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9., 16. un 30. martā 
ar tiešrādes 
ekskursijām sāksies 
pasākumu cikls pirms 
izstādes “Latvijas 
gadsimts“ slēgšanas

4
Ar dažādām 
aktivitātēm sociālajos 
tīklos turpinās novadu 
muzeju nedēļas 
izstādē “Latvijas 
gadsimts“ — martā 
kārta Vidzemei un 
Zemgalei

6—7
2021. gada sākumā 
muzeja krājumu 
bagātinājuši vairāki 
jaunieguvumi: 
Voldemāra Krustiņa 
mēbeles, Jesena 
porcelāna fabrikas 
karafes, Kārļa Kalsera 
krāsu fotogrāfijas 
ar Latvijas skatiem

Ziņnesis

facebook.com/LNVMuzejs

11.03.15.00

LAtViJAs 
NAcioNāLAis 
Vēstures 
MuZeJs

MuZeJs iZVeiDoJis 
APJoMĪGu DiGitāLo resursu 
KrātuVi — eMuZeJs.LNVM.LV
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Muzejs ir slēgts 
apmeklētājiem līdz 
2021. gada 6. aprīlim.  
Lūdzam sekot 
informācijai www.lnvm.lv 
un sociālajos tīklos

No 15. marta plānots 
uzsākt nama Brīvības 
bulvārī 32, kur atrodas 
LNVM ekspozīcijas un 
izstāžu telpas, fasādes 
renovācijas darbus

LNVM piedāvā darbu 
ĶĪMiĶiM restaurācijas 
departamentā 
un VecāKAJAM 
BiBLioteKārAM. 
Vakanču aprakstus 
skatiet šeit: http://lnvm.
lv/?page_id=7047, 
termiņš pieteikumiem — 
14. marts

LAtViJAs 
NAcioNāLAis 
Vēstures MuZeJs
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—1989

ikdienas dzīve Padomju 
Latvijā. 20. gs. 60. gadu 
dzīvokļa interjers

Latvieši svešumā. 
1944—1990

Latvijas republikas 
valstiskās neatkarības 
atjaunošana

izstādes
“Latvijas gadsimts” 
68 muzeju kopizstāde 
04. 05.2018—05.2021

Pastāvīgā izstāde
“Nauda Latvijā”

DAuDeru
NoDAļA
Pastāvīgā ekspozīcija

Bingneru villas kungu 
istaba

Kārļa ulmaņa darba 
kabinets

Dauderu nama liktenis 
padomju periodā un 
tapšana par muzeju

Pastāvīgā izstāde
Gaida Graudiņa 
kolekcija

interjera un sudraba 
priekšmeti no Gaida 
Graudiņa kolekcijas

tAutAs froNtes 
MuZeJA NoDAļA
Pastāvīgā ekspozīcija

Atmoda—Ltf—neatkarība

Parlamentārā revolūcija

LeKciJAs

iNterAKtĪVie resursi GALeriJAs uN 
VirtuāLās iZstāDes

PētĪJuMi uN iZDeVuMi

ViDeo uN AuDio iNterAKtĪVās KArtes

sKoLāM uN ģiMeNēM PieVieNo sAVu stāstu 
GADsiMtA ALBuMAM

Apmeklē muzeju attālināti — virtuālo resursu vietnē
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MArtā 
VirtuāLās DurVis 
Vērs eMuzejs
LNVM no 2021. gada marta piedāvā 
lietotājiem jaunu, ievērojami paplašinātu 
digitālo resursu krātuves eMuzejs.lnvm.lv 
versiju. Vietnē apkopotas un brīvi 
pieejamas LNVM izveidotās interaktīvās 
lietotnes, virtuālās izstādes, tematiskās 
galerijas, video un audio ieraksti, 
izglītojošie materiāli skolām un citi resursi.

Vietnes koncepts tika radīts pandēmijas sākumā 
2020. gada martā, kad īsi pēc ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas un muzeju pirmās slēgšanas, tieš-
saistē vispirms tika piedāvāts digitālais saturs no 
LNVM ekspozīcijām. Attīstot uz labās gribas un 
entuziasma pamatiem izveidoto izziņas un izklai-
des resursu, mērķtiecīgi tika sistematizēts pēdējo 
gadu muzeja veikums digitālajos formātos, lai tas 
kļūtu pieejams tiešsaistē un radītu pamatu turp-
mākai publikāciju, sociālo tīklu galeriju un citu 
tīmeklī izkaisītu resursu saglabāšanai un pieejamī-
bai vienkopus.

Emuzejs.lnvm.lv ietver satura un formu ziņā 
daudzveidīgu materiālu, kas atspoguļo Latvijas 
vēstures tēmas no vissenākajiem laikiem līdz mūs-
dienām. Resursus iespējams meklēt, atlasīt pēc 
vēstures periodiem laika līnijā, kā arī izzināt pa 
tēmām, izmantojot atslēgvārdus jeb birkas. Tikpat 
daudzveidīgi kā piedāvātais saturs ir arī formāti: 
izstādēm gatavotie interaktīvie resursi, muzeja 
izdevumi (grāmatas, katalogi), virtuālās izstādes 

un tematiskās galerijas no muzeja sociālo tīklu 
lapām, muzeja rīkoto konferenču, semināru, lekciju 
un ekskursiju ieraksti, video un audio stāsti, krāso-
jamās lapas, uzdevumi un ceļveži bērniem. Gata-
vojot jauno resursu, īpaši domāts arī par muzeja 
tradicionālajiem partneriem – skolām. Lai atvieg-
lotu skolotāju un skolēnu darbu, resursi grupēti 
arī pa klašu grupām, mācību priekšmetiem un to 
apguves standartā paredzētajām tēmām.

Vietnē pastāvīgu vietu radusi arī 2017. gadā 
izveidotā sabiedrības iesaistes platforma Gadsimta 
albums, kas tapa 68 muzeju kopizstādes “Latvijas 
gadsimts” ietvaros, aicinot dalīties savās ģimenes 
fotogrāfijās un stāstos par nozīmīgiem cilvēkiem, 
notikumiem un vietām. Šī gada maijā, kad izstādes 
mājaslapa līdz ar projektu pārstās darboties, Gad-
simta albums ar līdzšinējām funkcijām tiks sagla-
bāts vietnē eMuzejs.lnvm.lv.

Emuzeja piedāvājums paplašina kultūras man-
tojuma pieejamību, ar to saprotot ne tikai muzeja 
priekšmetu digitalizāciju, bet arī to interpretāciju, 
skaidrojumu, tematiskās izlases, ko gatavo muzeja 
speciālisti. Vietne kalpos par uzticamu starpnieku 
starp muzeja krājumu, tā glabātājiem un pētniekiem 
un muzeja apmeklētāju vai tā sociālo tīklu sekotāju 
plašo loku. Jaunais rīks stiprinās arī muzeja darba 
ilgtspēju – šādi eMuzejā savu vietu radis interak-
tīvo ekrānu saturs no izstādēm “Versija – latvieši?”, 
“Tuvplāni. Kā darbojas LNVM?”, “Latvijas gad-
simts” un citām. Saturs tiks pastāvīgi papildināts.

Vietne eMuzejs.lnvm.lv patlaban pieejama testa 
versijā, tuvākajās nedēļās notiks tās tehniski uzla-
bojumi. Saturs angļu valodā pilnībā būs pieejams 
no 2021. gada aprīļa. 

 eMuzejs.lnvm.lv.
Ekrānšāviņi
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 9. marta tiešrādes 
ekskursijas afiša

 Muzeju tikšanās Zoom 
platformā ekrānšāviņš

tuVoJAs 
“LAtViJAs 
GADsiMtA” 
NosLēGuMs
2021. gada maijā noslēgsies pēdējos 
gados vērienīgākā 68 muzeju kopizstāde 
“Latvijas gadsimts”, kas kopš 2018. gada 
4. maija bija skatāma Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā. Atbilstoši sarežģītajai 
epidemioloģiskajai situācijai, izstādes 
noslēguma pasākumi norisināsies 
video tiešraižu, ierakstu un sociālo tīklu 
publikāciju formātā, cerot sagaidīt iespēju 
vismaz individuālajiem apmeklētājiem, 
kuri izstādi vēl nav paguvuši apskatīt 
vai vēlas tajā atgriezties, to izdarīt pēc 
ārkārtējās situācijas beigām.

9. martā LNVM Facebook kontā facebook.com/LNV-
Muzejs ar tiešraides ekskursiju “Migrācijas “Latvi-
jas gadsimtā”” tiks aizsākts muzeja rīkotais tema-
tisko ekskursiju cikls 68 muzeju izstādē “Latvijas 
gadsimts”. Līdz aprīļa beigām kopā ar izstādes 
kuratoriem “Latvijas gadsimtu” būs iespējams 
iepazīt no dažādiem skatupunktiem, kuri izstādē 
nav īpaši izvērsti, taču bijuši klātesoši visos Latvijas 
vēstures posmos un tādēļ atspoguļojas arī izstādē 
iekļautajos eksponātos un dzīvesstāstos. 

Pirmajā tiešraides ekskursijā 9. martā 18.00 
Dr. art. Ievas Vītolas un Dr. hist. Toma Ķikuta vadī
 bā skatītājiem tiks piedāvāts izsekot tam, kā vairāk 
nekā simt gadu garumā Latviju ietekmējušas brīv-
prātīgas un piespiedu migrācijas, kādus politiskus 
un kultūras nospiedumus tās atstājušas, kā skāru-
šas indivīdu un dzimtu likteņus. Jau 20. gadsimta 
sākumā līdz pat 10 % latviešu dzīvoja ārpus Lat-
vijas mūsdienu teritorijas, karu laikā bēgļu gaitās 
nācās doties desmitiem tūkstošu cilvēku, turklāt 
izceļošanas un ieceļošanas viļņi veidojuši arī Latvi-
jas vēsturisko mazākumtautību kopienu likteņus. 
Izstādē šo tēmu spilgti reprezentē daudzi dzīves-
stāsti un eksponāti no dažādiem Latvijas muzejiem.

Turpmāk iecerētas šādas ekskursijas: 
16. martā – “Kā attēlot Latviju? Tēli un simboli 

“Latvijas gadsimtā”” (Ginta GerhardeUpeniece un 
Tālis Pumpuriņš);

30. martā – “Brīvības robežas. Indivīds un vara 
“Latvijas gadsimtā”” (Māra Eņģele un Imants Cīrulis);

6. aprīlī – “Valsts idejas nesēji. Paaudzes “Lat-
vijas gadsimtā”” (Dāvis Pumpuriņš un Arnis 
Strazdiņš);

13. aprīlī – “Ekstrēmu gadsimts” (Juris Ciga-
novs, Imants Cīrulis un Toms Ķikuts).

Pieslēgšanās ekskursijai Facebook.com/LNVMuzejs 
ir bez maksas. Ekskursijas ilgums – aptuveni stunda. 
Par iespējamām izmaiņām ekskursiju norises laikos 
tiks ziņots muzeja sociālo tīklu kontos.

Izstādi “Latvijas gadsimts” un tās tematiskos 
pasākumus atbalsta Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija.

Otrs virtuālo pasākumu cikls jau Iesācies arī 
otrs pasākumu cikls – tās ir Latvijas novadu nedēļas 
muzeja sociālo tīklu lapās, kuru laikā izskan izstādi 
veidojušo konkrētā novada muzeju sveicieni, aplū-
kojami “Latvijas gadsimtā” iekļautie priekšmeti un 
to stāsti, Gadsimta albumam pievienoto fotogrāfiju 
izlase ar reģiona ļaudīm un ievērojamām vietām. 
Novadu nedēļas noslēdz viktorīna ar muzejnieku 
uzdotu jautājumu par kādu īpašu izstādes priekš-
metu, kurā tiek izlozēta balva – “Latvijas gadsimta” 
katalogs. Šādi muzeji kopīgi atskatās uz līdz šim 
plašāko Latvijas muzeju sadarbību, kas aizsākās 
2017. gadā, veidojot velti valsts simtgadei, un no 
muzeju puses tiek vērtēta kā lielisks veiksmīgs 
sadarbības projekts. 
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 Izstādes telpas vizualizācija. 
Autors: “OnlyOnly plus Alvis 
Berngards”

toP iZstāDe 
“KrāsAiNā 
LAtViJA“
Nepacietīgi gaidot pavasara un 
vasaras košās krāsas, kas, cerams, 
nesīs uzlabojumus arī epidemioloģiskajā 
situācijā un ļaus apmeklētājiem atkal 
viesoties muzejā klātienē, turpinās 
izstādes ”Krāsainā Latvija” sagatavošanas 
darbi: drukas maketu izstrāde, tekstu 
formulēšana, eksponātu atlase, tehniskā 
plānošana. 

Satura izstrādi veic LNVM Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļa jau ierasti auglīgajā 
sadarbībā ar muzeja mākslinieku Ģirtu Boronovski.

Topošā izstāde pirmoreiz koncentrētā veidā vie-
nuviet rādīs Latviju, tās cilvēkus, lauku ainavas un 
pilsētu skatus dažādu laikmetu autentiskajos krāsu 
fotouzņēmumos. Izstāde aptvers gandrīz gadsimtu 
no senākajām krāsu fotogrāfijām Latvijas teritorijā, 
kas uzņemtas autohroma tehnikā ap 1910. gadu, 
līdz pat modernās fototehnikas ēras priekšvaka-
ram 1990. gados. Līdztekus muzeja krājuma dār-
gumiem izstādē ievērojamu vietu radīs privātie 
krāsu uzņēmumi. Tie pēc muzeja aicinājuma no 
vairāku Latvijas ģimeņu albumiem (un, protams, 
1970.–1980. gadu gadu diapozitīvu kastītēm) tagad 
oriģinālu veidolā (vai kā digitālas kopijas Gadsimta 
albumā) nodoti muzeja izstādes veidošanai (vairāk 
par privātpersonu devumu izstādei lasiet Ziņneša 
9.–10. lpp.). 

iZstāDe PAr 
ciLVēKA uN KoKA 
AttiecĪBāM 
ieGŪst APrises
Vēl viena izstāde, ko plānots atvērt muzejā 
šogad, ir “Airis, Mozus un radio. Koks 
Latvijas vēsturē”. Patlaban notiek aktīvs 
darbs pie izstādes satura un vizuālā 
noformējuma izstrādes. 

Izstāde saturiski tiek veidota kā secīgs tematiski 
hronoloģisks stāsts par cilvēka un koka attiecību 
vēsturi (mijiedarbību, līdzāspastāvēšanu) no vis-
senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Lai nodotu šī 
stāsta vēstījumu, tiek meklēti risinājumi dažādiem 

taktiliem un interaktīviem elementiem, caur kuriem 
apmeklētāji aizraujošā veidā tiks ievesti cilvēka un 
koka attiecību dažādajos vēstures līkločos.  Ciešā 
sadarbībā ar dizaineriem top izstādes vizuālais tēls, 
kas ar mūsdienīgiem līdzekļiem uzrunās skatītāju, 
sniedzot gan neparastu skatīšanās, gan izziņas pie-
redzi. 

 Koktēlnieks Miķelis 
Pankoks darbā pie saviem 
kokgriezumiem Liepājas 
apriņķa Nīcas pagasta 
Jūrmalciema Veckupšu mājās. 
1930.—40. gadu mija. Fotogrāfs 
Valdemārs Ģinters. Diapozitīvs. 
LNVM krājums

 Vējdzirnaviņu pirkšana 
Jelgavas Tirgus laukumā. 
1930.—40. gadu mija. Fotogrāfs 
Valdemārs Ģinters. Diapozitīvs. 
LNVM krājums

 Rīgas ādas galantērijas 
izstrādājumu kombināta 
“Somdaris” jaunākās 
produkcijas reklāmas foto. 
1967. gads. Fotogrāfs 
nezināms. LNVM krājums

 Dzīvojamā ēka 
Dienvidkurzemē. 20. gadsimta 
30.–40. gadu mija. Fotogrāfs 
Valdemārs Ģinters. Diapozitīvs. 
LNVM krājums

 Skats pāri Rīgas kanālam 
uz izdegušo Centrālā 
kolhozu tirgus (tagad Rīgas 
Centrāltirgus) Dārzeņu 
paviljonu. 1983. gads. 
Fotogrāfs Kārlis Kalseris. 
LNVM krājums
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KoŠs DāViNāJuMs 
No fotoMeistArA
2021. gada janvārī LNVM mākslas 
fotogrāfs Kārlis Kalseris, beidzot aktīvās 
darba gaitas muzejā, sniedza bijušajai 
darbavietai ļoti vērtīgu dāvanu — vairākus 
desmitus savu autordarbu —, kas tagad 
bagātinās muzeja fotomateriālu krājumu.

Kārļa devumā ir 1970.–80. gados uzņemti krāsu 
diapozitīvi, kuros fotofiksēta Daugavas ieleja 
pirms appludināšanas Rīgas HES celtniecības 
gaitā, motokross Rīgas rajona Daugmales kolhozā 
“Sarkanais Strēlnieks”, Latvijas Antīko automobiļu 
kluba rīkots salidojums “Veteran RallyTalsi76”, 
Vecrīgas skati un sadzīviskas ainas jaunajos Rīgas 

mikrorajonos, XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu 
un Deju svētku norise 1980. gada jūlijā. Kā vērtī-
gas laikmeta liecības muzeja Fotonegatīvu kolekcijā 
glabāsies arī Kārļa ģimenes uzņēmumi no atpūtas 
izbraucieniem ar laivām un autoceļojumiem pa 
Latviju.

Uzņēmumi veikti uz savulaik deficīta preces 
statusā bijušajām Vācijas Demokrātiskajā Repub-
likā “ORWO” (agrāk “Agfa”) filmu rūpnīcā ražo-
tajām “Orwocolor” diapozitīvu filmām, kas nepār-
protami nodrošināja augstāku uzņēmuma kvalitāti 
un saglabātības ilgumu nekā Padomju Savienībā, 
filmu rūpnīcā “Свема” ražotās krāsu fotofilmas 
un diapozitīvi. Dāvātajos uzņēmumos gadu gaitā 
nav zudis krāsu košums, un tie aizraujoši “aizved 
skatītāju” teju 50 gadus senā pagātnē, ļaujot caur 
vienas ģimenes dzīves prizmu izsekot gan bērnu 
pieaugšanai, gan kultūrvēsturiskām pārmaiņām 
valstī. 

www.lnvm.lv

 Mārtiņš, Kārlis un Zane 
Kalseri atpūtas brīdī pie 
ģimenes automašīnas 
ekskursijas laikā pa Latviju. 
1980. gadu sākums. 
Fotogrāfs Kārlis Kalseris

 Ligita Kalsere ar meitiņu 
Zani Rīgā, Mežaparkā veic 
telefona zvanu no telefona 
būdas ielas malā. 1974. gads. 
Fotogrāfs Kārlis Kalseris

 Motokross Rīgas rajona 
Daugmales kolhozā 
“Sarkanais Strēlnieks” neilgi 
pirms Daugavas ielejas 
appludināšanas Rīgas HES 
celtniecības gaitā. 1970. gadu 
vidus. Fotogrāfs Kārlis Kalseris

 XVIII Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku 
dalībnieku Svētku gājiens. 
1980. gada 12. jūlijs. 
Fotogrāfs Kārlis Kalseris
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 Laikraksta “Lauku Avīze” 
galvenā redaktora Voldemāra 
Krustiņa darba kabineta iekārta 
(1990. gadi) muzeja mēbeļu 
kolekcijas glabātavā. 
Foto: Jānis Puķītis

 Karafes “Tautu dēls” 
un “Tautu meita” restorānam 
“Otto Švarcs” Rīgā. 
1933.—1935. gads. Izgatavotas 
Jesena porcelāna fabrikā. 
Formas un dekora autors 
Niklāvs Strunke. 
Foto: Jānis Puķītis

KrustiŅA MēBeLes 
uN PorceLāNA 
KArAfes — 
JAuNuMi MuZeJA 
KrāJuMā
Lai gan muzeja ekspozīcija covid-19 
pandēmijas un ārkārtas situācijas apstākļos 
ir slēgta apmeklētājiem, tas nenozīmē, 
ka muzeja dzīve ir apstājusies. ievērojot 
rekomendācijas un drošības pasākumus, 
muzeja krājuma darba speciālisti turpina 
papildināt kolekcijas ar jauniem muzeja 
priekšmetiem. Šī gada pirmajos divos 
mēnešos LNVM Krājuma komisija, kas 
sēdes organizē attālināti Zoom platformā, 
ir nolēmusi pieņemt krājumā vairākus 
nozīmīgus dāvinājumus. Šoreiz tuvāk — 
par diviem.

Porcelāna priekšmetu kolekcija bagātināta ar 
spilgtiem 1930. gadu Latvijas nacionālā rūpnie-
ciskā dizaina piemēriem – divām karafēm: “Tautu 
dēls” un “Tautu meita”. Šādas sērijveida karafes 

izgatavotas Jesena porcelāna fabrikā pazīstamajam 
Rīgas restorānam “Otto Švarcs”. Formas un dekora 
autors ir ievērojamais latviešu mākslinieks Niklāvs 
Strunke (1894–1966).

Muzeja krājumā nonāks arī Latvijas nesenās 
vēstures liecības, kas stāsta par žurnālista un publi-
cista Voldemāra Krustiņa (1932–2020) profesionālo 
darbību. Ilgus gadus Krustiņš bija 1988. gadā izvei-
dotās “Lauku Avīzes” (kopš 2003. gada – “Latvijas 
Avīze”) galvenais redaktors. Avīze ieguva strauju 
popularitāti un Krustiņa vadībā kļuva par vienu 
no visvairāk abonētajiem laikrakstiem Latvijā. 
LNVM turpmāk glabāsies memoriālie priekšmeti, 
fotogrāfijas, laikraksta “Lauku Avīze” apliecība 
Nr. 1, izsniegta galvenajam redaktoram Voldemā-
ram Krustiņam, 1999. gadā viņam piešķirtais III 
šķiras Triju Zvaigžņu ordenis, 1990. gadu sākumā 
izsniegtā AS “Preses nams” caurlaide u. c. vēstu-
riski priekšmeti. Interesi izraisa pēc Krustiņa pasū-
tījuma 1990. gados Latvijā izgatavotā darba kabi-
neta iekārta. Sākumā mēbeles atradās viņa kabinetā 
“Preses namā”, vēlāk tika pārvietotas uz redakcijas 
jauno mītni Dzirnavu ielā 21. Jaunieguvums ir vēr-
tīgs arī tāpēc, ka muzeja kolekcijās vēl ir salīdzi-
noši maz objektu, kas stāstītu par Latvijas ražoju-
miem 20. gadsimta beigās. Pagaidām nav izdevies 
noskaidrot ne mēbeļu dizaina autoru, ne izgata-
votāju, taču tas ir kolekciju glabātāju un pētnieku 
tuvākās nākotnes uzdevums. 
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 LNVM Dauderu nodaļas 
pamatekspozīcijas digitālās 
aplikācijas ekrānšāviņš. 

 Ekrānšāviņš no 
videoanimācijas 
“Sarkandaugavas stāsts” — 
fabrikas un apbūves tīkls 
Sarkandaugavā 
19. un 20. gadsimta mijā

 Spēles “Atklāj “Dauderus”!” 
un “Atklāj “Dauderu” dārzu!” 
ekrānšāviņi

Meklēšanas spēles “Atklāj “Dauderus!” un “Atklāj 
“Dauderu” dārzu!” Actionbound mobilajā lietotnē 
var izmēģināt arī attālināti no Dauderiem. Katra 
spēle ir viktorīnas un fotoorientēšanās kombinācija, 
kuras laikā dalībniekam iepazīties ar nama un tam 
pieguļošā dārza, kā arī Aldara parka vēsturi palī-
dzēs āķīgi jautājumi un vairāku uzdevumu veik-
šana. Interaktīvās meklēšanas spēles Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā un tā nodaļās pieejamas, 
pateicoties sadarbībai ar Konrāda Adenauera fondu.

DAuDeri AiZ 
sLēGtāM DurVĪM 
uN VirtuāLi
Kaut arī valstī ir noteikts ārkārtas stāvoklis, 
nodaļas iekšējais darbs šajā ziemā 
norit pat aktīvāk nekā citkārt, gatavojot 
jaunu saturu un piedāvājumu muzeja 
apmeklētājiem.

Pagaidām Dauderu nodaļas ekspozīciju iespējams 
izpētīt dažādās virtuālajās vietnēs: “Dauderu“ 
nama vēstures līkloči un interjera detaļas aplūkoja-
mas pamatekspozīcijas digitālajā aplikācijā vietnē 
eMuzejs.lnvm.lv (11. februārī tiks atvērta tās jaunā, 
paplašinātā versija – vairāk lasiet Ziņneša 3. lpp.), 
YouTube.com skatāma videoanimācija “Sarkandau-
gavas stāsts”, savukārt nostiprināt iegūtās zinā-
šanas var, spēlējot interaktīvas meklēšanas spēles 
Actionbound mobilajā lietotnē. 
“Dauderu” nama vēsturei veltīta aplikācija ta pusi 
līdz ar ar 2019. gadā jaunatklāto 1. stāva pa mat
ekspozīciju. Tā padziļināti iepazīstina ar eks po zīcijas 
sagatavošanas posmā savāktajām liela apjoma 
zi ņām un liecībām par nama konkrēto telpu un 
apkārtnes vēsturi, kā arī sniedz ieskatu muzeja krā-
juma kodolu veidojošajā Gaida Graudiņa kolekcijā. 
Aplikācija ir pieejama eMuzejs.lnvm.lv, sadaļā Inter 
 aktīvie resursi.

No šī gada februāra muzeja Youtube kanālā (you-
tube.com/LNVMuzejs) par “Dauderu” nama vēs-
tures kontekstu vēsta videoanimācija “Sarkan-
daugavas stāsts”, kas iekļauta Dauderu nodaļas 
pastāvīgajā ekspozīcijā.

“Sarkandaugavas stāsts” iepazīstina ar šīs Rīgas 
apkaimes vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot indus-
trializācijas un urbanizācijas procesiem. Fabriku 
uzplaukums, sauszemes transporta tīklu un apbū-
ves attīstība 19.–20. gadsimtā sekmēja kādreiz 
idilliskās priekšpilsētas saaugšanu ar Rīgu. Tas 
noteica Sarkandaugavas kā industriālas apkaimes 
raksturu un radīja priekšnoteikumus alusdarītavas 
“Waldschlößchen“ īpašnieka villas – mūsdienu 
“Dauderu“ muzeja mājvietas – tapšanai. Video-
animācijā izmantoti materiāli no LNVM krājuma, 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājuma. Materiālu atlasi un 
tekstu veicis Imants Cīrulis, video veidojis Kaspars 
Groševs, ierunājis Kaspars Znotiņš.

No marta Dauderu nodaļas Facebook lapā tiek 
plānota jauna rubrika #Sarkandaugava. “Dauderu” 
ēkas liktenis ir nesaraujami saistīts ar apkārtesošās 
Sarkandaugavas vēsturi, jo īpaši ar tās industriali-
zācijas pirmsākumiem 19. gadsimtā. Rubrika iepa-
zīstinās ar Sarkandaugavas industriālās pilsētvides 
un kultūrvides mantojumu – tās fabriku un kultūras 
iestāžu vēsturi. 
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PAr 86 
fotoGrāfiJāM 
KrāsAiNāKA 
LAtViJA, 
BAriKāŽu LAiKs 
uN citi PieNesuMi 
GADsiMtA 
ALBuMAM
Janvārī par Gadsimta albumu bija 
vērojama liela interese — gan aicinot 
piedalīties topošās izstādes “Krāsainā 
Latvija” veidošanā, gan Latvijas 
televīzijas un LNVM kopīgi rīkotās 
Barikāžu fotogrāfiju akcijas laikā. 
Kopā janvārī Gadsimta albumam klāt 
nākušas 136 fotogrāfijas — gan krāsainas, 
gan melnbaltas, iekļaujoties teju visās 
Gadsimta albuma sadaļās.

Atzīmējot 1991. gada Barikāžu laika trīsdesmitgadi, 
Latvijas Televīzija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
vēstures muzeju aicināja pārskatīt savus vai radi-
nieku fotoalbumus un pievienot barikāžu laika 
fotogrāfijas Gadsimta albumam. Rezultātā 9 cilvēki 
pievienoja 25 barikāžu fotogrāfijas, daloties savās, 
radinieku vai novadnieku barikāžu atmiņās. Jāpie-
zīmē, ka attēli turpināja pienākt arī pēc akcijas bei-
gām. Šī ir jau otrā akcija, kas muzejam norisinājās 
sadarbībā ar Latvijas Televīziju. Iepriekšējā akcija 
notika 2019. gada augustā, atzīmējot Baltijas ceļa 
30. gadskārtu. Paldies visiem akcijas dalībniekiem, 
to skaitā kolēģiem – Varakļānu Novada muzejam 
un Maltas Vēstures muzejam!

 Paši gājām, paši pirkām 
karogus, paši rakstījām plakātus 
un darījām to, vadoties tikai 
pēc savas pārliecības. Paldies 
visiem, kuri domāja tāpat! 
1991. gada janvāris, pie 
tagadējā LR Saeimas nama

 Skats uz Latvijas Radio namu 
no Herdera laukuma puses. 
1991. gada 15. janvāris

 Bērns Vecrīgā Barikāžu 
laikā. 1991. gada janvāris. Elīna 
(gandrīz 4 gadi) Vecrīgā, fonā 
lauksaimniecības tehnika un 
sena ainava

 Režisors Juris Podnieks 
pie Ministru padomes filmēja... 
Ļoti skaidri atceros mītiņu 
Krastmalā, gan Latvijas TV 
torni, gan pusstundu iepriekš 
pastaigu pirms apšaudes 
pie Iekšlietu ministrijas, 
gan tēvu kurš devās sardzē 
naktīs. 1991. gada janvāris. 
Foto: Aigars Sloģis

 1991. gada janvāris Rīgā. 
Fotogrāfija no Varakļānu 
Novada muzeja krājuma.
Foto: Zenons Zeimuļs

 Mūsu tanks. 1991. gada 
janvāris, Rīga. Kā tagad atceros, 
kā mēs ar čomu no viņa vecās 
Pobedas uzmeistarojām savu 
tanku ar visu bliežamo uz jumta



hronika

10 Ziņnesis 2021 02 03

 Maija un Oktobra svētkos 
(7. novembrī) Madonas iestāžu, 
uzņēmumu un skolu kolektīvi 
vai to pārstāvji pulcējās 
Padomju laukumā. 
Attēlā: 1989. gada 7. novembris, 
Madona. Darbaļaužu kolektīvu 
gājiens gar Ļeņina pieminekli

krāsaini attēli, bet sadaļā 1986–1991 – 23. Jāatzīmē, 
ka izstādes “Krāsainā Latvija” laika nogrieznis 
beidzas ar 1990. gadu, tāpēc 1991. gadā uzņemtie 
krāsu attēli šajā skaitā neietilpst. 

Janvāra kopējā Gadsimta albuma papildinā-
jumu bilance ir šāda: aktīvākie tam pievienojuši pat 
25 attēlus, citi – 12, 8, 6, 4, 2 vai tikai 1. Pateicamies 
visiem 28 Gadsimta albuma lappušu bagātinātājiem 
un aicinām arī citus pārskatīt savus fotoalbumus un 
darīt biezāku un krāsaināku mūsu kopīgo vēsturi! 

 1970. gadu vidū kāzu 
rīkošanā populāri bija īrēt senu 
spēkratu jaunā pāra vadāšanā, 
kā arī apmeklēt iecienītas un 
vēsturiskas vietas. 
Attēlā: Fotosesija Brīvdabas 
muzejā pie Liepājas ostas 
noliktavas. Jaunais pāris Velta 
un Māris. Foto: Guntis Plūmiņš. 
1975. gads, Rīga

 Latvijas Valsts universitātes 
Bioloģijas fakultātes studentes 
pēc 1. kursa savā pirmajā 
vasaras praksē ieradās 
Vestienā. Viens no prakses 
uzdevumiem bija paraugu 
vākšana dabā. Lai iegūtu 
paraugus botānikā un 
entomoloģijā, nelielas topošo 
biologu grupiņas devas uz 
Vestienas pļavām. 
Foto: Laima Kļaviņa. 1980. gads, 
Vestiena

 1970. gados Latvijas PSR 
lauku apvidos vasaras vidū 
ierasta ainava bija lieli un mazāki 
lauki, kā arī pļavas, kur pļāva 
zāli vai āboliņu, vairākkārt to 
ārdīja, lai apžāvētu un tā iegūtu 
sienu. Kad siens bija apžuvis to 
sakrāva stumburos (dažviet tos 
dēvēja par siena zārdiem vai 
siena kaudzēm). Par zārdiem 
sauca arī koka karkasu, uz kura 
sakrāva sienu. Stumbura viducis 
bija tukšs un pietiekami plašs, lai 
tajā ielīstu trīs vai pieci bērni, kas 
šo iespēju izmantoja paslēpju 
spēlēšanas laikā, kā arī citām 
rotaļām. Foto: Laima Kļaviņa. 
1979. gada vasara, Jaunpils

 Sosnovska latvānis lauku 
sētas pagalmā, 1976. gads, 
Bejas pagasts. Diapozitīvs. 
Sosnovska latvānis, ko tagad 
cenšamies iznīdēt, izskatās 
dekoratīvi 

Gatavojoties pavasarī Brīvības bulvārī 32 atklāt 
izstādi “Krāsainā Latvija”, kurā tiks iekļauti arī 
ģimeņu privātie krāsu foto uzņēmumi un diapo-
zitīvi, muzejs aicināja Latvijas iedzīvotājus iesūtīt 
krāsu attēlus no saviem fotoarhīviem. No 2021. gada 
1. līdz 31. janvārim Gadsimta albumam, kas jop-
rojām atrodams Latvijas simtgades izstādes “Latvi-
jas gadsimts” mājaslapā (www.latvijasgadsimts.lv/
albums), tika pievienotas 86 krāsainas fotogrāfijas. 
Gadsimta albuma sadaļā 1953–1985 pievienoti 63 

Te redzams latvānis, kas aug 
mājas pagalmā kā dekoratīvs 
augs. Pieaugušie, liekas, 
nezināja, cik tas bīstami 
kodīgs, un ļāva bērniem pie tā 
rotaļāties
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ViZĪte PiLĪ: 
PiereDZēJuMi 
uN AtKLāJuMi
Muzejs ar lielu nepacietību gaida 
atgriešanos savā vēsturiskajā mājvietā — 
rīgas pilī. celtniecība un restaurācija rit 
raiti, un ir visas cerības, ka 2025. gadā — 
1510. gadus pēc pils uzcelšanas no jauna — 
muzejs tur atvērs vairākas ekspozīcijas 
un izstādes  (2024. gadā plānots 
pabeigt rekonstrukcijas darbu sākuma 
posmu, savukārt visas pils kastelas daļas 
rekonstrukcijas pabeigšanas laiks vēl nav 
zināms). 

Lai iepazītos ar darbu norisi, 2020. gada 3. feb-
ruārī pili apmeklēja muzeja direktora vietnieks 
zinātniskajā darbā Toms Ķikuts, pils ekspozīciju 
darba grupu vadītāji Astrīda Burbicka, Imants 
Cīrulis, Jānis Ciglis, materiāltehniskā nodrošinā-
juma departamenta vadītājs Mārtiņš Strautiņš, bet 
apmeklējumu iemūžināja muzeja fotogrāfs Jānis 
Puķītis. Ar celtniecības gaitu un pieredzētajiem 
atklājumiem iepazīstināja pils atjaunošanas pro-
jekta autors Reinis Liepiņš  (“Sudraba Arhitek-
tūra”) un VNĪ projekta vadītāja Ilze Čeže. 

Vizītes laikā varēja aplūkot gan jaunatklājumus, 
gan zināmas, bet vēl neredzētas lietas, kas bija pār-
steigums pat pili pārzinošam muzeja darbiniekam. 
Jau ieejot pilī, pa vārtiem varēja redzēt 1840. gados 

 Svina torņa bēniņi. Torņa 
5. stāva zāles griestus turošā 
konstrukcija. Foto: Jānis Puķītis

 16. gadsimta durvjailas 
paliekas ar slieksni ieejai 
kādreizējā bruņinieku remterī 
tuvplānā, D korpusa 1. stāva 
rietumu daļā pie galerijas 
DR stūra. Foto: Jānis Ciglis

 Atraktie pamati galerijai 
gar dienvidu korpusu rietumu 
daļu. Foto: Jānis Puķītis

 Sākotnējais Mozus zāles 
grīdas līmenis, 19. gadsimta 
starpsienas pamati un 
kolonnas bāze

celtās galerijas, kas stiepjas gar dienvidu korpusu, 
pamatu atsegumu pagrabstāva līmenī. Diemžēl no 
pirmās pils galerijas nekas nav saglabājies, jo, kā 
liecina darbu atskaites, jaunās galerijas celtniecībai 
tika izrakts dziļš grāvis un visas traucējošās mūru 
paliekas nokaltas. Tomēr bija redzamas vairākas 
citas interesantas detaļas: senās durvjailas apak-
šas paliekas ieejai kādreizējā bruņinieku ēdamzālē, 
sākotnējā ieeja pils dienvidu korpusa rietumu daļas 
pagrabā un jaunākos laikos izmūrētās kanalizācijas 
bedres. 
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 Svina torņa 1. stāva telpā 
daļēji atvērtais logs 
ar dubultām dzelzs restēm. 
Foto: Jānis Puķītis

 Austrumu piebūves 4. stāva 
telpā atsegtais ornamentālais 
sienas krāsojums. 
Foto: Jānis Puķītis

 Kādreiz aizbūvētais logs 
uz galeriju agrākajā muzeja 
fotolaboratorijā.  
Foto: Jānis Puķītis

 Velvju apgleznojuma 
elementi mestra remtera 
velvēs. Foto: Jānis Ciglis

 Kapelas velvju virspuses 
attīrīšana 4. stāvā. 
Foto: Jānis Ciglis

Tā sauktajā Mozus zālē zem 1930. gadu flīžu 
grīdas ir atsegta vienas velvju pilonu balstošās 
kolonnas apakšdaļa ar bāzi. Izrādījās, ka vēsturiskā 
16. gadsimta grīda ir bijusi apmēram metru zemāk 
nekā mūsdienās. Ļoti gribētos redzēt kādreizējo 
pils ieroču noliktavas telpu sākotnējās proporcijās! 
Savukārt Svina torņa pirmā stāva telpā redzams 
daļēji atvērts aizmūrētais 18. gadsimta logs uz pils 
laukumu; pārsteigumu sagādāja fakts, ka logam 
bijušas dubultas dzelzs restes.

Galerijā gar dienvidu korpusu tika apskatītas 
jau iepriekšējās apmeklējuma reizēs redzētās kāpnī-
tes no dienvidu korpusa kāpņu piebūves uz galeriju 
un durvis no galerijas ieejai dienvidu korpusā, kas 
muzeju darbības laikā bija aizbūvētas.

Kādreizējās rietumu korpusa otrā stāva telpās 
(bijušajā LNVM mājvietā) ir atvērta aizmūrētā 
durvjaila starp kādreizējo muzeja etnogrāfisko tek-
stiliju krātuvi un fotolaboratoriju, kā arī izņemta to 
sadalošā starpsiena. Līdz ar to paveras plaša telpu 
anfilāde no rietumu korpusa kāpnēm līdz pils dien-
vidu sienai. Tagad redzams arī aizbūvētais logs no 
fotolaboratorijas uz galeriju.

Trešajā stāvā viesus sagaidīja vizuāli ne tik 
iespaidīgi, toties ne mazāk vērtīgi atklājumi. Vis-
pirms jau secinājums, ka kapelas un mestra remtera 

velves, visticamāk, nav no viena pils atjaunošanas 
būvperioda. To būvniecību, iespējams, vadījuši 
dažādi meistari – par to liecina ne tikai atšķirīgā 
forma, bet arī mūrējuma kvalitāte. Kapelas vel-
ves mūrētas daudz rūpīgāk un sagādāja vēl vienu 
nelielu pārsteigumu: izrādās, ka kapelas velvju 
slēg akmeņi ir dekoratīvi un vēlāk pieveidoti, atda-
rinot mestra remtera velvju slēgakmeņus. Savu-
kārt mestra velves un to slēgakmeņi bijuši bagātīgi 
apgleznoti ar dekoratīviem elementiem.

Ceturtā stāva kādreizējās muzeja ekspozīciju tel-
pas pārsteidza ar viscaur izņemtiem griestiem un grī  
dām, pārvietoties varēja tikai pa laipām. Redzams, 
ka pakāpeniski tiek attīrīta kapelas velvju augša. 
Vienīgajā muzejam atvēlētajā austrumu piebūves 
telpā ar viduslaiku pils ārsienas atsegumu telpu 
krāsojumu zondāžās atsegts, visticamāk, 19. gad 
simta ornamentāls krāsojuma paraugs.

Muzeja ļaudīm bija iespēja iepazīties arī ar reti 
pieejamajiem pils bēniņiem, bet Svina torņa bēniņu 
telpā visi bija pirmo reizi un pieredzēja lielu vizu-
ālu jaunatklājumu. 

Ekskursijas noslēgumā tika apskatīta muzejam 
atvēlētā austrumu piebūves pagrabtelpa ar priekš-
pils daļas atjaunošanas būvdarbu laikā atsegto 
13.–14. gadsimta rīdzinieku mūra namu. 
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Izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas 
Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs?” notikumu hronika. 
Foto: Jānis Puķītis

Izstāde tika slēgta 20. decembrī, līdz ar visa muzeja 
slēgšanu epidemioloģiskās situācijas dēļ. Tagad 
izstādes eksponāti aizceļojuši atpakaļ uz muzeja 
krājumu, dodot vietu nākamajai – “Krāsainajai Lat-
vijai” (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.). Kāda ir “Tuv-
plānu” bilance skaitļos un faktos?

• Izstādes 82 darba dienu laikā kopējais LNVM 
pamatekspozīcijas un izstāžu zāļu apmeklējumu 
skaits bija 2072.

• Izstādē tika vadītas 12 ekskursijas (auditorija: 
galvenokārt Latvijas muzeju darbinieki, augstākās 
izglītības iestāžu studenti) un 3 muzejpedagoģiskās 
programmas “Kas ir muzejs?” nodarbības (audito-
rija: skolēni, pedagogi).

• Klātienē un attālināti notika 4 pasākumi, kuros 
tika plašāk izvērstas izstādē skartās tēmas: 

– 2 ekskursijas sestdienā pieaugušajiem;
– 2 pasākumi Vēlo otrdienu cikla ietvaros: sa

runa “Kā priekšmetam likt runāt? Dabaszinātņu 
metodes muzeja priekšmetu izpētē” (ieraksta ska-
tījumi Facebook: 1300, Youtube: 12) un saruna par 
arheoloģiskajām tekstilijām un to atdarinājumu 
izgatavošanu (ieraksta skatījumi Facebook: 3411, 
Youtube: 7). 

• Izstādei sagatavoti 4 videosižeti par muzeja 
darbu (ierakstu skatījumi Youtube: 50).

• Izstādes tematika bija iekļauta Actionbound 
meklēšanas spēlē.

• Izstādes tematikas ietvaros 26. septembrī no
tika ekskursijas muzeja krājuma un darba telpās 
jaunajā Latvijas Muzeju krātuvē Pulka ielā 8, kā arī 
iepazīstināšana ar muzeja struktūrvienībām soci-
ālajos tīklos – departamentu un nodaļu darbības 
pietuvinājums, darbinieku portreti un amata rak-
sturojums. 

“tuVPLāNi”: 
iZstāDes BiLANce
2020. gada 15. septembrī, atzīmējot muzejam zīmīgas 
gadskārtas, Brīvības bulvārī 32 tika atklāta izstāde 
“tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?”
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JANVārA 
uN feBruārA 
HroNiKA ĪsuMā

 1991. gada barikāžu 
30. gadadienā LNVM Tautas 
frontes muzeja nodaļa apskatei 
piedāvāja nodaļas krājumā 
esošās krāsainās fotogrāfijas, 
kas atspoguļo notikumus 
Rīgā pirms 30 gadiem. Attēlā: 
Barikāžu fotogrāfiju kolāža

 Pielāgojoties it kā vairs 
ne jaunajiem, bet tomēr līdz 
galam vēl nepierastajiem 
apstākļiem, LNVM Tautas 
frontes muzeja nodaļa šoziem 
sagatavoja infografikas 
par nodaļas nenotikumiem 
publicēšanai nodaļas 
sociālajos tīklos. Attēlā: 
Infografikas ekrānšāviņš

 Iniciatīvā “Latvijas skolas 
soma” muzejs piedāvā 
attālinātas nodarbības 
tiešsaistē no muzeja 
nodarbību zālēm vai 
ekspozīcijas, ļaujot skolēniem 
neklātienē iejusties noteiktā 
laikmetā, iepazīt muzeja 
krājuma priekšmetus. Attēlā: 
LNVM muzejpedagoģe 
Santa Cerbule vada 
nodarbību “Senā skola” 
Talsu 2. vidusskolas 4. klases 
skolēniem. Foto: LNVM  Izglītības un komunikācijas 

departamenta darbinieki radoši 
strādā, lai muzejpedagoģiskās 
programmas pielāgotu 
attālinātas nodarbības 
formātam. Attēlā: Izglītības un 
komunikācijas departamenta 
vadītāja Astrīda Burbicka 
un fotogrāfs Jānis Puķītis, 
fotografējot ekspozīcijā 
redzamos priekšmetus, lai 
izmantotu tos nodarbībā 
“Ražots Latvijā.” Foto: LNVM

 Rīgas Kultūru vidusskolas 
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 
intervēja LNVM Tautas frontes 
muzeja nodaļas pētnieku 
Daini Īvānu par 1991. gada 
barikādēm. Attēlā: Intervijas 
ekrānšāviņš

 Šīgada skaistā ziema 
greznoja arī LNVM Tautas 
frontes muzeja nodaļas logus. 
Attēlā: Ziema Vecpilsētas 
ielas 13/15 logos. Foto: Anna 
Zeibārte
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sAruNA 
Ar PētNieKu 
PAr JAuNieŠieM 
Vēsturē
rīgas Kultūru vidusskolas skolēni 
izzina vēsturnieka profesijas specifiku 
un interesējas par jauniešu līdzdalību 
neatkarīgas Latvijas dibināšanā un 
aizstāvēšanā — par to varēja pārliecināties 
muzeja pētnieks Arnis strazdiņš, aicināts 
uz virtuālu sarunu ar vidusskolēniem.

Lai izzinātu vēsturnieka darba specifiku un tuvāk 
iepazītu šīs profesijas pārstāvju darbību muzejā, 
februārī Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni saru-
nājās ar LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 
vēstures nodaļas pētnieku Arni Strazdiņu. Sarunas 
ieraksts kļuva par daļu no skolēnu veidotās filmas, 
kuras mērķis ir popularizēt vēsturi jauniešu vidū. 
Filmu paredzēts rādīt vēstures mācību stundās 
7.–12. klašu grupā. 

Skolēni sāka ar jautājumiem par to, kas raksturo 
labu vēsturnieku, kādi ir lielākie šķēršļi vēstures 
pētīšanā un vai vēsture var izvairīties no politikas 
ietekmes.  

 Arnis Strazdiņš sarunā 
ar Rīgas Kultūru vidusskolas 
skolēniem. Foto: LNVM

 Muzeja darbības Rīgas pilī 
stratēģiskās darba grupas 
sapulce Zoom platformā. 
Ekrānšāviņš

Sarunas otrajā daļā filmas veidotāji interesē-
jās arī par jauniešu līdzdalību Latvijas neatkarības 
proklamēšanas un Neatkarības kara izcīnīšanas 
gaitā. Latvijas vēsturē ir atrodami vairāki spilgti 
piemēri, kas atklāj jauniešu iesaisti valstiski nozīmī-
gos procesos, piemēram, Latvijas Republikas pro
kla mēšanā (19 gadus vecais LSDSP pārstāvis Bruno 
Kalniņš) un Latvijas Neatkarības karā (skolēni un 
vēlākie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Fricis Brik-
manis, Artūrs Liepiņš un Valija Valerija Veščūna). 
Noslēgumā skolēni dalījās savās domās par to, vai 
vēsture viņiem šķiet svarīgs mācību priekšmets, vai 
to nepieciešams apgūt skolā, kā arī atzina – nerau-
goties uz to, ka Latvijas vēsturē netrūkst sarežģītu 
un pretrunīgu laika posmu, tos nedrīkst vērtēt 
vienpusīgi un virspusēji. 

 Sabiedrisko mediju balvas 
“Kilograms kultūras” 2020. gada 
ziemas balsojumā bija iekļauts 
arī muzeja speciālistu lieldarbs — 
grāmata “Par Latviju. Lāčplēša 
Kara ordenis, tā kavalieri 
un Lāčplēša diena, kas tika 
nominēta kategorijā Mantojums. 
Attēlā: ekrānšāviņš no 
balsojuma lapas

  LNVM labprāt sadarbojas 
ar medijiem, kas paredzēti arī 
jaunākajai lasītāju auditorijai. 
Tā jaunā žurnāla “Baltais Valis” 
2. numurā tika iekļauts muzeja 
sagatavots raksts par dažādu 
laiku rotaļlietām un spēlēm, 
ko glabā muzejs. Foto: LNVM

 No 2020. gada novembra 
līdz 2021. gada maijam 
Latvijas Muzeju biedrība 
sadarbībā ar britu muzeju 
speciālistu, rokasgrāmatas 
“Muzeji un ilgtspējīgas 
attīstības mērķi” autoru Henriju 
Makgī rīko septiņu vebināru 
ciklu. 9. februāra vebinārā 
“Veicinot līdzdalību kultūrā 
visiem” lektors kā piemēru 
minēja muzeju kopizstādi 
“Latvijas gadsimts”
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MuZeJu KrātuVe
LNVM krājums, speciālisti,
administrācija

Pulka iela 8, 
rīga, LV-1007
tālr. 67223004
e-pasts: muzejs@lnvm.lv

Muzeju krātuvē ir izvietots 
LNVM krājums, strādā muzeja 
administrācija un speciālisti. 
Muzeju krātuve ir Baltijas mērogā 
unikāla, augstākajām drošības 
un muzeja vērtību uzglabāšanas 
prasībām atbilstoša celtne, kurā 
tiek uzglabāti, dokumentēti, 
restaurēti un eksponēti vairāk 
nekā divi miljoni Nacionālā muzeja 
krājuma vienību. 

LAtViJAs 
NAcioNāLAis 
Vēstures MuZeJs
Brīvības bulvāris 32, 
rīga, LV-1050
tālr. 67221357
e-pasts: info@lnvm.lv

Nacionālais vēstures muzejs 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.
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).

www.lnvm.lv
www.latvijasgadsimts.lv
 

   LNVMuzejs

DAuDeru NoDAļA
Zāģeru iela 7, 
rīga, LV-1005
tālr. 67392229; 67391780
e-pasts: dauderi@lnvm.lv

Muzeja nodaļa 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.

 dauderi.lnvm

tAutAs froNtes 
MuZeJA NoDAļA
Vecpilsētas iela 13/15, 
rīga, LV-1050
tālr. 67224502
e-pasts: tfm@lnvm.lv

Tautas frontes muzeja nodaļa 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.

 LNVM Tautas frontes muzejs
 frontes_muzejs_LNVM

BuDŽetA uN fiNANŠu NoDAļA
finanses@lnvm.lv

ADMiNistrAtĪVā NoDAļA
irina.zeibarte@lnvm.lv

ZiNātNisKā BiBLiotēKA
biblioteka@lnvm.lv

MAteriāLteHNisKā 
NoDroŠiNāJuMA 
DePArtAMeNts 
martins.strautins@lnvm.lv

ArHeoLoģiJAs DePArtAMeNts
arheologija@lnvm.lv

Vēstures DePArtAMeNts
vesture@lnvm.lv

ViDusLAiKu, JAuNo 
uN JAuNāKo LAiKu Vēstures 
NoDAļA 
imants.cirulis@lnvm.lv

LNVM DAuDeru NoDAļA
dauderi@lnvm.lv

LNVM tAutAs froNtes MuZeJA 
NoDAļA
tfm@lnvm.lv

etNoGrāfiJAs NoDAļA
etnografija@lnvm.lv

NuMisMātiKAs NoDAļA
numismatika@lnvm.lv

uZsKAites NoDAļA
liga.palma@lnvm.lv

iZGLĪtĪBAs uN KoMuNiKāciJAs 
DePArtAMeNts
info@lnvm.lv

restAurāciJAs DePArtAMeNts
restauracija@lnvm.lv


