Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

LATVIJAS
NACIONĀLAJAM VĒSTURES
MUZEJAM – 100,
MUZEJA KOLEKCIJĀM – 150.
RĀDĀM, VĒRTĒJAM,
LEPOJAMIES!

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”
muzeja juridiskā un pasta adrese
“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”
tagad ir:
“Latvieši svešumā. 1944–1990”
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007,
“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”
izstādes
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam
izstāde ”Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?”
laiks: no 2020. gada 16. septembra līdz 30. decembrim
pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā”

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
mākslas galerijas “Art Platz” izstāde “Atskaites punkts”
laiks: no 2020. gada 26. augusta līdz 27. septembrim
gleznu un fotogrāfiju izstāde ““Dauderi” mākslinieku acīm”
laiks: no 2020. gada 30. septembra līdz 1. novembrim
pamatekspozīcija – Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,
Gaida Graudiņa kolekcija
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”

savukārt
piekļuve krājumam un speciālistiem
klātienē
TIKS ATSĀKTA NO 2. NOVEMBRA,
iepriekš vienojoties.

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

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.

KONFERENCE PAR BALTIJAS MUZEJU
NĀKOTNES IZAICINĀJUMIEM
Šogad muzejs atzīmē būtiskas gadskārtas: 100 gadus nacionālā vēstures muzeja statusā un 150 gadus kopš muzeja kolekciju sākotnes. Lai izvērtētu pagātnē paveikto un
skatītu nākotnes aprises, iecerēti vairāki pasākumi, no
kuriem apjomīgākie risināsies septembrī: starptautiska
konference un izstādes atklāšana.
15. septembrī LNVM vēsturiskajā mājvietā Rīgas pilī notiks
konference ar ārvalstu kolēģu piedalīšanos “Ar skatu rītdienā. Nacionālo muzeju misija un nākotnes izaicinājumi Balti20. gadsimta. 30. gadi
jas jūras reģionā”.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir raksturīgs piemērs
nacionālā muzeja tapšanas ceļam. Tā sākotne ir 19. gadsimta otrajā pusē radusies ideja veidot Latviešu muzeju kā manifestāciju telpu jaunās nācijas kultūrai un vēsturei Krievijas
impērijas politiskās varas apstākļos. 1920. gadā, līdz ar nacionālas valsts izveidošanu, tas pārtapa par Latvijas Etnogrāfisko muzeju, drīz pēc tam – par Valsts Vēsturisko muzeju. Muzeja misija saglabājusies gandrīz nemainīga un universāla – vākt, glabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pa1930. gads
saules garīgās un materiālās kultūras liecības. Taču simt
gadu laikā katrs no misijā uzskaitītajiem jēdzieniem
vairākkārt mainījis savu jēgu un tulkojumu. LNVM, atzīmējot savu dubultjubileju – 100 gadus valsts muzeja statusā
un 150 gadus kopš kolekciju pirmsākuma –, atrodas pārmaiņu procesā. Ir radītas jaunas un modernas telpas krājumam, vienlaikus muzejs gaida atgriešanos rekonstruētajā
Rīgas pilī; pārmaiņu laikā darbojas pagaidu pamatekspozīcija un izstāžu telpas.
Pārmaiņu laikus raksturo izaicinājumi, tādēļ muzeja jubilejām veltītās konferences ideja ir problematizēt jautājumus
par nacionālo muzeju misiju un funkcijām, diskutēt par to
Attēlā: Konferences programma.
idejiskajiem un praktiskajiem izaicinājumiem mūsdienu
situācijā un nākotnē.
Konferencē paredzēts akcentēt šādas tēmas un problēmas:

Kā reģiona nacionālie muzeji definē savu misiju, darbības mērķus un uzdevumus; kādas līdz šim bijušas nacionālo muzeju misijas un stratēģijas to īstenošanai?

Organizatoriskās pārmaiņas nacionālajos muzejos: tematiskais, funkciju un kompetenču, projektu princips; lielas un
jaudīgas vai mazas un dinamiskas struktūras? Kā sabalansēt radošumu un pieredzi, zināšanu uzkrāšanu?
1964. gads

Cik strauji aug nacionālo muzeju kolekcijas šodien? Krājuma veidošanas politikas mainība un ilgtspēja.

Kāda ir pētniecības funkcijas šodiena un nākotne muzejā? Kā rīkoties, lai saglabātu kompetenci, bet vienlaikus būtu
mobili dažādās tēmās un jomās?

Kādi ir galvenie izaicinājumi muzeja programmas veidošanā? Vai un kā būt drosmīgiem, nezaudējot muzeja seju?

Reprezentatīvais nācijas un valsts vēstures naratīvs kā
apgrūtinājums vai privilēģija? Vai nacionālajam muzejam pietiek
ar kultūras atmiņas sarga zīmolu?
Kā vēl viens punkts pasākuma programmā iecerēta rakstu krājuma “LNVM Zinātniskie lasījumi 2017–2019” atvēršana, un tas
būs 29. sējums sērijā “LNVM raksti”. Tajā iekļauti muzeja speciālistu zinātniskie raksti, kas fokusēti uz muzeja vēstures jautājumiem citu Latvijas atmiņas institūciju vidū, muzeja vietu Latvijas
kultūras atmiņas veidošanā un saglabāšanā, pētījumi par muzeja
glabātajām kolekcijām u. c.
Plašāka informācija un pieteikšanās noteikumi – www.lnvm.lv.

2002. gads

MUZEJA TUVPLĀNI JAUNĀ IZSTĀDĒ
Viens no muzeja jubilejām veltītajiem pasākumiem būs arī izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs?” atklāšana 15. septembrī Brīvības bulvārī 32. Izstāde tiek veidota kā izvērsts skaidrojums tam, kā darbojas muzejs,
kādi ir tā uzdevumi un kā rit ikdienas darbs.
Ko mūsdienās nozīmē pirms daudziem gadu desmitiem muzejam liktais uzdevums – “vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības (..)”, kā tas formulēts muzeja misijā? Kāpēc vajadzīgs muzejs? Kāpēc būtisks ir muzeja paveiktais, ko tas dod sabiedrībai kopumā? Kāpēc vākšanai bez pētīšanas nav nozīmes, kāpēc nav nozīmes popularizēšanai bez pētniecības, kāpēc nav jēgas vākt, ja to nevar saglabāt un restaurēt!? Šķetinot tos vai skaidrojot zinātkāram jautātājam, izrādījās, ka lakoniskais muzeja misijas formulējums patiesībā ir sarežģīts procesu kopums.
Muzeja jubilejām veltītā izstāde iecerēta kā detalizēts skats muzeja
darbības mehānismā, skaidrojot dažādo muzeja darbības virzienu
nepieciešamību mantojuma saglabāšanai, kultūras atmiņas uzturēšanai, pētniecībai mūsdienu sabiedrības izglītībai, izziņai un piedzīvojumam.
“Tuvplānu” struktūra veidota kā atbildes uz šķietami vienkāršiem,
bet būtiskiem jautājumiem: Kāpēc muzejs krāj priekšmetus? Vai muzejs krāj visu? Kā priekšmets nonāk muzeja krājumā? Kā aizkavēt
novecošanu? Kas jāprot restauratoram? Vai priekšmeti runā? Vai
krājumu izmanto tikai pētnieki? Vai visi muzeja priekšmeti redzami
ekspozīcijā? u. c.
Izstādes veidotāji ir plaša darba grupa no dažādām muzeja struktūrvienībām, tostarp: LNVM darbinieki Imants Cīrulis, Inita Heinola,
Toms Ķikuts, Anita Meinarte, Olga Miheloviča, Līga Palma, Inita
Smila, Jevgēnija Svikle, Jānis Šabanovs, Artūrs Tomsons, Anna
Zeibārte, Irina Zeibārte, Irita Žeiere, mākslinieks Ģirts Boronovskis,
fotogrāfi Kārlis Kalseris, Jānis Puķītis, izmantotas arī Roberta Kaniņa
fotogrāfijas; video risinājumus nodrošina Jānis Zarāns, Jānis Ķīkulis.
Jau dažas dienas pēc “Tuvplānu” atklāšanas muzejā tiek organizēti
pasākumi dažādām auditorijām:
19. septembrī, 17. oktobrī, 21. novembrī 12.00 – ekskursija un
nodarbība bērniem izstādē “Tuvplāni”,
19., 20. septembrī, 24. oktobrī, 21. novembrī 14.00 – ekskursija
pieaugušajiem izstādē “Tuvplāni”,
26. septembrī 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ekskursijas LNVM
krātuvēs un darba telpās jaunajā Latvijas Muzeju krātuvē Pulka ielā 8,
29. septembrī un 27. oktobrī 17.30 – tematiskie pasākumi izstādē
Vēlo otrdienu ciklā,
Skolēnu un citām grupām pieejama muzejpedagoģiskā programma
Attēlā: Izstādes afiša. Mākslinieks Ģirts Boronovskis.
“Kas ir muzejs?”.
Dalība pasākumos un nodarbībās iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot info@lnvm.lv vai zvanot 67221357.
Plašāka informācija – muzeja mājaslapā www.lnvm.lv un sociālajos tīklos. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai – iespējamas
izmaiņas saistībā ar COVID-19 izplatības tendencēm.

Attēlos: Skati no izstādes. Foto: Jānis Puķītis.

NĀC UZ MUZEJU, IZZINI, MĀCIES, DARBOJIES…
…lai piedzīvotu Latvijas vēsturi no senatnes līdz mūsdienām – šāds ir LNVM aicinājums skolām un skolēniem arī šajā mācību gadā. Lai arī vīrusa Covid-19 izplatības dēļ
2020./2021. gada sezonas norišu aprises joprojām ir neskaidras, muzejs atgādina
par savu piedāvājumu un ir gatavs jaunai situācijai pielāgot esošos mācību pasākumu formātus.
MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS: tādu šajā piedāvājumā ir 15, atbilstoši skolēnu vecumam: Kas ir muzejs, Mana mīļākā rotaļlieta, Kā dzīvoja senie ļaudis, Senā
skola, Mana Latvija u. c. – sākumskolas un 1.–7. klašu grupām, Viduslaiku bruņinieki,
Mode Latvijā un Eiropā 17.–20. gadsimtā, Ražots Latvijā u. c. – pamatskolas bērniem,
Kā dzīvoja pirms 100 gadiem, Gatavošanās vēstures eksāmenam, Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām u. c. – vidusskolēniem. Ar visām programmām iespējams
iepazīties šeit: http://lnvm.lv/?page_id=15905.
Cits vēstures iepazīšanas veids ir gida vadīta EKSKURSIJA muzeja ekspozīcijā un izstādēs. Ekskursijās tiek apskatīti dažādi Latvijas vēstures periodi un tēmas un notiek
darbošanās ar uzdevumu lapām, kas var tikt pildītas arī skolā vai mājās. Ekskursiju
piedāvājums apskatāms un darba lapas lejuplādējamas šeit: http://lnvm.lv/?
page_id=15905.
Latvijas vēstures izzināšana veiksmīgi notiek arī IZSTĀDĒS – gan tematiskās, gan īpašiem gadījumiem veidotās. Līdz 2021. gada maijam muzejā apskatāms 68 Latvijas muzeju veltījums valsts simtgadei “Latvijas gadsimts” un paša muzeja simtgadei un krājuma simtpiecdesmitgadei veidotā izstāde “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs?”. Naudas vēsturei mūsu valsts teritorijā veltīta izstāde “Nauda
Latvijā”.
Muzeja DIGITĀLIE RESURSI piedāvā ne mazums iespēju vēstures atklāšanai un pētīšanai: mājaslapā www.lnvm.lv iespējams iepazīties ar muzeja vēsturi, struktūrvienībām
un ekspozīcijas saturu, vietnē emuzejs.lnvm.lv kompaktā veidā rodamas un lietojamas
ekspozīcijās un izstādēs ietvertās aplikācijas, kartes, video un citi materiāli, savukārt
www.latvijasgadsimts.lv iepazīstina ar simtgades izstādi, ļauj šķirstīt tā sadaļu Gadsimta albums un papildināt to.
Tiem, kuriem tīk iepazīt vēsturi spēlējoties, iesakām muzeja apmeklējuma laikā izspēlēt arī kādu no ACTIONBOUND SPĒLĒM: ielādējot viedtālrunī aplikāciju un izvēloties
meklēšanas spēli muzeja ekspozīcijas pagaidu mītnē Brīvības bulvārī 32, LNVM Tautas
frontes muzejā Vecpilsētas ielā 13/15 vai LNVM Dauderu nodaļā Zāģeru ielā 7
(2 spēles).
Ar muzeja dārgumiem, krājumu un citām vērtībām iepazīstina arī TĒMTURI sociālajos
tīklos – ilustrāciju un īsu stāstu formāts var iedvesmot tālākai vēstures izzināšanai:
#PamanītsLatvijasgadsimtā, #Priekšmetustāsti, #Krājumatveries, #UzRīgaspili,
#Gadsimtaalbums, #Atmiņunesējs u. c.
Attēlos: LNVM piedāvājuma
publicitātes materiāli.

DAUDERU NODAĻĀ JAUNA IZSTĀDE,
TALKA UN VELTĪJUMS JUBILEJAI
Septembrī LNVM Dauderu nodaļa aicinās apskatīt jaunu starpžanru izstādi, ņemt dalību talkas darbos, bet mēneša beigās –
atzīmēt Dauderu muzeja trīsdesmitgadi ar daudzveidīgu pasākumu programmu.
26. augustā “Dauderu” namā tika atklāta mākslas
galerijas “Art Platz” izstāde “Atskaites punkts”.
Izstādē ir apskatāmas latviešu vecmeistara Edgara
Vintera 14 gleznas, kas tapušas laika posmā no
1972. līdz 2010. gadam, un profesionāla fotogrāfa
Martina Kudrjavceva 2020. gadā uzņemtās 14 fotogrāfijas – konkrētās Vecrīgas vietas, ko gleznotājs
atainojis savās ainavās. Gleznas un fotogrāfijas
raksturo dažādo laiktelpu, veido saspēli starp retrospekciju un šodienu, to, kas cauri desmitgadēm pilsētā mainījies un kas palicis “kā senāk”. Izstāde ne tikai
piedāvā atpazīt vai iepazīt Vecrīgas ainavu, bet vēsta
par aktuālo un mūžīgo, arī par iespaidiem un atmiņām. Gleznotāja Edgara Vintera (1919–2014) ražīgā
daiļrade galvenokārt saistīta ar Latvijas lauku ainavu,
kluso dabu un ziedu glezniecību, bet šajā izstādē pārstāvētas, iespējams, mazāk zināmās pilsētas ainavas.
Attēlos: Glezna. Edgars Vinters. Pētera baznīcas apsīda. Rīga, 2010. gada. Kartons, eļļa.
Neskaitāmās gleznās uz audekla un kartona Vinters
Fotogrāfija. Martins Kudrjavcevs. Pētera baznīcas apsīda. Rīga, 2020. gads.
meklējis harmoniju arī starp pilsētas bruģi, senajiem
mūriem un baznīcu torņiem. Viņa impresionistiskos novērojumus glezniecībā atklāj detaļu nesamākslotība, skaidra tekstūra,
dinamiska kustība, starojoši saules spīdumi. Mākslinieka gleznas atrodas mākslas kolekcijās visā pasaulē. Martins Kudrjavcevs
(1969) ir profesionāls ainavu, arhitektūras un interjeru fotogrāfs, Latvijas Amatniecības kameras biedrs, saņēmis vairākas balvas. Ar fotografēšanu aizrāvies jau kopš skolas gadiem.
Regulāri sadarbojas ar interjera žurnāliem un paralēli strādā reklāmas jomā. Kudrjavcevs ir
arī daudzu Rīgas un Latvijas atklātnīšu un kalendāru autors. Izstādi “Atskaites punkts” veidojusi mākslas galerija “Art Platz”. Izstāde Zāģeru ielā 7 atvērta apmeklētājiem līdz
27. septembrim.
19. septembrī LNVM Dauderu nodaļā notiks talka, iekļaujoties Pasaules Lielajā talkā. Talcinieki aicināti uzpost dārzu ap “Dauderu” namu – palīdzēt ravēt dobes, sagrābt zāli, lapas un
zarus, kā arī sakopt muzeja dārza teritorijā esošo kāpu. Atgādinot, ka jāņem līdzi grābekļus
un citus talkošanai noderīgus darbarīkus, muzejs arī piedāvās gandarījumu par ieguldīto darbu – muzeja ēkas un ekspozīcijas apskati bez maksas nelielās grupās. Netiks aizmirsti arī distancēšanās noteikumi – katras mājsaimniecības pārstāvji darbosies atsevišķā dārza daļā,
svaigā gaisā. Lūgums iepriekš pieteikt dalību talkā, rakstot dauderi@lnvm.lv vai zvanot
67392229 (no pirmdienas līdz piektdienai) vai 67391780 (sestdien un svētdien). Attēlā –
Pasaules talkas logotips, vairāk informācijas: https://talkas.lv/par-laimes-koki/.
LNVM Dauderu nodaļa turpinās atzīmēt 30 darbības gadu jubileju, 30. septembrī 16.00 atklājot gleznu un fotogrāfiju izstādi ““Dauderi” mākslinieku acīm”. “Dauderu” lielajā salonā būs apskatāmi vairāku mākslinieku un
fotogrāfu darbi, kas tapuši laikā no 1989. gada un atspoguļo “Dauderu” muzeju un tā teritoriju. Autoru lokā: mākslinieces Ruta
Appena, Jekaterina Beļajeva, Inese Brants, Mērija
Džanga un Ivonna Zīle, kolekcionārs Normunds
Beržinskis, fotogrāfi Māra Brašmane, Aleksandrs
Cvetkovs, Roberts Kaniņš, Valters Lācis, Harijs Daina
Liepiņš un citi “Dauderu” draugi un sadarbības
partneri. Izstādes darba laiks – līdz šī gada 1. novembrim.
Turpināsies arī citas aktivitātes: Dauderu nodaļas
Facebook lapā top jauni ieraksti martā uzsāktajā
rubrikā #Atmiņunesējs; turpat skatāmas rubrikas
#DauderuTops publikācijas, kas veltītas muzeja
trīsdesmitgadei.

Attēlā: Mērija Džanga (Hong Ge Zhang (Mary)).
Dauderi 30. Rīga, 2020. gada 27. jūnijs.
Autortehnika. Papīrs, marķieris, pildspalva.

SPOŽS ATRADUMS BALDONES VIESUĻOS
Latvijas zemē joprojām tiek atrastas senas vērtības – par to varēja pārliecināties augusta vidū, kad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tika informēta par gandrīz 200 monētu atradumu Rīgas apkārtnē. Pāris dienu laikā monētas tika nogādātas
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Tagad muzeja speciālistiem priekšā rūpīgs izpētes un novērtēšanas darbs!

2020. gada 18. augustā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēma izcilu krājuma papildinājumu: agrākajā Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijā Baldones Viesuļu māju zemē atrasto monētu depozītu – vairāk nekā 270 monētas, kas kaltas
17. gadsimta gaitā. Depozītā ir astoņas lielas sudraba monētas – Nīderlandes Savienoto Provinču Republikas un Spānijas
Nīderlandes dālderi jeb patagoni, daži Nīderlandes ceturtdaļdālderi, Polijas sešgraši, Zviedrijas virsvaras laikā Rīgā kaltie trīspelheri (pusotrgraši) un šiliņi. Noteikt visas depozīta monētas un precīzāk datēt tā noguldīšanas laiku būs iespējams vien pēc monētu notīrīšanas. Pašlaik to var datēt ar 17. gadsimta beigām.
Ievērojot likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību noteikto kārtību rīcībai ar senlietām, kas attiecas uz laika posmu līdz
17. gadsimtam ieskaitot, par monētu atrašanu ģimenes zemes īpašumā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ziņoja Augusts
Gerdts. Pārvaldes darbinieki atradumu pieņēma, kopā ar atradēju pārbaudīja atraduma vietu un nogādāja depozītu muzejā.
Baldones Viesuļu depozīts būs vērtīgs papildinājums muzeja krājumam, un tā izpēte ļaus papildināt informāciju par naudas apgrozības procesiem Latvijas teritorijā.
Muzejs pateicas depozīta atradējam Gerdta kungam un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbiniekiem!

Attēlos: Monētu depozītu no Augusta Gerdta Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā saņēma LNVM Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts, Numismātikas nodaļas pētniece Kristīne Ducmane. Foto: Jānis Puķītis.

BULDURU KONFERENCES ATSKAŅAS
PĒC 100 GADIEM
1920. gada augustā un septembrī Rīgā un Rīgas jūrmalā risinājās Baltijas valstu konference (“Bulduru konference”) – pirmā
lielā un reprezentatīvā starpvalstu konference Latvijā, kurā piedalījās jaundibinātās reģiona valstis (Somija, Igaunija, Latvija,
Lietuva, Polija, Ukraina). Lai izvērtētu tās nozīmi sava laika un mūsdienu kontekstā, 25. augustā muzejs aicināja uz sarunu
dažādu vēsturniekus un mākslas vēsturniekus.
Diskusijā ar nosaukumu “Jauncelsmes ideāli”, kurā piedalījās vēsturnieki Dr. habil. hist. Aivars Stranga, Dr. hist. Ēriks
Jēkabsons, Mg. hist. Krišjānis Brakovskis, mākslas vēsturnieki Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis
un kuru moderēja žurnālists Eduards Liniņš, tika gan skarts Bulduru konferences tēmu loks, gan sniegts plašāks skats uz
1920. gada norisēm reģionā, kā arī to, kuri no tābrīža sadarbības mērķiem politikā, militārajā jomā, diplomātijā, kultūras jomā
turpmākajos gados piepildījās un kuri palika “uz papīra”. Pasākumu tiešraidē bija iespējams vērot muzeja Facebook lapā un
portālā lsm.lv, tā ieraksts pieejams facebook.com/LNVMuzejs.
Attēlos: Skati pasākumā. Foto: Jānis Puķītis.

MUZEJA DARBINIEKU VASARAS MĀCĪBAS
Šo vasaru LNVM Muzejpedagoģjias un izstāžu departamentā raibu darīja ne vien norises ap ārtelpas izstādi un gatavošanās
muzeja jubilejai veltītajiem pasākumiem, bet arī došanās “plašākos ūdeņos”, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes un
meklētu to pielietojumu ikdienas darbā. Foto (sākot no augšas): Creative museum, LNVM un Jana Šakare.
16. augustā departamenta darbinieces Ieva Ozola un Agija Krasta devās uz
vasaras skolu “Pakalpojumu dizains muzejos”, ko organizēja domnīca
Creative museum sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku
rezidenci. Piecas dienas skaistajā Kurzemes pilsētā, kur vēsture un tās saglabāšana ir īpašas uzmanības lokā, piecas komandas, kas sastāvēja no dažādu
Latvijas muzeju pārstāvjiem, Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem un arī
skolēniem, nodarbojās ar konkrētu vietējo muzeju problēmām un to risināšanas metodēm, pēdējā dienā prezentējot tos ieinteresētajām pusēm un
citiem, kuri vēlējās būt klāt atvērtajā pasākumā. Lai arī piesātinātā skolas
programma, dažādu metožu apguve (darbvirsmas izpēte, izpētes siena, lietotāja pieredzes kartēšana, dizaina problēmas formulējums, ideācija, prototipēšana un testēšana u. c.), darbs grupās un risinājumu meklēšana bija gana
intensīvs process teju nedēļas garumā, noslēgumā gūtais gandarījums liecināja, ka mācības bija organizētas profesionāli un gūtā pieredze, kā arī iepazītie kolēģi un pasniedzēji paliks atmiņā vēl ilgi pēc vasaras beigām.
Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka
20. augustā piedalījās Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības
rīkotajā seminārā “Kompetenču pieejas satura realizācija “Sociālajā un
pilsoniskajā jomā” instrumenti un piemēri”.
LNVM nodarbību “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta”
Astrīda Burbicka kopā ar Rīgas Franču liceja skolotāju Lieni Ozoliņu semināra
dalībniekiem piedāvāja izmantot 4. klases Sociālo zinību programmā,
apgūstot tēmu “Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā”.
Muzeja apjomīgais avotu krājums, īpaši fotogrāfijas, palīdz skolēniem, darbojoties gida vadībā, individuāli un grupās, izprast mācību temata būtiskos
jautājumus: vizuālie vēstures avoti, tagadne un pagātne, pārmaiņas, laika
līnija. Piemērs ilustrēja muzeja un skolas plašās sadarbības iespējas. Tās tika
piedāvātas arī Rīgas 64. vidusskolas direktora un vēstures skolotāja Ernesta
Svikļa prezentācijā par digitālajiem mācību līdzekļiem un projektu "Vēstures
pētniecība arheologa metodēm", kura ietvaros 7. klases skolēniem tiek
piedāvāta nodarbība muzejā senvēstures apguvei. Videovēstījumā par šo
iespēju stāstīja LNVM muzejpedagoģe Ilze Miķelsone (attēlā).
24. un 25. augustā LNVM muzejpedagoģe Santa Cerbule piedalījās muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīca” vasaras sesijā “Ko daru? Kāpēc daru? Kā
daru?”, kas notika Turaidas muzejrezervātā. Sesijas mērķis bija pilnveidot
muzejpedagogu profesionālās kompetences un sekmēt izpratni par pašvadītu mācīšanās procesu savā darba vidē – savā muzejā –, kā arī veicināt sadarbību ar citu muzeju kolēģiem, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta vērtības un
darba pieredzi.
Vieslektore Dr. paed. Beatrise Garjāne pirmajā sesijas dienā rosināja vairākas
diskusijas par tēmām: pieaugušo izglītības būtība un principi, pieaugušo izglītības specifika, teorijas savienojamība ar praksi, izglītojošā darbā ar pieaugušajiem pielietojamās metodes, akcentējot jautājumus “Ko daru? Kāpēc daru?”. Sesijas dalībnieki varēja iepazīt ekspozīciju “Turaidas muzejrezervāts
laikā un telpā”, kas izveidota vēsturiskajā Turaidas pagasta magazīnā. Sarunu
ekspozīcijā vadīja ilggadējā Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne.
Ar patiesu interesi sesijas dalībnieki piedalījās arī pašvadītajā ekskursijā ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”, kas izvietota
Turaidas muižas klaušinieku mājā un atspoguļo 19. gadsimta un 20. gadsimta
sākuma norises Latvijas teritorijā, galvenokārt Vidzemē.
Otrajā dienā Dr. Beatrise Garjāne vairāk lika domāt par jautājumu “Kā es
daru?”, runājot tieši par muzejpedagoga darbības vērtēšanu un pašvērtēšanu. Tāpat bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts” un
programmā “Ciemos pie Turaidas fogta”, ko vadīja Turaidas muzejrezervāta
direktores vietniece komunikācijas darbā Anda Skuja.

PIKNIKS UN SPĒLE DAUDEROS
Vasarai piestāv vieglāki formāti un spēlēšanās – to visu augustā varēja veikt LNVM Dauderu nodaļas ziedošajā dārzā, neizpaliekot izziņas un atklāsmes priekam.
22. augustā nodaļā risinājās akcijas diena “Atklāj “Dauderus”! Dodies piknikā
uz “Dauderu” dārzu!”, kad apmeklētājiem bija iespēja bez maksas apskatīt
muzeju un atjaunoto ekspozīciju, kā arī
baudīt bezmaksas ekskursiju gida vadībā, lai uzzinātu interesantus faktus par
“Dauderu” dārzu un Aldara parku. Savukārt tie, kuri dod priekšroku interaktīvai
izziņai, varēja iepazīties ar “Dauderiem”
piegulošo teritoriju, savās viedierīcēs
izmēģinot jauno meklēšanas spēli
“Atklāj “Dauderu” dārzu!”.
Šo spēli iespējams lietot, ielādējot
viedierīcē Actionbound lietotni. Spēle ir
viktorīnas un fotoorientēšanās kombināAttēlā: Meklēšanas spēles
Attēlā: Bezmaksas ekskursija “Dauderu” dārzā. Foto: Viola Ozoliņa.
cija, kuras laikā dalībniekam, lai iepazī“Atklāj “Dauderu” dārzu!”
ekrānšāvinš.
tos ar nama, tam pieguļošā dārza un Aldara parka vēsturi, ir jāatbild uz 10 jautājumiem un jāizpilda
vairāki uzdevumi, kas rosina iziet muzeja teritoriju, sekojot norādēm un meklējot noteiktus objektus.
Tagad Dauderu nodaļā ir pieejamas jau divas meklēšanas spēles: “Atklāj “Dauderus”!” un “Atklāj “Dauderu” dārzu!”.
Interaktīvās meklēšanas spēles tiek piedāvātas gan Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, gan tā nodaļās; spēļu pieejamību
nodrošina sadarbība ar Konrāda Adenauera fondu.

SOLIDARITĀTES ŽESTS BALTKRIEVIJAI
23. augustā, akcijas Baltijas ceļš 31. gadadienā, notika solidaritātes akcija "Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai" – cilvēku ķēde
no Brīvības pieminekļa aizvijās līdz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļai. Baltās drēbēs, ar karogiem un atbalsta plakātiem
rokās cilvēki bija ieradušies, lai atzīmētu Baltijas ceļa 31. gadadienu un solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri patlaban piedzīvo spraigus politiskos notikumus.
Pasākumu atklāja Romualds Ražuks, Latvijas Tautas frontes otrais priekšsēdētājs. Pēc uzrunas sekoja Latvijas un Baltkrievijas
baltsarkanbaltā karoga nodošana cauri cilvēku ķēdei, īpaši uzsverot Latvijas un Baltkrievijas vienotību. Karogu ceļš noslēdzās
pie TFM nodaļas ar akcijas dalībnieku kopīgi dziedātām Baltkrievijas un Latvijas himnām. Akcijā piedalījās arī Latvijas Valsts
prezidents Egils Levits, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Ordeņa kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte, īpašu noskaņu
radīja Latvijas Universitātes orķestris, dziedātāja Katrīna Gupalo un Zemessardzes koris "Stars".
Lai liecības par šo notikumu tiktu nodotas nākamajām paaudzēm, LNVM krājumā tika nodots akcijas laikā izmantotais Baltkrievijas sarkanbaltsarkanais karogs un fotogrāfijas ar akcijas norises atspoguļojumu.

Attēlā: Skats pasākumā. Foto: Latvijas Pilsoniskā alianse.

NOTIKUMU HRONIKĀ: RESTAURATORU SEMINĀRS,
SOLIS TUVĀK RĪGAS PILIJ, MIERA LĪGUMS UN
IZSTĀDES IEKŠTELPĀS UN ĀRTELPĀS

4. jūnijā Latvijas Muzeju krātuvē Pulka ielā 8 uz semināru "Raman spektrometrijas pamati. Metodes izmantošanas iespējas un praktiskie piemēri" tika
aicināti LLU un LNVM pārstāvji, lai iepazīstinātu ar muzeja rīcībā esošā Raman
spektrometra tehniskajām priekšrocībām. Attēlā: Raman spektrometra darba
moments.

Rīgas pils restaurācijas procesā notikusi strauja virzība: 6. jūlijā noskaidrojās, ka
Rīgas pils Kastelas daļas pārbūvi un restaurāciju Pils laukumā 3, pielāgojot to
LNVM vajadzībām, veiks AS "LNK Industries”. Savukārt 12. augustā pirms būvlaukuma nodošanas būvniekam pili apskatīja kultūras ministrs kopā ar VNĪ,
Sudraba Arhitektūra un LNVM pārstāvjiem. Foto: VNĪ.

15. augustā, Rīgas svētku laikā, muzejs piedāvāja viesoties brīvdabas izstādē ”10 jautājumi vēlētājam”, kļūstot gan par aktīviem balsotājiem, gan karikatūru
tēliem, gan gida vadībā iepazīstot politiskās kultūras un demokrātijas mācību ceļu Latvijā no 1920. gada līdz mūsdienām. Foto: Jānis Puķītis un LNVM.

NOTIKUMU HRONIKĀ: RESTAURATORU SEMINĀRS,
SOLIS TUVĀK RĪGAS PILIJ, MIERA LĪGUMS UN
IZSTĀDES IEKŠTELPĀS UN ĀRTELPĀS
Turpinājums no 11. lpp.
No 12. līdz 28. augustam izstādē "Latvijas gadsimts” Brīvības bulvārī 32 tika izlikts vēsturiski nozīmīgs
dokuments – 1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls. Tas glabājas LNA Latvijas
Valsts vēstures arhīvā un bija apskatāms muzejā, pateicoties sadarbībai ar arhīvu un Ārlietu ministriju.
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.
Miera līguma oriģināla izlikšana publiskai apskatei iekļāvās 1920. gada politisko notikumu atceres un
izvērtēšanas aktivitātēs, no kurām apjomīgākā bija diskusija "Jauncelsmes ideāli. Baltijas valstu konferencei Bulduros – 100” 25. augustā (vairāk par diskusiju lasiet Ziņneša 8. lpp.).

Attēlos: Latvijas-Padomju Krievijas miera līgums un skati no tā ekspozīcijas iekārtošanas. Foto: Jānis Puķītis un LNVM.

26. augustā LNVM Dauderu nodaļā tika atklāta izstāde “Atskaites punkts” (vairāk par izstādi lasiet Ziņneša 6. lappusē).
Foto no izstādes atklāšanas: Jānis Puķītis.

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 Latvijas Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā
mājvietā Rīgas pilī.
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

