
 

 

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Laivotāji Lielupē pie Mežotnes pilskalna Bauskas apriņķī. 1938.–1940. gads. Fotogrāfs Valdemārs Ģinters. Diapozitīvs. 
LNVM krājums.  

STŪRĒJAM – 
UZ KRĀSAINU LATVIJU, 

UZ CERĪGU UN MIERĪGU 
2021. GADU! 

 



 

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     

pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā” 
 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 
 

Normunda Beržinska personālizstāde “Grafika. Tu redzi to, kam tici”  
laiks: no 2020. gada 4. novembra līdz 2021. gada 17. janvārim 
 

ekspozīcija: Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,  
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,  
Gaida Graudiņa kolekcija  
 

pastāvīgā izstāde 
“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” 
 
 

 
 

 

 

 

SAKARĀ AR  
EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU VALSTĪ  

MUZEJS APMEKLĒTĀJIEM  
IR SLĒGTS! 

 

Aicinām sekot aktuālajai informācijai  
un apmeklēt muzeja virtuālās vietnes  

lnvm.lv, latvijasgadsimts.lv,  
emuzejs.lnvm.lv,  

kā arī lapas sociālajos tīklos: 
facebook.com/LNVMuzejs,  

twitter.com/LNVMuzejs,  
instagram.com/LNVMuzejs,  

youtube.com/LNVMuzejs 



 

LATVIJAS VĒSTURE AUTENTISKĀS KRĀSĀS 
 

Piedalies muzeja topošās izstādes veidošanā! – šādu aicinājumu muzejs izplata sociālajos tīklos, vēstot par jaunas izstādes 
ieceri nākamajā pavasarī. 
Līdz 31. janvārim Latvijas iedzīvotājiem ir dota iespēja papildināt saturu LNVM izstādei “Krāsainā Latvija”, kuru iecerēts atklāt 
2021. gada pavasarī. Pārskatot savas ģimenes fotoalbumus un diapozitīvu krājumus, ieskenējot krāsu fotogrāfijas, kas uzņemtas 
līdz 1990. gadu vidum, un kopā ar īsu anotāciju pievienojot Gadsimta albumam (www.latvijasgadsimts.lv/albums), ikviens var 
bagātināt izstādes paleti un tēmu loku – spilgtākie laikmetam raksturīgie attēli tiks iekļauti arī jaunajā izstādē. 
Izstāde “Krāsainā Latvija” ļaus ieraudzīt Latvijas vēsturi autentiskās krāsās, ieskicējot krāsu fotogrāfijas attīstību kopš                 
20. gadsimta sākuma – sākot no senākajiem kolorētajiem fotoattēliem, unikāliem 1930. gadu starpkaru Latvijas privātiem krāsu 
uzņēmumiem, cauri padomju laika fotogrāfu veikumam līdz pat valsts neatkarības atgūšanai 1990. gadā, kas vienlaikus ievadīja 
modernās krāsu fototehnikas ēras sākumu. Blakus LNVM krājuma fotogrāfijām izstādē ievērojama loma būs mums visiem labi 
pazīstamai matērijai – Latvijas ģimeņu privātajiem krāsu fotouzņēmumiem. 
Lai iedvesmotu muzeja sekotājus sociālajos tīklos, četrās nedēļas nogalēs rubrikā #KrāsaināLatvija tiek piedāvāts vizuāls ieskats 
dažādu laikmetu krāsu fotogrāfijās no muzeja krājuma, dalot tās divās tematiskajās grupās – cilvēki un daba. Attēlu galerijas 
ievada īss ekskurss krāsu fotogrāfijas vēsturē Latvijā. 

 
 

 

AR MOŽU GARU  
PRET PANDĒMIJAS NOGURUMU 

 

Līdzīgi citām kultūras iestādēm, kuras cenšas uzturēt cilvēkos pozitīvu noskaņoju-
mu vīrusa pandēmijas laikā, arī LNVM piedāvā skatīt jauno situāciju plašāk –       
gan vēstures griezumā, gan ņemot talkā veselīgu humoru. 
Tāpēc muzeja sociālo tīklu lapās ieviests jauns tēmturis – #Muzejsmožumam, kas top 
sadarbībā ar Vēstures departamenta pētniekiem. Pirmajās publikācijās skartas tē-
mas gan par Latviju vēstures gaitā piemeklējušām infekcijas slimībām, tai skaitā ho-
leru un tuberkulozi, gan to apkarošanas veidiem, gan vakcinācijas aizsākumiem   
Latvijas teritorijā. No šodienas skatupunkta raugoties, slimību apkarošanas komuni-
kācijas materiālu valoda un stilistika raisa smaidu, bet vienlaikus arī atskārtu, ka civi-
lizācija ir tikusi galā ar daudz lielākiem pārbaudījumiem nekā mēs patlaban, un ka 
svarīgi ir šādās situācijās nezaudēt možu garu un veselo saprātu. 

Attēlā: Ilze Zīberte pastaigas laikā 
ratiņos Jelgavas rajona kolhoza 
“Nākotne” centrā. 1987. gada pava-
saris. Fotogrāfe Silvija Zīberte. Foto 
no Ilzes Zībertes-Ķikutes ģimenes 
albuma. 

Attēlā: Lūcija Briede. Ap 1912. gadu. 
Fotogrāfs Jānis Briedis. Autohroms. 
LNVM krājums.  

Attēlā: Koktēlnieks Miķelis Pankoks 
darbā pie saviem kokgriezumiem Liepā-
jas apriņķa Nīcas pagasta Jūrmalciema 
Veckupšu mājās. 1930.–40. gadu mija. 
Fotogrāfs Valdemārs Ģinters. Diapozi-
tīvs. LNVM krājums.  

Attēlā: Valērija un Augusts Kaņepi 
Tūjas pludmalē. 1968. gads. Fotogrāfs 
nezināms. LNVM krājums. 

Attēlā: Brošūra “Visbriesmigakā 
slimiba ir dilonis”. Latvijas Bērnu 
palīdzības savienības izdevums. 
1920. gadi. LNVM krājums. 

http://www.latvijasgadsimts.lv/albums


 

BARIKĀŽU LAIKAM – 30 
 

Šogad aprit 30 gadi, kopš Rīgā 1991. janvārī tika celtas barikādes, lai pretotos Padomju Savienības (PSRS) centrālās varas 
mēģinājumam apturēt Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Muzejs šos būtiskos notikumus atzīmēs, aicinot skatīt 
divu fotogrāfu – Edmunda Tardenaka un Vitolda Husakovska (Witold Hussakowski) – fotogrāfiju virtuālo galeriju, kā arī pie-
vienot Gadsimta albumam attēlus par Barikāžu laiku no privātajām vai uzņēmumu fotokolekcijām.  
1991. gada 12. janvāra naktī padomju militārās vienības uzbruka Viļņas TV, radio un citiem stratēģiskiem objektiem. Šajā uzbru-
kumā tika nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki. Viļņā notiekošais radīja pārliecību, ka Latvijas iedzīvotājiem nāksies sastapties 
ar līdzīgu militāro agresiju, tāpēc Rīgā saplūda tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, lai apsargātu stratēģiskas nozīmes objektus –  
Latvijas Republikas Augstāko padomi, Latvijas Republikas Ministru padomi, Radio un TV centru Zaķusalā, Radio namu Doma 
laukumā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, Rīgas tiltus – un nepieļautu PSRS militāro agresiju un šo objektu ieņemšanu.   
Latvijas Tautas frontes (LTF) valde jau 1990. gada decembra sākumā sagatavoja paziņojumu “X stundai” – nevardarbīgās preto-
šanās aicinājumu situācijā, ja PSRS ar spēku gribētu pakļaut Baltijas valstis. PSRS piedāvāja Latvijai jaunu t. s. “Savienības līgu-
mu”, kuru parakstot tā atteiktos no neatkarības idejas. Par to, ka padomju valsts bija nolēmusi ignorēt Baltijas valstu Neatkarī-
bas deklarācijas, liecināja arī nelikumīga jauniešu iesaukšana Padomju armijā. Tanku uzbrukums Viļņas civiliedzīvotājiem naktī 
no 12. uz 13. janvāri to apstiprināja.  
1991. gada 13. janvārī 11. novembra krastmalā Rīgā notika LTF organizētā “Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespēja-
mo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotām akcijām Lietuvā”, kurā piedalījās ap 600 000 iedzīvotāju. Tajā pašā dienā 
Rīgā sākās barikāžu celtniecība. Barikāžu laiks Rīgā ilga no 13. līdz 27. janvārim. Tas bija brīvprātīgs, bet koordinēts pasākums, 
ko organizēja LTF sadarbībā ar nodaļu koordinatoriem visā Latvijā. 1991. gada notikumiem Latvijā sekoja pasaule – Augstākās 
padomes Preses centrā bija reģistrēti vairāki simti žurnālistu: viņi gatavoja ziņas ārvalstu presei, radio un TV kanāliem. 
Barikāžu laikā 16. janvārī bojā gāja šoferis Roberts Mūrnieks, 20. janvāra milicijas īpašo uzdevumu vienības (OMON) uzbrukumā 
Iekšlietu ministrijai tika nošauti iekšlietu darbinieki Vladimirs Gomonovičs un Sergejs Konoņenko, režisors Andris Slapiņš, skol-
nieks Edijs Riekstiņš, vēlāk no gūtajiem ievainojumiem mira kinooperators Gvido Zvaigzne. 21. janvārī Vecrīgā barikāžu celtnie-
cības laikā dzīvību zaudēja Ilgvars Grieziņš. 25. janvāris, kad notika bojāgājušo bēres, tika pasludināts par nacionālo sēru dienu. 
Virtuālā galerija būs apskatāma LNVM un LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas Facebook lapās. 

Attēlā: Barikāžu aizstāvji pie Latvijas Republikas Augstākās padomes.  
1991. gada janvāris. Fotogrāfs Vitolds Husakovskis (Witold Hussakowski).  
LNVM krājums.  

Attēlā: Barikāžu aizstāvji pie Latvijas Republikas Augstākās padomes.  
1991. gada janvāris. Fotogrāfs Leons Balodis. LNVM krājums.  

Attēlā: Atvadīšanās no Iekšlietu pārvaldes īpašo uzdevumu vienības (OMON) 
uzbrukuma laikā Iekšlietu ministrijai Rīgā bojāgājušajiem pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā. 1991. gada 25. janvāris. Fotogrāfs Leons Balodis. LNVM krājums. 

Attēlā: Barikāžu aizstāvji Doma laukumā Rīgā. 1991. gada janvāris. Fotogrāfe 
Irēna Caunīte. LNVM krājums.  



 

 

 

20. gadsimta. 30. gadi 

1930. gads 

1964. gads 

2002. gads 

KĀDI ĻAUDIS MUZEJĀ? 
 

Kāds bija LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāļu Brīvības bulvārī 32 apmeklējums 2020. gadā, vīrusa Covid-19 izplatības 
viļņu ietekmē? Runā skaitļi. 

Kopējais muzeja ekspozīcijas un izstāžu zāļu apmeklējumu skaits 2020. gadā bija 
6141, savukārt 2019. gadā – 31 364. Pērnā gada apmeklējums ir 5 reizes mazāks 
nekā 2019. gadā, turklāt tas nevienā mēnesī nesasniedz 2019. gada apmeklējuma 
apjomu. Arī muzeja darba laiks ritēja ar pārtraukumiem: Latvijā izsludinot ārkārtē-
jo situāciju Covid-19 ierobežošanai, no 2020. gada 13. marta līdz 18. maijam, kā 
arī no 21. decembra līdz gada beigām LNVM apmeklētājiem bija slēgts. Tāpat mu-
zejā netika organizēti vairāki klātienes pasākumi, piemēram, akcijas “Muzeju 
nakts” ietvaros vai atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu maijā un 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienu novembrī.  
Epidemioloģiskās situācijas dēļ pērn būtiski samazinājās arī grupu apmeklējums, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu: 2020. gadā tas bija par 78 % mazāks nekā         
2019. gadā, kad LNVM pamatekspozīciju un izstāžu zāles apmeklēja 747 grupas, 
no kurām 606 veidoja skolēni. 2020. gadā LNVM pamatekspozīciju un izstāžu zā-
les apmeklēja 162 grupas, no tām 117 – skolēnu grupas. Arī 2020. gadā šī apmek-
lētāju segmenta īpatsvars kopējā grupu skaitā bija ievērojami lielāks. 
Pērn būtiski samazinājās ārvalstu iedzīvotāju apmeklējumu skaits, lai gan gada 
sākumā tas bija nedaudz lielāks nekā 2019. gada pirmajos mēnešos. Ārvalstu   
iedzīvotāji viesojās muzejā 1498 reizes – par 80 % mazāk nekā 2019. gadā (7324). 
Neskatoties uz ārvalstu viesu skaita samazinājumu, šī segmenta īpatsvars       
2020. gada kopējā apmeklējumā salīdzinājumā ar 2019. gadu nedaudz pieauga. 
 
 

LNVM VIRTUĀLĀ STATISTIKA 2020 
 

Savukārt muzeja virtuālās mājvietas pērn piedzīvoja viesu skaita pieaugumu, 
un varam vien minēt, kas to ietekmēja vairāk – piespiedu mājsēde, virtuālās 
dzīves apjoma palielināšanās vispār, pastiprināta interese par vēsturi un sevi 
kā vēstures sastāvdaļu, vai arī gluži citi iemesli. 
Muzeja lapai vietnē Facebook, kur notiek lielākā daļa LNVM virtuālo aktivitāšu, 
pērn piebiedrojās 2046 jauni sekotāji, kopējam to skaitam sasniedzot 8192; 
visstraujākais pieaugums bija 5. decembrī, jaunās rubrikas #Muzejsmožumam 
otrās publikācijas dienā. Šī publikācija (skat. ekrānšāviņu pa labi) savākusi arī 
vislielāko skatījumu skaitu 2020. gadā – 264 557, tai seko Latvijas dabas skatu 
un ievērojamu vietu galerija no Gadsimta albuma (81 196 skatījumi) un popula-
ritāti jau iemantojušās tematiskās fotogalerijas tēmturī #Krājumatveries (skat. 
ekrānšāviņu pa labi). No Facebook lapā skatītākajiem videoierakstiem jāmin Vēlo otrdienu cikla 
lektorijs “Pagātnes palieka vai svarīgs informācijas avots”, savukārt visilgākos skatījumus izpel-
nījies muzeja rīkotās starptautiskās konferences “Ar skatu rītdienā” ieraksts. 
Pērn muzeja sekotāju skaits audzis vietnēs Twitter un Instagram (decembra beigās tas bija 
attiecīgi 2026 un 1613), teju divkārt palielinājies video skatīšanās laiks Youtube kanālā: ja   
2019. gadā video skatīti 6613 reizes, kopā 216 stundas, tad 2020. gadā – 11 995 reizes un      
560 stundas. 
Muzeja virtuālo resursu vietnē emuzejs.lnvm.lv, kas šogad solās iegūt jaunu izskatu un stipri 
“uzaudzēt” saturu, nepilna gada laikā, no marta līdz decembrim, saskaitīts 7160 unikālo apmek-
lētāju (skat. grafiku pa labi); visvairāk viesu šajā vietnē bija aprīlī (1658) un novembrī (1068). 

Izstādes “Latvijas gadsimts” mājaslapu un Gadsimta albumu 2020. gadā ap-
meklējuši 4643 lietotāji, no kuriem 88,2 % – jauni lietotāji. 80,3 % bija no Latvi-
jas, 6,4 % no ASV, 1,7 % no Ķīnas, 1,5 % no Polijas, 1% no Lielbritānijas. 

Visa gada garumā lapas apmeklējumu skaits bija vienmērīgs, izņemot pirmās 
mājsēdes laiku, kad medijos aktīvi izskanēja aicinājums papildināt Gadsimta 
albumu ar pandēmijas fotogrāfijām. Otrs mājaslapas skatījuma pieaugums vēro-
jams valsts svētku laikā novembrī. Kopumā, salīdzinot pērno gadu ar 2019., mā-
jaslapā vērojams apmeklētāju kritums par 37,1 %.  

2020. gadā Gadsimta albums kļuvis par 169 fotogrāfijām biezāks. Papildinātas 
gandrīz visas Gadsimta albuma sadaļas, jo īpaši jaunākā (1992–2020), kas bagā-
tināta ar pandēmijas laika fotomirkļiem. 

Apmeklējumu skaita dinamika 2019. un 
2020. gadā
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DECEMBRIS MUZEJĀ: VIRTUĀLI PASĀKUMI,  
REĀLA FILMĒŠANA UN PAPILDINĀJUMS KRĀJUMAM 

Pa kreisi: 10. decembrī LNVM Tautas frontes 
muzeja nodaļa sadarbībā ar Konrāda Adenau-
era fondu aicināja Facebook tiešsaistē pieslēg-
ties diskusijai “Ceturtā vara – mediju loma 
patiesības atspoguļošanā”, kurā runāja par 
vienu no Latvijas žurnālistiskas leģendām –    
TV raidījumu “Panorāma”, skatot tā darbību 
Trešās atmodas kontekstā. Diskusijā piedalījās 
bijušie “Panorāmas” žurnālisti Velta Puriņa, 
Maija Streiča, Gunārs Dūzis un Aleksandrs 
Mirļins. Attēlā: Pasākuma plakāts.  
Pa labi: 17. decembrī TFM nodaļa straumēja 
koncertu “Trīsdesmitie Ziemassvētki”, ko veltī-
ja Latvijas brīvo Ziemassvētku atguvējiem: tieši 
1989. gada decembrī svētki atgriezās kalendā-
rā kā valsts svētku diena, lai gan tiesības uz 
tiem drīz vajadzēja aizstāvēt 1991. gada janvā-
ra barikādēs. Attēlā: Pasākuma ekrānšāviņi.  

Ziemas sākumā, atsaucoties aicinājumam palīdzēt muzejam dokumentēt arī mūsdienu norises, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”          
LNVM krājumā nodeva virkni kartogrāfisko materiālu: Latvijas administratīvā iedalījuma sienas kartes (pirms un pēc 2021. gada reformas), 
fizioģeogrāfisko karti, ceļu karti, vairākas pasaules kartes u. c. materiālus. “Esam pagodināti, ka varam ar mūsu speciālistu izstrādātajām 
kartēm dalīties, bagātinot muzeja krājumu un saglabājot nākamajām paaudzēm liecības par šī brīža administratīvajām robežām,” norādīja 
“Karšu izdevniecības Jāņa sēta” pārdošanas vadītājs Valdis Šmits. Šis kartogrāfiskais komplekts papildinās bagātīgo vēsturisko karšu kolekciju 
LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas krājumā. Savdabīga liecība par 2020. gada dzīves realitāti būs arī veids, kādā 
dāvinājums nonāca muzejā: Covid-19 pandēmijas apstākļos “Jāņa sētas” rūpīgi sagatavotais sūtījums tika piegādāts uz muzeju krātuvi       
Pulka ielā ar kurjera starpniecību. Foto: Jānis Puķītis. 

20. decembrī LNVM telpās Brīvības bulvārī 32 notika 
filmu studijas “Red Dot Media” organizētie filmēšanas 
darbi režisora Armanda Zvirbuļa un Dzintara Dreiberga 
daudzsēriju filmai “Meklējot sievieti”. Seriāla pamatā ir 
Latvijas kriminālžanra klasiķa Andra Kolberga romāns 
“Meklējiet sievieti” (1996), kura sižets aptver plašu sa-
biedrības spektru un dažādu laikmetu ainu, jo darbība 
notiek dinamiskajā un dramatiskajā “lielo iespēju laikā” – 
1990. gadu Latvijā –, bet notikumu saknes iesniedzas pa-
domju laikos un Atmodas procesos. Filmas producente ir 
šajā žanrā pieredzējusī TV profesionāle Arta Ģiga, bet 
galvenais operators – viens no Latvijas labākajiem opera-
tormākslas meistariem Gints Bērziņš.  
Attēlā: LNVM noliktavas telpa, kas pārtapusi filmēšanas 
laukumā. Foto: LNVM. 



 

 

 

20. gadsimta. 30. gadi 

1930. gads 

1964. gads 

2002. gads 

GAISĪGU VĒRTĪBU  
UN PRAKTISKĀ DARBA MEISTARS 
 

Pēc muzejā nostrādātiem vairāk nekā trīsdesmit gadiem 2021. gada janvārī savas aktīvās darba gaitas beidz viens no kolēģu 
mīlētākajiem un cienītākajiem sava aroda speciālistiem – mākslas fotogrāfs Kārlis Kalseris. 

Raksturojot Kārļa personību, var sacīt tēlaini: gan dzej-
nieks, gan zemnieks dvēselē. Kārlis ir dzimis 1943. gadā, 
grūtajā II pasaules kara laikā, kas viņa personības izveidei 
devis lielu izturības rūdījumu un veidojis allaž optimistisku 
skatu uz dzīvi. Vēsturisku notikumu bagātajā Rīgas apriņķa 
Daugmales pagastā vadītā bērnība raisīja Kārlī lielu intere-
si par vēstures notikumiem un apkārtējās vides izzināšanu. 
Iegūtā jurista izglītība drīz aizstāta ar arvien pieaugušo 
interesi par fotografēšanu, kuru Kārlis apguvis pašmācības 
ceļā. 1973. gadā jau profesionāla fotogrāfa statusā viņš 
uzsāka darbu PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministrijas Ķimizā-
cijas speciālajā konstruktoru birojā (vēlāk Zinātniskā ražo-
šanas apvienība “Aerosols”). Radošās izpausmes realizējis 
savulaik populārajā tautas fotoklubā “Gamma”, kura izstā-
dēs 1970. gados Kārlis vairākkārt guvis godalgas; darbu 
vidū īpaši izceļama 1973. gadā starptautiski novērtētā fo-
togrāfija ar tēlnieku Albertu Jansonu. 

Interese par mākslu 1985. gadā atveda Kārli uz darbu muzejā, sākumā pie restaurē-
jamo senlietu fotografēšanas. 1988. gadā, muzejā izveidojoties Restaurācijas cen-
tram (toreiz Zinātniski pētnieciskais restaurācijas centrs), Kārlis iecelts par Foto sek-
tora vadītāju. Mainoties laikiem un ieņemamajiem amatiem, Kārlis allaž bijis viens 
no galvenajiem muzeja vēsturisko vērtību un darbinieku profesionālās dzīves foto-
dokumentētājiem. Darbs muzejā pavēra iespēju apvienot interesi par vēsturi, dar-
bos izteikt estētisko pasaules redzējumu un turpināt profesionālo izaugsmi. 

Kārlis pārstāv to fotomeis-
taru paaudzi, kas paralēli 
fototehnoloģiju attīstībai 
gājusi cauri trim lieliem 
fotogrāfijas vēstures attīs-
tības cikliem: sarežģītajai 
melnbaltās fotogrāfijas 
uzņemšanai, krāsu filmu 
uzplaukumam un, visbei-
dzot, digitālās fotoka-

meras piedāvātajām 
jaunrades iespējām 
un plašajiem foto-
grāfijas apstrādes 
procesiem.  
Paralēli “gaisīgām” vērtībām – interesei par fotogrāfiju, literatū-
ru, mākslu, vēsturi un Latvijas apceļošanu – Kārlis visu mūžu bijis 
arī praktisko darbu pratējs, sākot no karošu grebšanas un ak-
meņkaļa darbiem un beidzot ar ģimenes mājas celšanu un dārza 
iekārtoša-
nu. Pāri 
visam allaž 

bijusi mīlestība uz ģimeni, kopā ar sievu Ligitu audzinot trīs bērnus un turot 
rūpi nu jau par deviņiem mazbērniem, kas pēc pensionēšanās noteikti ne-
ļaus Kārlim ieslīgt garlaicībā. 
Kolēģu skatījumā Kārlis vienmēr ir bijis un būs liels stāstnieks, kurš pētījis 
savu dzimtas vēsturi, orientējas grāmatveikalu jaunākajos piedāvājumos 
un nekautrējas skaistai kolēģei izteikt komplimentu “latviskā garā”.  
Vēlam, lai Kārlim priekšā daudz jaunrades brīžu, nezaudējot optimismu 
un dzīvesprieku, un lai, paša vārdiem sakot, “…ejot gadiem, tālās atmiņas 
par mums kļūst arvien tuvākas un spilgtākas”! 

Attēlā: Kārlis Kalseris Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 2013. gada 25. maijs. 
Fotogrāfe: Gunita Baumane.  

Attēlā: Kārlis 
atrāda Sanitai 
Stinkulei izstā-
des “Latviešu 
tradicionālā 
virtuve” vaja-
dzībām pašda-
rinātās karo-
tes. Fotogrāfs: 
Roberts  
Kaniņš.  

Attēlā: Rīgas pils galerijā. 2014. gada pavasaris. 
Fotogrāfe: Gunita Baumane. 

Attēlā:   
Ar kolēģi Zani 

Kronbergu 
LNVM vasaras 

Saulgriežu 
ielīgošanā Rīgas 

pils pagalmā. 
2008. gads.  

Fotogrāfs: 
Roberts  
Kaniņš.  

Attēlā: Stāstot kolēģei Intai Robežniecei savu kārtējo dzīves-
stāsta ainiņu. 2008. gada 28. jūnijs. Fotogrāfs: Roberts Kaniņš. 



 

SKREJOŠAIS LAIKS UN… VĪRUSS. LNVM 2020–2021 
 

2020. gadā muzeja darbiniekiem nācās manevrēt starp diviem gandrīz nepielūdzamiem apstākļiem: laiku un jauno vīrusu.  
Neiespējami bija apstādināt pārcelšanās procesu 2020. gada pavasarī. Iespēju robežās piesargoties no vīrusa, turpinājās krāju-
ma pārvešana no Lāčplēša ielas uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā. Tā simboliski noslēdzās ar atvērto durvju dienām muzeju 
kolēģiem un interesentiem 2020. gada rudenī.  

Centāmies jaunajos apstākļos “noķert” arī LNVM 150. jubileju un atzīmēt muzeja 100. gadskārtu valsts muzeja statusā. Tā iesā-
kās ar mediju pasākumu Rīgas pils velvētajos pagrabos, kur šogad beidzot tika uzsākti kastelas rekonstrukcijas darbi. Septembrī 
Rīgas pilī izdevās sarīkot starptautisku konferenci “Ar skatu rītdienā”, kā arī atklāt apmeklētājiem izstādi “Tuvplāni. Kā darbo-
jas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?”. Lielu atsaucību sociālo tīklu lietotāju vidū guva publikācijas, kas iepazīstināja ar vi-
sām muzeja struktūrvienībām, darbiniekiem un viņu darbu.  
Jaunais vīruss ietekmēja citus plānotos pasākumus un mudināja ieviest nebijušus formātus. Pasākumu cikls “Demokrātijas (at)
dzimšana 1920–1990–2020” notika gan klātienē, gan attālināti, muzejā tika ieviesta biļešu attālinātas iegādes sistēma sadarbī-
bā ar bezrindas.lv, uz sociālo tīklu tiešraidēm pārcēlās Vēlo otrdienu pasākumi un diskusijas Tautas frontes muzeja nodaļā, savu 
ceļu ārkārtas situācijas apstākļos uzsāka vietne emuzejs.lnvm.lv. Iepazīties ar muzeja un tā nodaļu ekspozīcijām izzinošas spēles 
veidā piedāvājām aplikācijā “Actionbound”. Lasītāju rokās nonāca divi šogad izloloti izdevumi – 29. sējums sērijā “LNVM rak-
sti”, kā arī sadarbībā ar “Latvijas medijiem” izdotā grāmata “Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”. 
Aktīvi piedalījāmies TV projektos: LTV dokumentālo filmu "Satversmes sapulcei 100" un "Piešķirts par varonību. Pirmais valsts 
apbalvojums" tapšanā, savukārt par muzeju tapa "Aculiecinieka" raidījums. 2020. gada norisēm un 2021. gadā realizējamām 
iniciatīvām ļauj notikt piesaistītais VKKF un citu institūciju finansējums ap 10 lielākiem un mazākiem muzeja projektiem. Līdzās 
tam – daudzas ikdienas darba, radošas klātienes un attālinātu diskusiju stundas visās muzeja struktūrvienībās. 
2021. gada plānus šobrīd var ieskicēt vien aptuveni – turpināsim pielāgoties pandēmijas mainīgajai situācijai gan ikdienas dar-
bos, gan publiskajā piedāvājumā. Rīgas pils kastelas atjaunošanas gaitā būtisku darba daļu veidos ieguldījums jauno ekspozīciju 
gatavošanā. Gada lielākās izstādes būs Latvijas kultūrvides un cilvēku iemūžinājumam krāsu attēlos 20. gadsimtā veltītā 
“Krāsainā Latvija”, kā arī “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē” par cilvēka un meža attiecību vēsturi cauri laikiem. Tās 
dizaina meti gaida realizāciju izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32 pēc 68 Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts”. Vērienīgais 
projekts beigsies 2021. gada maijā, un ceram, ka tā slēgšanas posmā sagaidīsim klātienē vismaz individuālos apmeklētājus. Tik-
mēr turpināsim piedāvāt “apmeklēt” attālinātus pasākumus, sekot mums sociālajos tīklos, papildināsim emuzejs.lnvm.lv sa-
turu, aicinot to izmantot arī mācību procesā. Strādāsim pie pētījumu sagatavošanas un grāmatu izdošanas; pirmais dienasgais-
mu ieraudzīs LNVM rakstu 30. sējums “Dundagas Laukmuižas senkapi” latviešu un angļu valodā. Daļa muzeja iepriekšējo izde-
vumu (pakāpeniski arvien lielākā klāstā) no nākamā gada būs pieejama arī elektroniski.  

 

Attēlā: Skats atvērto durvju dienā Muzeju krātuvē 
Pulka ielā. Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: Skats konferencē „Ar skatu rītdienā”  
Rīgas pilī. Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: LNVM direktors Arnis Radiņš tiekas Rīgas pilī 
ar Kultūras ministru Nauri Puntuli un arhitektu 
Reini Liepiņu. Foto: VNĪ. 

Foto: Jānis Puķītis. 



 

Turpmākajās Ziņneša lappusēs – muzeja struktūrvienību skats  
uz 2020. gada spilgtākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem.  
Veiksmīgu un darbīgu 2021. gadu! 
 

ARHEOLOĢIJAS DEPARTAMENTS:  
TOPOGRĀFIJAS MAIŅA 
 

Jurģi. 2020. gads Arheoloģijas departamentam, tāpat kā visam muzejam, saistās galvenokārt ar Jurģiem no Lāčplēša ielas uz 
Pulka ielu. Tā kā bijām pēdējā vienība, kas pārcēlās, izjutām, ko nozīmē teiciens “runga ar diviem galiem” – labi bija tas, ka varē-
jām mācīties no kolēģu pieredzes, bet vienlaikus pārcelšanās iekrita pavasara ārkārtas stāvokļa laikā, kad visus biedēja nezinā-
mais Covid-19. Laikā, kas ilga nedaudz vairāk par mēnesi (martā, aprīlī), visas kolekcijas un inventārs tika pārvests, taču gatavo-
šanās pārvešanai aizņēma daudz vairāk: mēnešiem ilgā darbā katra senlieta tika ietīta lignīnā un iepakota, tāpat rūpīgi tika sapa-
kots keramikas krājums. Pulka ielā pēc izstrādāta plāna tika uzstādīti pārvestie plaukti un, mainot iepriekšējo topogrāfiju, kolek-
cijas sakārtotas plauktos un izpakotas, un departaments bija gatavs muzeja ikdienas darbam.  
Attālinātais darbs. Pēc pārcelšanās apmeklētājus varējām pieņemt ar retiem izņēmumiem, bet konsultācijas sniedzām attālināti. 
Pēc tam sekmīgi apguvām arī attālināto darbu, lai nepakļautu riska grupu kolēģus inficēšanās draudiem. 
Darbs turpinās: grāmata, raksti, izstādes, pieredzes apmaiņa. Paralēli visam notika departamenta ikdienas darbs: sekmīgi tika 
gatavota grāmata “Dundagas Laukumuižas senkapi”, rakstīti raksti, piedalījāmies muzeja jubilejas izstādes iekārtošanā un jaunu 
izstāžu sagatavošanā. Tāpat kopā ar kolēģiem devāmies pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem muzejiem.  
Nākotne un Rīgas pils. Ar cerībām skatāmies uz vēl gaišāku nākotni – muzeja atgriešanos Rīgas pilī – un sākam domāt par ekspo-
zīcijām un izstādēm, ko nākotnē rīkosim tur. 

Attēlā: Ilze Mālkalniete cīnās ar 
lignīna putekļiem un sargājas no 
COVID-19. Foto: LNVM. 

Attēlā: Vitolds Muižnieks un  
Zane Buža iepako sasaldētos koka 
priekšmetus. Foto: LNVM. 

Attēlā: Ingrīda Līga Virse izpako 
kolekcijas Pulka ielā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Kuršu tērpa fotografēšana. 
Irita Žeiere piekārto tērpu.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: No Lāčplēša ielas aizbrauc Arheoloģijas departamenta 
krājums. Foto: LNVM. 

Attēlā: Baibas Dumpes attālinātā darba vieta, rakstot par kuršu keramiku 
kataloga “Kurši” 3. sējumam. Foto: LNVM. 



 

ETNOGRĀFIJAS NODAĻA:  
IZSTĀDES, SEMINĀRS UN JAUNA KOLĒĢE 

Jurģi. 2020. gada pirmā puse pagāja, pārvedot muzeja krājuma priekšmetus no LNVM pagaidu glabātavas Lāčplēša ielā 106       
uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā 8, priekšmetus izpakojot, novietojot tiem paredzētajās vietās un veidojot jaunus topogrāfiskā 
novietojuma sarakstus. Foto: Sanita Stinkule. 

Izstādes muzejā un ārpus. Visa gada garumā Etnogrāfijas nodaļas darbinieki piedalījās vairāku izstāžu – Latvijas Nacionālā vēstu-
res muzeja jubilejām veltītās izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” un Latvijas Nacionālā māk-
slas muzeja izstādes “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc” (attēlā pa kreisi, foto: Sanita Stinkule) – sagatavošanā un 
iekārtošanā. Sadarbībā ar Numismātikas nodaļu iesākts jauns izstāžu cikls “Izstāde skapī” Muzeju krātuves telpās, ko atklāja 
izstāde “Tirgus” (attēlā vidū, foto: Jānis Puķītis). Darbojoties kopā ar Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļu, Arheo-
loģijas departamentu un dizaineriem “OnlyOnly plus Alvis Berngards”, sākta izstādes “Airis. Mozus. Radio. Koks Latvijas vēsturē” 
satura un formas izstrāde (attēls pa labi, foto: Alvis Berngards). 

Seminārs par nozares virzību. Domājot par turpmāko muzejis-
kās etnogrāfijas attīstību, novembra beigās Etnogrāfijas nodaļa 
organizēja darba semināru “Vai etnogrāfiskajām kolekcijām ir 
nākotne?”. Kopā ar nozares profesionāļiem tika meklētas atbil-
des uz dažādiem jautājumiem: kādā virzienā etnogrāfisko kolek-
ciju komplektēšanā būtu jāvirzās nākotnē? Esošajām kolekcijām 
jāmeklē jauni pētījumu virzieni vai jāveido jaunas, 20./21. gad-
simtu raksturojošu liecību kolekcijas? Kādos virzienos mūsdie-
nās strādā Eiropas un pasaules muzeji, kas glabā etnogrāfiskās 
kolekcijas? Attēlā: Semināra ekrānšāviņš. 

Jauna kolēģe. Gada otrajā pusē 
pirmo reizi muzeja vēsturē   
Etnogrāfijas nodaļā tika izveido-
ta pētnieka amata vieta, uz kuru 
konkursa kārtībā pretendēja 
vairāki interesenti. Rezultātā  
14. decembrī nodaļas kolektī-
vam (attēlā pa kreisi, foto:   
Jānis Puķītis) pievienojās apģēr-
ba vēstures pētniece Dr. art. 
Ieva Pīgozne (attēlā pa labi, 
foto: Anrijs Požarskis). 



 

RESTAURĀCIJAS DEPARTAMENTS:  
BEIDZOT KOPĀ 
 

Pārcelšanās un apvienošanās. Gada sākumā turpinājām pārvākšanos uz jaunajām un modernajām darbnīcām Pulka ielā 8, Rīgā. 
Īpašs notikums bija 2020. gada 25. februāris, kad visi Restaurācijas departamenta darbinieki apvienojās vienās telpās. Līdz tam 
30 gadus kolektīvs bija sadalīts – restauratoru darbnīcas atradās gan Lāčplēša ielā, gan Vecpilsētas ielā.  
Zaudējums. Mūžībā pavadījām Restaurācijas departamenta ilggadējo vadītāju Sarmīti Gaismiņu.  
Attālinātās iemaņas. Iemācījāmies strādāt attālināti un apguvām tehnoloģijas, lai sanāksmēs tiktos distancēti, bet tomēr būtu 
kopā. 
Jauni kolēģi. Maijā par Restaurācijas departamenta vadītāju kļuva Margarita Karpe. Nedaudz vēlāk darba gaitas departamentā 
uzsāka ķīmiskās izpētes speciāliste Jeļizaveta Korotkova.  
Muzeja jubilejas. Kopā ar kolēģiem priecājāmies un svinējām LNVM simtgadi valsts muzeja statusā, kā arī aktīvi līdzdarbojāmies 
izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” veidošanā.  
Jauns semināru cikls. Restaurācijas departaments uzsāka zināšanu paplašināšanas ciklu “Zināšanas kultūras mantojuma kvalita-
tīvai saglabāšanai", tā ietvaros organizējām divus seminārus LNVM darbiniekiem: “Ramana spektrometrijas pamati. Metodes 
izmantošanas iespējas un praktiskie piemēri” un “Sēnes – biodegradācijas izraisītājas”. Paldies visiem, kuri piedalījās šīs idejas 
realizēšanā! Ceram, ka tā būs brīnišķīga tradīcija, kuru turpināsim arī šogad.  
Vēlam darbīgu un rosīgu 2021. gadu! 

Attēlos (sākot no augšējā pa kreisi):  
Restaurācijas departamenta darbinieki pie  
Muzeju krātuves Pulka ielā 2020. gada rudenī, 
skats izstādē “Tuvplāni”, pārvākšanās ainas  
Lāčplēša ielā, ekskursanti Restaurācijas darbnī-
cās Pulka ielā pie restaurācijas vecmeistara  
Jāņa Meņģeļa.  
Foto: Jānis Puķītis. 



 

 

VIDUSLAIKU, JAUNO UN JAUNĀKO LAIKU NODAĻA:  
12 MĒNEŠI “AR ATROTĪTĀM PIEDURKNĒM” 

 

Jurģi. Gada intensīvākais notikums – Lāčplēša ielā rūpīgi iesaiņoto 275 000 krājuma vienību pārvešana uz Pulka ielu – nodaļai 
sākās 2. janvārī un noslēdzās jau 3. martā, kad uz jauno mājvietu Muzeju krātuves 1. stāvā tika pārvesti pēdējie nodaļas krāju-
ma priekšmeti. “Kastu un burbuļplēves gads” īpaši paliks atmiņā krājuma glabātājām. Reizē ar apjomīgo transporta loģistikas 
veikumu viņas ķērās pie priekšmetu novietošanas jaunajās telpās, lai radītu pārskatāmu un ērti lietojamu glabāšanas sistēmu 
nodaļas 15 kolekcijām. Gada otrajā pusē paralēli atsācies arī svarīgais ikdienas darbs, turpinot sakārtot kolekcijas un apstrādā-
jot jaunieguvumus. Foto: LNVM un Jānis Puķītis. 

Izstādes un jauna pasākumu pieredze. Ne mazāk rosīgs 2020. gads nodaļai bijis izstāžu, publikāciju un pētniecības laukā. Atzī-
mējot divas nozīmīgas jubilejas Latvijas valsts vēsturē – Satversmes sapulces sasaukšanu pirms 100 gadiem un valsts neatkarī-
bas atgūšanu pirms 30 gadiem –, tika īstenota aktivitāšu programma “Demokrātijas (at)dzimšana. 1920–1990–2020”. Blakus 
publikācijām medijos, diskusiju ciklam ar Māri Zanderu u. c. pasākumiem 12. jūnijā liepu alejā Brīvības bulvārī tika atklāta ār-
telpas stendu izstāde “10 jautājumi vēlētājam” – pirmā šāda formāta izstāde. Jauna pieredze nodaļas kolēģiem bija arī dalība 
Rīgas svētkos 15. augustā, organizējot izstādē Latvijas demokrātijas vēsturei veltītu tematisku programmu. Foto: Jānis Puķītis. 

Grāmata. Ilgākas 
pētniecības augļi 
pērn atspoguļojās 
grāmatā “Par Latviju. 
Lāčplēša Kara orde-
nis, tā kavalieri un 
Lāčplēša diena”. 11. 
novembra priekšva-
karā klajā laistā izde-
vuma tapšanā līdzte-
kus Numismātikas 
nodaļas kolēģiem 
nozīmīgu artavu de-
va arī nodaļas pēt-
nieks Arnis Strazdiņš. 
Foto: LNVM. 

Idejas nākotnei. 2020. gads nodaļai iezīmējis sparīga ceļa sāku-
mu vairāku topošo izstāžu un ekspozīciju izstrādē: 6 no 12 no-
daļas darbiniekiem līdzdarbojās darba grupās, radot idejas kon-
cepciju un uzsākot praktiskos darbus gan 2021. gada izstādēm 
(“Krāsainā Latvija”, “Airis, Mozus un radio” u. c.), gan iesaisto-
ties muzeja jauno Rīgas pils ekspozīciju plānošanā. Foto: LNVM. 

Nodaļas darbinieku pulkam šogad pievienojušās jaunas sejas – pētniece Guna Plakane un krājuma glabātāja Sabīne Vītola. 
Lai visiem kolēģiem entuziasma un panākumiem bagāts jaunais 2021. gads! 



 

NUMISMĀTIKAS NODAĻA:  
IZAICINĀJUMI UN SASNIEGUMI 
 

2020. gads arī Numismātikas nodaļai ir bijis sarežģīts, bet interesants: lai arī izaici-
nājumu pilns, tas galu galā nesis gandarījumu par labi paveiktu darbu. Šim gadam 
mums bija lieli un ambiciozi plāni, kurus izdevās realizēt.  
Pārcelšanās. Gada sākumā pārvietojām krājumu un darba telpas uz jauno muzeju 
krātuvju ēku Pulka ielā, iekārtojāmies paši un novietojām krājuma priekšmetus jauna-
jās glabātuvēs.  
Grāmata. Pandēmijai sākoties, gan klātienē gan attālināti strādājot, Mārtiņš Vāveris, 
Laima Kostrica un Anda Ozoliņa turpināja darbu pie grāmatas “Par Latviju. Lāčplēša 
kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”. Tās iznākšana 10. novembrī kļuva par 
vienu no nedaudzajām šogad iespējamajām Lāčplēša dienas aktivitātēm un prasīja 
papildu darbu un ieguldījumu publicitātes pasākumos.  
Kristīnes 50 darba gadi un Zariņš. Kristīnei Ducmanei 2020. gads bija 50. darba gads 
LNVM, un tas vainagojās ar dalību grafiķim Rihardam Zariņam veltītās izstādes, kas 
tika atklāta Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, atklāšanu un aprūpēšanu no jūlija 
līdz oktobrim.  
Monētu depozīts. 2020. gadā tika piedzīvoti arī negaidīti, bet patīkami mirkļi. Augustā 
būtiski papildinājās muzeja Monētu kolekcijas depozītu daļa: krājumā nonāca 17. gad-
simta monētu depozīts no Baldones Silmačiem. Tas bija patiešām jauks aizsākums 
muzeja darbībai jaunajās telpās, krājuma papildinājums, kādi negadās bieži.  
Digitalizēšanas tempi. Cītīgi apguvām tehnoloģiju piedāvātās iespējas attālināta darba 
veikšanai: papildinājām digitālo kopkrājumu, rakstījām, rediģējām un tikāmies virtuā-
lās sapulcēs. Īpaši atzīmējams ir Jevgēnijas Svikles veikums krājuma digitalizēšanas 
jomā – tik strauji kā šogad muzeju digitālais kopkrājums laikam gan nav audzis nekad. 
Ikdienas darbs. Lai gan daudzi iecerētie pasākumi tika atcelti, muzeja ikdienas darbs 
turpinājās praktiski visās jomās: krājums papildinājās, priekšmeti tika restaurēti, pētīti, 
publicēti interneta resursos un izmantoti klātienes izstādēs, savukārt apmeklētājus 
klātienē jaunajās nodaļas telpās gaidīsim labvēlīgākā laikā.  
Cerīgs skats nākotnē. Tomēr ir prieks, ka, par spīti mainīgajiem apstākļiem, izdevās 
atzīmēt muzeja 150 un 100 gadu jubileju gan sirsnīgā atmosfērā kopā ar kolēģiem, 
gan starptautiskā konferencē, lūkojoties uz paveikto un jaunajiem izaicinājumiem. Ar 
tiem noteikti sastapsimies, turpinot 2020. gada otrajā pusē aktualizēto virzību atpakaļ 
uz Rīgas pili ar jaunu muzeja formu un saturu. 
2020. gada laikā gūtā pieredze mums noteikti palīdzēs. Lai veicas!  

 

Attēlos (sākot no augšas): 
 

Numismātikas nodaļas darbinieki kopā ar LNVM direktoru Arni Radiņu  
muzeja jubilejas svinībās. 2020. gada 21. septembris.  

 

Jevgēnija Svikle kopā ar restauratorēm tīra  
izstādes “Nauda Latvijā” priekšmetus. 2020. gada jūnijs.  

 

Kristīnei Ducmanei 2020. bija 50. darba gads  
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.  

 

Laima Kostrica un Anda Ozoliņa saiņo faleristikas krājuma priekšmetus  
pārvešanai uz jauno krātuvi. 2020. gada februāris.  

 

Laima Kostrica veic darbu attālināti. 2020. gada decembris.  
 

Mārtiņš Vāveris piedalās LTV raidījuma gatavošanā par Lāčplēša Kara ordeni.  
2020. gada oktobris. 



 

MUZEJPEDAGOĢIJAS UN IZSTĀŽU DEPARTAMENTS:  
JUBILEJAS UN VIRTUALITĀTES IZAICINĀJUMI 

 

Muzeja simtgades un nākotnes iezīmes. 2020. gads iezīmējās ar muzejam nozīmīgām jubilejām – 100 gadu darbībai valsts mu-
zeja statusā un tikpat – darbojoties Rīgas pilī. Tādēļ kā gada zīmīgākos notikumus departamentā var izcelt mediju pasākumu 
rekonstruējamajā Rīgas pilī 2020. gada 6. februārī, starptautisku konferenci "Ar skatu rītdienā. Nacionālo muzeju misija un nā-
kotnes izaicinājumi Baltijas jūras reģionā” un izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” atklāšanu 
2020. gada 15. septembrī. Attēlos: departamenta darba ainas. Foto: Jānis Puķītis un LNVM. 

Pasākumu cikli un jaunas teritorijas. Iezīmējot vēsturiski nozīmīgas gadskārtas, 
tika organizēts pasākumu cikls “Revīzija 1990–2020. Diskusijas ar Māri Zande-
ru”, pulcējot apmeklētājus gan klātienē, gan piedāvājot pasākumus tiešsaistē; 
izveidota izstāde “10 jautājumi vēlētājam. 1920–1990–2020” un izvietota liepu 
alejā iepretim LNVM ēkai Brīvības bulvārī 32, paplašinot tās skatītāju loku. Izstā-
de tika papildināta ar pasākumu plašai publikai 2020. gada augustā.  
Jauni risinājumi. Pārskatot gada notikumus, 
jāatzīmē, ka vislielākās pārmaiņas, izaicināju-
mus, jaunu pieeju meklējumus viesa pandēmi-
jas radītie ierobežojumi. Kā jauna pieredze  
ienāca Zoom platformā vadītās stundas skolē-
niem, elastīga un droša pasākumu organizēšana 
nelielām grupām, piemēram, “Pirmie pieci pie-
cos” – ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts, 
sadarbība ar vietni BezRindas.lv biļešu iegādei 
un apmeklējumu rezervācijai, diskusijas un sa-

runas tieš-
saistes režī-
mā, muzeja 
draugu uzru-
nāšana Lāč-
plēša dienā 

videoformātā un, visbei-
dzot, valsts pasludināša-
nas dienas svinēšana attā-
lināti, toties piedāvājot 
daudzveidīgas iespējas 
izzināt vēstures notiku-
mus, tai skaitā, vērojot 
teatralizētu videostāstu “Latviju dibināsim rīt”. Sarežģītā gada laikā vēs-
tures interesentiem palielinājās iespējas iepazīties ar muzeja virtuālajām 
galerijām, diskusiju, lekciju video ierakstiem un citiem muzeja digitāla-
jiem resursiem sociālajos tīklos un virtuālo resursu vietnē                  
emuzejs.lnvm.lv. 



 

DAUDERU NODAĻA:  
MUZEJA 30 GADI UN APMEKLĒTĀJU PASTĀVĪGUMS 
 

Pārvākšanās. Pēc mierīga gada sākuma, Covid-19 epidēmijas radītās situācijas un attālinātā darba perioda aprīļa beigās visi uz-
locīja piedurknes, lai līdzās citām LNVM struktūrvienībām piedalītos muzeja krājumu pārvešanā uz Muzeju kompleksu Pulka ielā 
8, kurp devās arī vairāk nekā 4,5 tūkstoši priekšmetu no Dauderu nodaļas krājuma. Sapakota, pārvesta un izvietota jaunajos 
plauktos un atvilktnēs tika “Dauderu” kolekcija – dāvinājumi, kurus 1990.–2010. gadā saņēma Latvijas Kultūras muzejs 
“Dauderi”. To starpā bija lielgabarīta mēbeles, dažādi maza izmēra lietiski priekšmeti, bet pārsvarā grāmatas, iespieddarbi un 
fotogrāfijas, kas liecina par Latvijas starpkaru posma un trimdas latviešu kopienu vēsturi.  

Darbs Covid-19 apstākļos. Līdz ar visu Latvijas muzeju atvēršanu no 19. maija arī Dauderu nodaļas telpas tika sagatavotas ap-
meklētāju uzņemšanai jaunos apstākļos, muzeja personāls apmācīts drošības pasākumu ievērošanai, kurus pedantiski ievērojis 
līdz šī gada pēdējai darba dienai 20. decembrī. Tas šogad bija īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka apmeklētāju interese un apmeklē-
jumu intensitāte “Dauderu” nodaļā ik nedēļu ir saglabājusies teju pirmspandēmijas līmenī. 

Jubileja un izstādes. Iekavējies vasaras sezonas sākums tika atzīmēts ar “Dauderu” muzeja 30 darbības gadu svinībām 27. jūni-
jā, dienas garumā sagaidot 123 apmeklētājus. Ierobežojumu dēļ pagarinātās svinības noslēdzās 30. septembrī, kad tika atklāta 
14 autoru kopizstāde “”Dauderi” mākslinieku acīm”. Kopumā pērn Dauderu nodaļā risinājās septiņas izstādes, to skaitā kā īpaši 
interesanta izceļama Edgara Vintera un Martina Kudrjavceva darbu kopizstāde “Atskaites punkts”, kas tika veidota un vasaras 
izskaņā svinīgi atklāta sadarbībā ar galeriju “Art Platz”. Septembrī Brīvības bulvārī 32 atklātajā izstādē “Tuvplāni. Kā darbojas 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” varēja vērot arī Dauderu nodaļas krājuma priekšmetus. 
Remontdarbi. Gada noslēgumu iezīmēja remontdarbu sākums “Dauderu” virtuvē un bijušajā krājuma telpā 2. stāvā, kas ir vēl 
viens solis pastāvīgās ekspozīcijas atjaunošanas virzienā visā “Dauderu” muzejā.  

Attēlā: “Dauderu” nodaļas krājuma priekšmeti tiek sagatavoti 
pārvešanai. 2020. gada aprīlis. Foto: Olga Miheloviča.  

Attēlā: Aina no muzeja darbinieku ikdienas. 2020. gada augusts.  
Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: Šo torti muzejs saņēma no sadarbī-
bas partneriem – galerijas “Art Platz”.  
2020. gada 27. jūnijs. Foto: Jānis Puķītis.  

Attēlā: Izstādes ““Dauderi” mākslinieku acīm” 
afiša. Mākslinieks Ģirts Boronovskis.  

Attēlā: “Dauderu” vēsturiskā virtuve pēc  
remonta. 2020. gada 19. decembris.  
Foto: Viola Ozoliņa. 



 

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA:  
PERSONĪBAS UN NOTIKUMI 

 

Personības un leģendas. Gads sākās ar sarīkojumu “Noskaņojumu pavēlnieki”, kas bija 
veltīts vienai no Trešās atmodas spožākajām žurnālistikas leģendām – televīzijas raidī-
jumam “Labvakar”. Tam sekoja tikšanās ar Daini Īvānu un Artūru Snipu, pieminot le-
ģendāro rakstu “Par Daugavas likteni domājot” 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā 
“Literatūra un Māksla”. Jūnijā savas ievēlēšanas pirmajā gadadienā TFM nodaļu atkār-
toti apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, lai sarunā ar pirmo Latvijas Tau-
tas frontes priekšsēdētāju un TFM nodaļas pētnieku Daini Īvānu pastāstītu par to, kā 
tapa 1990. gada 4. maijā pieņemtā deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”.  
4. maija maršru-
ti. Lai arī Latvijas 
neatkarības at-
jaunošanas die-
nas svinības neiz-
vērtās tik skaistas 
un plašas kā plā-
nots, plašu atsau-
cību guva TFM 
nodaļas un           
4. maija deklarā-
cijas kluba orga-
nizētais vizuālo 
darbu un dzejas 
konkurss 

“Brīvība, mana un mūsu” bērniem un jauniešiem. Negaidīti 
lielu interesi raisīja šim nozīmīgajam datumam veltītais 
virtuālās pastaigas maršruts, kuru līdz šim “izgājuši” vairāk nekā 5500 interesentu!  
Solidaritāte. Viens no skaistākajiem pasākumiem šīgada muzeja dzīvē norisinājās 23. augustā, akcijas “Baltijas ceļš” 31. gada-
dienā, piedaloties solidaritātes akcijā "Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai" – cilvēku ķēdē no Brīvības pieminekļa līdz Tautas fron-
tes muzeja nodaļai. Baltās drēbēs, ar karogiem un atbalsta plakātiem rokās, cilvēki atzīmēja Baltijas ceļa 31. gadadienu un soli-
darizējās ar Baltkrievijas iedzīvotājiem. 

Virtuālās dzīves mērogi. 2020. gads kļuva par dažādu virtuālu at-
klājumu gadu. Pateicoties Konrāda Adenauera fonda atbalstam, 
izveidojām vairākas interaktīvas spēles aplikācijā “Actionbound”, 
ko iespējams spēlēt gan klātienē muzejā, gan attālināti. Epidemio-
loģiskās situācijas iespaidā bijām spiesti meklēt jaunus risinājumus 
pasākumu rīkošanā. Pirmais nepierastais mēģinājums notika       
29. oktobrī, kad bez publikas klātesamības tika filmēts un raidīts 
tiešraidē pasākums “Atmodas priekšvēstneši”. Tas bija veltīts aiz-
saulē aizgājušajam žurnālistam, publicistam, rakstniekam Artūram 
Snipam. 26. novembrī 
aicinājām  tiešsaistē 
platformā Zoom un tieš-
raidē Facebook lapā skatī-
ties sarīkojumu “Kauliņi ir 
mesti” par Latvijas PSR 
Augstākās Padomes vēlē-
šanām 1990. gada          
18. martā. Savukārt pasā-
kums “Ceturtā vara – me-
diju loma patiesības at-

spoguļošanā”, kas tika veltīts raidījumam “Panorāma”, un koncerts “Trīsdesmitie Zie-
massvētki” sadarbībā ar Karlīnas Īvānes vijoles un alta spēles studiju "Vijolīte", tika 
raidīts vienlaikus vairākās lapās, tā vairākkārt palielinot skatītāju loku. Turpinot dzīvi 
virtuālajā vidē, nodaļa iesaistītajās Šmakovkas 
muzeja organizētajā akcijā “Neviens vairs”, ar 
humoru mēģinot paraudzīties uz jauno ikdienas 
situāciju. 

Attēlā: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits  
Tautas frontes muzeja nodaļā 2020. gada  
29. maijā. Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā (no kreisās): Artūrs Snips un Dainis Īvāns tikšanās laikā  TFM nodaļā.  
2020. gada 20. februāris. Foto: Kārlis Kalseris.  

Attēlā:  Skats pasākumā “Atmodas priekšvēstneši”. No kreisās: grāmatu 
apgāda “Literatūras kombains” vadītāja Vija Laganovska-Birkova, kādrei-
zējais Ķeguma HES inženieris Ivars Ignatāns, Artūra Snipa meita, zvērināta 
advokāte Arta Snipe, Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks 
Mārtiņš Kaprāns. 2020. gada 29. oktobris. Foto: Anna Zeibārte.  

Attēlā: TFM nodaļas atbilde  
uz Šmakovkas muzeja rosināto  

akciju “Neviens vairs”  
par ierobežojumu ietekmi uz muzeja ikdienu.  

2020. gada 1. decembris. Foto: Gita Palma.  



 

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA:  
ATBALSTS MUZEJA FUNKCIONĒŠANAI 
 

2020. gadā Administratīvās nodaļas darbinieki, kā jau tas viņiem pienākas, administrēja – darīja visu un dažreiz pat vairāk, lai 
būtu par atbalstu muzeja pamatfunkciju veikšanai: nodrošināja muzeja iekšējo un ārējo dokumentu apriti un turēja kārtībā visu 
lietvedību (Evita Zarāne); gādāja, lai laicīgi tiekam pie atvaļinājumiem, amata aprakstiem, jaunu darbinieku atlases (Austra 
Dārzniece); turēja rūpi par muzeja datorsistēmām, mākoņiem un citām digitālām lietām (Jānis Ķīkulis); informēja sabiedrību 
par svarīgākajām muzeja norisēm (Rudīte Meņģelsone). Lai 2020. gadā nevienam netrūkst darba un možuma! 

UZSKAITES NODAĻA: JAUNI KOLĒĢI UN SPOŽS KRĀJUMA PAPILDINĀJUMS 
 

Jurģi un kārtība. Lielākais notikums, kā jau vairumam nodaļu un muzejam kopumā, arī Uzskaites nodaļai bija pāreja uz jauna-
jām krātuvēm Pulka ielā. Pārcelšanās deva iespēju pārskatīt un sakārtot krājumu tā, lai tas būtu ērti pieejams.  
Jauni darbinieki. Liels notikums Uzskaites nodaļā bija arī divu jaunu darbinieku stāšanās amatā: muzeja kolektīvam un Uzskai-
tes nodaļai pievienojās krājuma glabātāja Anda Bērziņa un fotogrāfs Jānis Puķītis.  
Vairāk nekā 5000 jaunu krājuma priekšmetu. Kā ierasts, esam apkopojuši informāciju par muzejā ienākušajiem priekšmetiem. 
Šogad, ņemot vērā visus apstākļus, to ir mazāk nekā iepriekšējos gados, tomēr krājums ir papildinājies ar ievērojamu skaitu 
nozīmīgu vēstures liecību – kopā krājumā uzņemti 5336 priekšmeti (dati līdz 2020. gada decembra vidum).  
Vērtīgākais priekšmets šogad saņemts no Augusta Gerdta – ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes starpniecību viņš 
muzejā nogādāja 17. gadsimta monētu depozītu, kura kopējā vērtība 3200 EUR.  
Attēlos: Uzskaites nodaļas darba ainas. Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: 2020. gada 16. novembrī pēc vairāk nekā 40 nostrādātiem gadiem pavadījām 
pelnītā atpūtā bibliotekāri Māru Ritmani. Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: Administratīvā nodaļa pilnā sastāvā muzeja 100 gadu jubilejas 
pasākumā Brīvdabas muzejā. Foto: 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 pa-
gaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots Latvijas Muzeju krātu-
vē Pulka ielā 8, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā 
mājvietā Rīgas pilī ar pamatekspozīciju un izstādēm.  
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  
 


