese par nacionālromantisko tēlainību ļauj
iekļaut mākslinieku 19. un 20. gadsimta mijas simbolistu lokā.
Izstāde Mākslas muzejā piedāvā aplūkot darbus, kas ilustrē
Zariņa plašo darbības un interešu loku, tai skaitā izjust viņa zināmākās ofortu sērijas “Ko Latvijas meži šalc” noslēpumaino noskaņu, kas apliecina viņa interesi par teiku romantikas apvītajiem
dzimtenes mežiem. Tāpat iespējams iepazīt Zariņa prasmju pārmantotību viņa skolnieku radošajā veikumā.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedalās izstādē ar vairāk
nekā 300 priekšmetiem: Etnogrāfijas nodaļā sarūpēti paša
Riharda Zariņa savāktie darbi, kā arī keramiķa Jēkaba Drandas
šķīvji un četru tautas tērpu pilnu komplektu vizualizācija pēc
Zariņa "Latvju rakstu" akvareļiem. No Vēstures nodaļas krājuma
izstādē skatāmi dažāda veida vērtspapīri, markas, ekslibri, plakāti, valsts ģerboņa attēls, no Numismātikas nodaļas – papīra naudaszīmes, monētas un nerealizētie naudaszīmju projekti, Zariņa
dizainētās Latvijas armijas vienību nozīmes (pulka zīmes) un ordeņu diplomi. No LNVM bibliotēkas nākušas dažas retas grāmatas un muzeja restauratoru atjaunotie "Latvju raksti", no Dauderu nodaļas – Atzinības raksts. Arī daži Riharda Zariņa skolnieku
darbi ir deponēti no LNVM.
Attēlos: Skati no izstādes atklāšanas. Foto: Valters Lācis.

1920. GADA MIERA LĪGUMA DAUDZNOZĪMĪGUMS
No 12. augusta izstādē “Latvijas gadsimts” būs apskatāms 1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls.
Miera līgums, kuru tieši pirms simt gadiem – 1920. gada 11. augustā – Latvijas un Padomju Krievijas delegācijas parakstīja Rīgā,
oficiāli izbeidza vairāk nekā pusotru gadu ilgušo Neatkarības karu. Līgumu
pamatoti uzskatīja par vainagojumu nesen izveidotās Latvijas armijas
militārajām spējām – 1920. gada janvārī, lielākoties pašu spēkiem, armija
spēja sekmīgi atbrīvot Latgali – pēdējo no Sarkanās armijas okupētajiem
Latvijas novadiem.
Taču līgums gan 1920. gadā, gan ilgtermiņā bija pierādījums arī jaunās
Latvijas Republikas politiskajai dzīvotspējai un veiksmīgai pozīciju nostiprināšanai starptautiskajā diplomātijā. 11. augusta miera līguma 2. pants
noteica, ka Krievija “bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas
tautu un zemi”. Lai gan 1920. gadā vairums pasaules lielvaru vēl neatzina
Ļeņina vadīto lielinieku režīmu kā likumīgu Krievijas valsts varu, tomēr
Maskavas oficiāla atteikšanās no politiskajām ambīcijām pavēra ceļu mūsu valsts de iure atzīšanai arī Rietumos. Tikpat būtisks bija līgumā ietvertais regulējums par Latvijas-Krievijas robežu. Jau uzreiz pēc Neatkarības
kara precīzi novelkot robežlīniju, tika dots skaidrs pamats turpmākajai
Latvijas Austrumu pierobežas attīstībai, kā arī izbeigtas spekulācijas par
Latgales politisko piederību, kuru Krievijas puse vēl 1919. gada nogalē
bija vilcinājusies atzīt. Līdztekus tam miera līgums saturēja virkni fundamentāli svarīgu regulējumu attiecībā uz abu valstu pilsoņiem, karagūstekņiem, turpmākajām saimnieciskajām, diplomātiskajām un cita veida
attiecībām.
1920. gada miera līguma Latvijas puses eksemplārs glabājas LNA LatviAttēlā: Miera līguma parakstīšana ar Padomju Krieviju
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā K.Valdemāra ielā 3 Rīgā.
jas Valsts vēstures arhīvā. Sadarbojoties ar arhīvu un Ārlietu ministriju,
3. no kreisās Padomju Krievijas delegācijas vadītājs Ādolfs Jofe,
plašākai publikai līguma oriģināls būs apskatāms no 12. līdz 28. augus4. no labās Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vesmanis.
tam LNVM Brīvības bulvārī 32, izstādē “Latvijas gadsimts”.
1920. gada 11. augusts. Foto: M. Lapiņš.

PIKNIKS “DAUDERU” DĀRZĀ, VECRĪGAS AINAS – NAMĀ
Augustā, svinot vasaru un brīvu laiku pastaigām un vērojumiem, LNVM Dauderu nodaļa piedāvā izzinošas izklaides iespējas.
22. augustā Dauderos būs akcijas diena “Pikniks “Dauderu” dārzā”, kuras laikā pulksten 14.00 tiks piedāvāta bezmaksas ekskursija dārzā un Aldara parkā. Atklāsim arī jau
otro Dauderu nodaļas spēli Actionbound mobilajā lietotnē – tā būs veltīta namam
pieguļošās teritorijas vēsturei un mudinās apmeklētājus daļu savas vizītes muzejā pavadīt svaigā gaisā, baudot “Dauderu” dārza ainaviskos jaukumus. Ieeja namā un dārzā
visu dienu – bez maksas.
Savukārt no 26. augusta Dauderu nodaļā būs apskatāma mākslas galerijas “Art
Platz” veidota izstāde “Atskaites punkts”. Tā sastāv no divu mākslinieku darbiem –
izcilā latviešu vecmeistara Edgara Vintera gleznotajām Vecrīgas ainavām un fotogrāfijām, kuras uzņēmis fotogrāfs Martins Kudrjavcevs, kameras objektīvu tēmējot tieši
tajās vietās, kur Vecrīgas skatus savulaik gleznojis Vinters. Attēlos Rīgas bruģētās ielas
un senās mūra baznīcas saglabājušas savu mūžīgo izskatu, taču apkārtējā vide ir
acīmredzami virzījusies līdzi
laikmetam. Kopumā būs skatāmas 14 Edgara Vintera
gleznas, kas tapušas laikā no
1972. līdz 2010. gadam, un
14 šogad tapušas Martina
Attēlā: LNVM Dauderu nodaļa
Kudrjavceva fotogrāfijas.
svētku dienā. Foto: Jānis Puķītis.
Izstāde “Atskaites punkts”
tiks atklāta 26. augustā. plkst. 17.00 un būs skatāma Dauderu nodaļā
līdz 27. septembrim.
Attēlā: Izstādes “Atskaites punkts” afiša.
Autors: “Art Platz”.

SPĒLES APLIKĀCIJA UN CITI PIEDĀVĀJUMI
MUZEJA APMEKLĒTĀJIEM VASARĀ
Lai piedāvātu apmeklētājiem jaunus muzeja satura iepazīšanas veidus, Latvijas
Nacionālajā vēstures muzejā un tā nodaļās – Dauderos un Tautas frontes muzejā – ir
pieejamas bezmaksas interaktīvas meklēšanas spēles viedtālruņa lietotnē Actionbound. Ievērojot ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, muzejā pielāgoti un
tiek piedāvāti citi jauni pakalpojumi.
Actionbound meklēšanas spēlēs muzeja ekspozīcijās apmeklētājiem ir jāatbild uz
dažādiem jautājumiem, tostarp atrodot īsto eksponātu, pievēršot uzmanību priekšmetu detaļām un vēstures stāstiem. Aplikācijā var klausīties ierakstus, skatīties videosižetus, pētīt muzeja priekšmetus. Spēles dalībnieki var sacensties par precīzākajām
atbildēm vai īsāko spēles veikšanas laiku gan savā starpā, gan ar citiem muzeja apmeklētājiem. Vislabāk pareizās atbildes var atrast, klātesot muzejā uz vietas, taču ceļot pa kādu Latvijas vēstures posmu var arī neklātienē. Kas jādara? Savā viedtelefonā
vai planšetē jāielādē aplikācija Actionbound no Google Play veikala (Android lietotāji)
vai App Store (iOS lietotāji) un jāizvēlas viena no piecām spēlēm: Brīvības bulvārī 32
(te tās saistītas ar Latvijas vēstures ekspozīciju un izstādi “Latvijas gadsimts”), spēli
atjaunotajā ekspozīcijā Dauderu nodaļā Zāģeru ielā 7 vai Tautas frontes muzeja nodaļā Vecpilsētas ielā 13/15. Interaktīvās meklēšanas spēles muzejā pieejamas, pateicoties sadarbībai ar Konrāda Adenauera fondu.
Ņemot vērā joprojām saistošo prasību apmeklētājiem un darbiniekiem ievērot fizisko
distanci, muzejs atgādina arī par citām iespējām: pieaugušie izstādi “Latvijas gadsimts” var izstaigāt ar fotoorientēšanās uzdevumu lapu rokā, gados jaunāki vēstures
entuziasti – sekot ceļvedim “Soli pa solim Latvijas gadsimtā”, bet muzeja ceļvedis
bērniem palīdzēs iepazīt Latvijas vēsturi no senlaikiem līdz mūsdienām.
Muzeja jauno piedāvājumu skaitā ir arī aicinājums #Aizrunāgidu – iespēja rezervēt
Attēlā: Spēles ekrānšāviņš.
privātu ekskursijas vadītāju sev vēlamā laikā un kompānijā līdz 10 cilvēkiem –, kā arī
#Pirmiepiecipiecos – iespēja būt vienam no pieciem ekskursantiem, kuri pieteikušies ekskursijai izstādē “Latvijas gadsimts”
pl. 17.00 kādā no garajām vasaras otrdienām, kad muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00. Tuvākās ekskursijas – 4. un 18. augustā.

ĀRTIGI, ŠILIŅI, MĀRKAS, VĒRDIŅI UN CITI
Muzeja 4. stāvā no jauna atvērta izstāde “Nauda Latvijā”, piedāvājot ielūkoties saistošajā un vienlaikus sarežģītajā naudas
vēsturē Latvijā, ko ietekmējusi gan mūsu zemes pastāvīgā saistība ar nozīmīgākajiem tirdzniecības ceļiem Austrumeiropā,
gan arī vācu, poļu, zviedru un krievu politiskā un ekonomiskā virsvara Latvijas teritorijā. Foto: Valters Lācis.
Izstādē hronoloģiski atainoti dažādie naudas veidi – preču nauda, romiešu monētas, sudrabs, arābu dirhēmi, Rietumeiropas
denāri u. c. – un to ceļi Latvijā. Kopš 13. gadsimta Latvijas teritorijā lietotās monētas lielākoties kala tepat uz vietas – izstādē
redzami ārtigi, šiliņi, mārkas, vērdiņi u. c., tāpat monētas, kas kaltas t. s. poļu un zviedru laikos 16.–17. gadsimtā, Kurzemes un
Zemgales hercogistē izlaistā metālnauda, kā arī daudzas starptautiskās tirdzniecības monētas – sudraba dālderi un zelta dukāti.
Naudas vienības demonstrē arī komplicēto un dramatisko 20. gadsimta Latvijas politisko un ekonomisko vēsturi, ko īpaši raksturo nacionālās valūtas – lata – radīšana, tās varmācīga iznīdēšana un veiksmīga atjaunošana aizvadītā gadsimta pēdējā desmitgadē. 21. gadsimtu raksturo 2014. gadā notikusī veiksmīgā pievienošanās Eiropas Savienības kopējai valūtai – eiro.
Naudas vienībām ir arī katrai sava vēsture – izstādē skatāmas gan unikālas monētas un papīra naudaszīmes, gan arī monētu
kompleksi – depozīti, kas ļauj ielūkoties dažādu vēsturisko laikmetu un Latvijas reģionu naudas apgrozības īpatnībās.

RĪGAS CENTRĀ, DINAMISKAS KUSTĪBAS IESKAUTA…
…12. jūnijā Brīvības bulvāra liepu alejā pie Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
tika atvērta izstāde, kas veltīta Latvijas demokrātijas simtgadei: “10 jautājumi
vēlētājam. 1920–1990–2020”. Foto: Jānis Puķītis un LNVM.
Izstāde sastāv no 10 ārtelpas stendiem, kuros skatīts kopīgais un atšķirīgais
demokrātijas procesos starpkaru Latvijā un pēc neatkarības atgūšanas. Par galvenajiem ilustrācijas materiāliem izstādē izvēlētas politiskās karikatūras (daļa
no apjomīgās LNVM starpkaru posma politiskās satīras kolekcijas, kā arī mūsdienās tapušās), partiju aģitācijas plakāti un vēsturiskas fotogrāfijas.
Lai “10 jautājumi vēlētājam” izskanētu iespējami plaši un piesaistītu auditorijas
uzmanību, par tās vēstnešiem kļuva sabiedrībā pazīstami cilvēki: aktieris
Vilis Daudziņš, karikatūrists Gatis Šļūka, uzņēmējs Egils Grasmanis, radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece, protokola speciāliste Elena Marga, kuri īsos videosižetos komentēja izstādē rosinātās tēmas un uzdeva savus jautājumus.
Izstādi šaurā lokā, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, atklāja
LNVM direktors Arnis Radiņš un LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Toms Ķikuts, klātesot Frīdriha Ēberta fonda Baltijas nodaļas direktoram Pēram
Krumrejam, kura vadītā institūcija līdzdarbojas aktivitāšu programmas veidošanā. Muzeja pirmā ārtelpas izstāde izpelnījās interesi arī mediju vidū – tās idejas
autors un realizētājs, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis par šo un citiem veikumiem demokrātijas vēstures
pētīšanā stāstīja gan LTV1 Kultūras ziņās, gan LTV1 Rīta Panorāmā, gan interneta ziņu vietnēs: lsm.lv, delfi.lv, diena.lv, jauns.lv.
Izstāde iekļauta muzeja šī gada aktivitāšu programmā “Demokrātijas
(at)dzimšana. 1920–1990–2020”, kas veidota, atzīmējot būtisku notikumu gadadienas: Satversmes sapulces sasaukšanas simtgadi un valstiskās neatkarības atjaunošanas 30 gadus. Apmeklētāji to varēja
skatīt līdz 5. jūlijam, bet nākamais eksponēšanas laiks būs augusta otrā puse, ietverot arī tradicionālo Rīgas svētku laiku un norises (vairāk lasiet Ziņneša 3. lappusē).

COVID-19 LAIKA LIECĪBAS MUZEJA KRĀJUMĀ
Laikmetīgās vēstures liecību komplektēšana ir būtisks Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma politikas uzdevums. Nereti muzejam nākas operatīvi reaģēt uz mūsu dzīves aktualitātēm. Latviju, tāpat kā ļoti daudzas valstis, 2020. gada pavasarī
smagi skāra vīrusa Covid-19 krīze, kas ietekmēja visu sabiedrību, ikvienu no mums. Šī laika liecību vākšanā muzejam ievērojamu atbalstu sniedza sabiedrība. Foto: Kārlis Kalseris un LNVM.
Pirmās atsaucās privātpersonas – muzeja aicinājumam papildināt izstādes
“Latvijas gadsimts” sadaļu Gadsimta albums ar šībrīža attēliem sekoja
daudzi, kuri vēlējās dalīties savā pieredzē, kā ģimenē pārvarētas krīzes
grūtības, kādas jaunas nodarbes un to formāti ieviesti, un saglabāt šīs liecības nākotnei (vairāk: latvijasgadsimts.lv/albums). Saņēmām ziņās arī no
kultūras iestādēm: Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālā opera un
balets nodeva muzejam informatīvos plakātus, kas informēja par sezonas
pārtraukšanu.
“Paliec mājās”, “Mazgā rokas”, “2 metri”, “Ievēro distanci” – šie un citi
aicinājumi bija izšķirošie, lai ierobežotu vīrusa izplatību, līdz ar to par svarīgu uzdevumu kļuva sabiedrības informēšana. Informatīvos plakātus, uzlīmes un skrejlapas muzejs saņēma no Rīgas domes, Ceļu satiksmes drošības
direkcijas u. c. institūcijām. Lielāku priekšmetu klāstu – fotogrāfijas, informatīvos plakātus, darbinieku sejas aizsargus – piedāvāja mazumtirdzniecības veikalu ķēdes “Maxima” pārstāvji. SIA “MAXIMA Latvija” komunikācijas
vadītāja Liene Dupate-Ugule uzsvēra, ka laikmetīgu liecību nodošana muzejam arī uzņēmumam "ir pirmreizīgs notikums ar emocionālu nozīmi, jo
veikals un mūsu darbinieki pirms COVID-19 bija vienkārši darbinieki, bet
tagad jau vērtēti kā varoņi, par ko mums ir liels prieks!”.
“Neesi tur, kur tev nav jābūt” – plakāts ar šādu uzrakstu atradās Latvijas
Televīzijas telpās, un tieši to uzņēmums nodeva muzejam.
“Paliec mājās” ir brīvprātīgo kustība, kas radās marta vidū un ir spilgts piemērs sabiedrības spējai sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem. Pašlaik kustība
ir iegājusi jaunā fāzē un ar saukli “Viegli palīdzēt” ir gatava turpināt iesākto,
jo brīvprātīgo palīdzība cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama, būs aktuāla
vienmēr. Kustība “Paliec mājās” muzejam nodeva plakātus, kuri tika izvietoti dzīvojamos namos un
sabiedriskajās vietās Latvijā.
Vīrusa izplatības straujākajā
fāzē par pirmās nepieciešamības preci kļuva dezinfekcijas līdzekļi, un daudzas vietējās ražotnes uz to reaģēja
ātri. Muzeja krājumā nonāca
vairāki Latvijā ražoto dezinfekcijas līdzekļu paraugi. Arī
daudzi tekstilpreču ražošanas
uzņēmumi mainīja ražošanas
stratēģiju, uzsākot aizsargmasku izgatavošanu. Tā muzeja krājumu papildināja pazīstamā sieviešu veļas ražotāja SIA ”New Rosme” izgatavotā sejas aizsargmaska. Pavisam nesen muzejs saņēma
dāvinājumu no uzņēmuma
“Latvijas Tekstils” – 10 sejas
aizsargmaskas – interesantas, košas un atraktīvas
(dizainere Lauma Sniķere). Un, izrādās, par sevi parūpēties varam paši: bez rūpnieciski šūtajām muzejs savā krājumā rūpīgi glabās arī pašdarinātu sejas masku (tāda muzeja krājumā gan pagaidām ir vienīgā). Savukārt no Latvijas Nacionālās lidsabiedrības
“airBaltic” muzejs ieguva pasažieriem izsniegto aploksni, kurā ievietota sejas maska un divas mitrās salvetes, kā arī lapu ar noteikumiem, kas jāievēro pasažieriem lidojuma laikā.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saka paldies visiem, kuri ir palīdzējuši muzeja krājuma papildināšanā un vēstures liecību
saglabāšanā!

VASARA DAUDEROS: JUBILEJA, SPĒLE, IZSTĀDES
UN “TOTĀLS VĀKS”
Šī vasara LNVM Dauderu nodaļā iesākās un turpinās ar virkni notikumu, kas Sarkandaugavas savrupnamā pulcē zīmīgu gadskārtu un dažādu vaļasprieku interesentus.
27. jūnijā “Dauderu” muzejs nosvinēja 30 darbības gadu jubileju – visas dienas garumā apmeklētājiem bija dāvāta iespēja bez maksas iepazīt atjaunoto ekspozīciju, doties
ekskursijās, kā arī nobaudīt svētku kliņģeri skaistajā “Dauderu” dārzā un iegūt citas
vērtīgas dāvanas, kuras
tika sagādātas ar latviešu
kultūras mecenāta Gaida
Graudiņa atbalstu. Svinību dalībnieki varēja
pirmie izmēģināt jaunu
meklēšanas spēli “Atklāj
“Dauderus”!”, izmantojot
mobilo
lietotni Actionbound. Tā ir
15 jautājumu viktorīna,
kas dod iespēju aizrautīgā un interaktīvā formātā izzināt atjaunoto
Attēlā: “Dauderu” 30 gadu jubilejas svinību dalībnieki saņem dāvanas.
1. stāva ekspozīciju.
Attēlā: Spēles “Atklāj “Dauderus”!” atvēršanas
Foto: Jānis Puķītis.
instrukcija LNVM Dauderu nodaļas vestibilā.
(vairāk par to, kurās
Foto: Margarita Novikova.
LNVM nodaļās to iespējams spēlēt, kā arī ieskatu noteikumos lasiet Ziņneša 7. lpp.).
Savukārt 14. jūlijā “Dauderu” dārzā sanākušajiem uzmanības centrā bija jautājums “Reālās dzīves noziegumi – cik patiesi tie
tiek atainoti literāros darbos un kādas ir šī žanra robežas?”. Grāmatu klubs “Totāls vāks” jau trešo reizi tikās Dauderos, lai brīvā
sarunā apspriestu lasāmvielu par iepriekš izvēlētu tēmu, un šoreiz tā bija “Patiesie noziegumi”. “Totāls vāks” ir Krišjāņa Barona
ielas “Jāņa Rozes apgāda” grāmatnīcas grāmatu klubs, kas tiekas
katra mēneša otrajā otrdienā, lai apspriestu kādu interesantu un
aktuālu literatūras tēmu, un priecājas par plašu sarunbiedru loku.
Jūlija vidū Dauderos noslēdzās Gitas Palmas gleznu izstāde
“Apvedceļš”, kurā apskatāmie darbi atspoguļoja pēdējos astoņos
gados nemainīgo motīvu autores daiļradē: Latvijas daba un transportlīdzekļi, kas “portretēti” vai iekļauti ainaviskās kompozīcijās.
Gitas Palmas ekspresīvās gleznas 18. jūlijā nomainīja
Sergeja Ņikuļšina melnbalto fotogrāfiju izstāde “Vēsture kā
dekorācija”. Rīgā dzimušajam Sergejam Ņikuļšinam fotografēšana
ir vaļasprieks, ikdienā viņš strādā par ārstu, ir Rīgas Stradiņa universitātes docents un pētnieks. Taču dēvēt viņu par amatierfotogrāfu nebūtu īsti pareizi, jo viņa darbus raksturo ne tikai tehniskas
kvalitātes, bet arī stāsta
dziļums. Autors caur
Attēlā: Grāmatu kluba “Totāls vāks” literatūras vakara
“Patiesie noziegumi” dalībnieki. Foto: Inga Pizāne.
savas kameras fotoobjektīvu iepazinis un
vērojis pilsētu vēsturiskos centrus un to dzīves ritmu tepat Latvijā, kā arī Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Krievijā, Dānijā, Čehijā un Francijā. Nesenais, pagātne un aizmirstība
viņa darbos gan savstarpēji kontrastē, gan saplūst ar tagadni. Zināmu paradoksu
Sergejs Nikuļšins saredz tajā, ka mūsdienu cilvēks pilsētu vēsturiskās arhitektūras
vidi uztver vien kā dekorāciju savai dzīvei, neapzinoties tās spēcīgo iespaidu uz
tagadni un viņu pašu. Eksponētās fotogrāfijas tapušas dažādās Eiropas pilsētās, un
tās vizuālais iespaids paspilgtināts, izmantojot dažādas melnbaltā foto apstrādes
tehnikas.
Izstāde, kas skatāma līdz 23. augustam, tapusi sadarbībā ar “DOM Interjera Studija”,
un tās kuratore ir mākslas vēsturniece Marina Kravčenko – Latvijas Mākslas akadēmijas un Sanktpēterburgas Humanitārās universitātes absolvente, ilggadēja dizaina
biroja “DOM Interjera Studija” un mākslas galerijas “DOMMCOM” vadītāja.

Attēlā: Izstādes “Vēsture kā dekorācija” afiša.
Autori: Sergejs Ņikuļšins, Marina Kravčenko.

JŪLIJA HRONIKA:
APMEKLĒTĀJI ATGRIEŽAS SPĒLĒJOT
UN SAŅEMOT BALVAS

Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā muzeja Facebook lapā risinājās konkurss, un balva visiem pieciem uzvarētājiem bija gida vadīta privāta
ekskursija muzejā par pašu izvēlētu tematu vai laikposmu, līdzi ņemot ģimenes locekļus. 4. jautājuma uzvarētājs Uldis Valneris (attēlā pa kreisi) izvēlējās ekskursiju izstādē “Latvijas gadsimts”, ko vadīja LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis.
Savukārt Ilze Melberga ar bērniem (attēlā pa labi) vēlējās vairāk uzzināt un darboties Latvijas vēstures ekspozīcijā LNVM muzejpedagoģes
Santas Cerbules vadībā. Foto: LNVM.

Viens no jaunākajiem muzeja piedāvājumiem, ņemot vērā pulcēšanās Arī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa piedalījās Actionbound spēles
ierobežojumus, ir ekskursijas ar iepriekšēju pieteikšanos ierobežotam
aplikācijas piedāvājuma bagātināšanā. Liels bija muzeja darbinieku
apmeklētāju skaitam #Pirmiepiecipiecos. Attēlā: Skats 21. jūlija eksprieks, kad pirmie spēlētāji aplikāciju izmēģināja jau 4. jūlijā.
kursijā, ko vadīja LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta
Foto: Gita Palma.
vadītāja Astrīda Burbicka. Foto: LNVM.
29. jūlijā LNVM ekspozīcijas un izstāžu namā Brīvības bulvārī 32 notika
filmēšana. Gatavojoties jaunajam mācību gadam un pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību, tiek veidotas jaunās vēstures programmas un
metodiskie ieteikumi skolotājiem. LNVM Latvijas senvēstures apguvei
7. klašu skolēniem ir izveidojis un papildinājis programmu “Kā dzīvoja
senie ļaudis?”, rosinot pētīt unikālās liecības – dažādus lietiskos vēstures avotus – muzejā, kā arī aktīvi darboties ar arheoloģisko priekšmetu
atdarinājumiem, kartītēm. Lai informētu vēstures skolotājus un aicinātu iekļaut muzeja apmeklējumu mācību procesā, sadarbībā ar tematiskā plāna veidotājiem tika veidots reklāmrullītis nodarbībai muzejā, kas
vēlāk būs pieejams un skatāms Latvijas skolās.
Attēlā (no labās): muzejpedagoģe Ilze Miķelsone un vēstures mācību
programmas 7. klašu skolēniem veidotāja Solvita Lodiņa. Foto: LNVM.

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

