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Latvijas
Nacionālais
vēstures muzejs
Pastāvīgā ekspozīcija
Latvijas senvēsture
Livonija
Latvijas teritorija
un iedzīvotāji 16.—18. gs.
Kurzemes un Zemgales
hercogiste 16.—18. gs.

Art Deco interjers Latvijā
20. gs. 30. gados
Latvijas Republikas
okupācija un pievienošana
PSRS. 1940—1941
Totalitāro okupācijasrežīmu
represijas pret Latvijas
iedzīvotājiem. 1940—1953
Padomju vara Latvijā:
ideoloģija, pārvalde un
saimniecība. 1944—1989

Muiža un muižniecība
17.—19. gs.

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

Zemnieku tradicionālais
dzīvesveids 19. gs.

Latvieši svešumā.
1944—1990

Dzīvesvide un ikdiena
19. gs. un 20. gs.
sākumā: bīdermeiera
un jūgendstila interjeri

Latvijas Republikas
valstiskās neatkarības
atjaunošana

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

Pastāvīgās izstādes
“Nauda Latvijā”
“Latvijas valsts dibinātāji“
Izstādes
“Krāsainā Latvija”
Latvijas vēsture unikālos
krāsu uzņēmumos
16.10.2021.—08.2022.
“Airis, Mozus un radio.
Koks Latvijas vēsturē”
22.10.2021.—10.2022.

Ceļojošās izstādes
“Valsts prezidenta institūcija
Latvijā” 17.—21.01.2022.
Umurgas pamatskola,
Limbažu novads
“Latvija Brīvības cīņu laikā.
1918—1921” 17.—31.01.2022.
Brenguļu pagasta bibliotēka,
“Kaimiņi”, Brenguļi

Tautas frontes
muzeja nodaļa
Pastāvīgā ekspozīcija
Atmoda—LTF—neatkarība
Parlamentārā revolūcija

“Mēs, tauta“
“Ceļā uz Latvijas brīvību“
17.—21.02.2022.
Rīgas 41. vidusskola

Dauderu nodaļa

Pastāvīgā ekspozīcija
Bingneru villas kungu istaba

LNVM ekspozīcija un
izstādes Brīvības bulvārī 32

Kārļa Ulmaņa darba kabinets

10.00—17.00

Dauderu nama liktenis
padomju periodā un tapšana
par muzeju

LNVM Dauderu nodaļa
Zāģeru ielā 7
10.00—17.00

Pastāvīgā izstāde
Gaida Graudiņa kolekcija
Interjera un sudraba
priekšmeti no Gaida
Graudiņa kolekcijas

LNVM Tautas frontes
muzeja nodaļa Vecpilsētas
ielā 13/15
10.00—17.00

Izstādes
Kolekcionāra Jāņa Vigupa
izstāde “Latvijas policija,
1918—1940” 27.02.2022

Izmaiņas muzeja
darba laikā gada nogalē:
30.12. 10.00—16.00
31.12. un 01.01. slēgts

Apmeklē muzeju attālināti — virtuālo resursu vietnē
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Galerijas un
virtuālās izstādes

Video un audio

Interaktīvās kartes

Lekcijas

Pētījumi un izdevumi

Skolām un ģimenēm

Pievieno savu stāstu
Gadsimta albumam
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Skati no pastāvīgās
izstādes “Latvijas valsts
dibinātāji” un Gustava
Zemgala dzimtas dāvinājuma
ekspresizstādes atklāšanas.
Foto: Jānis Puķītis
Gustava Zemgala cigarešu
etvija ar Rīgas pilsētas ģerboni
un Valsts prezidenta standartu.
1930. gadi. LNVM krājums

ZEMGALA DZIMTAS
DĀVINĀJUMS
UN DIBINĀTĀJU
ZĀLE
2021. gads bija valstsvīra un Valsts
prezidenta Gustava Zemgala 150.
dzimšanas gads un, to atzīmējot, notika
vairāki muzeja veidoti pasākumi: vasarā
Rīgā un rudenī Tukumā bija aplūkojama
Zemgalam veltīta ārtelpas izstāde,
Brīvības bulvārī 32 ir aplūkojams viņa
pēcteču dāvinājums muzejam, bet
jauniešiem izsludināts eseju konkurss.
Gada nogalē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
saņēma dāsnu dāvinājumu no Zemgala dzimtas:
vairāk nekā 100 fotogrāfiju, kas atspoguļo Gustava Zemgala daudzveidīgo darba un ģimenes
dzīvi, sudraba etviju ar īpašnieka monogrammu,
Zemgala prezidentūru raksturojošus dokumentus, viņam veltītās dziesmas “Mūsu tautas lūgšana
18. novembrī” izdevumu, prezidentam piederējušu
3
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Gustavs Zemgals kopā
ar sievu Emīliju, meitu Annu
un dēlu Paulu. 1920. gadi.
LNVM krājums

sudraba cigarešu etviju jeb portsigāru ar Gustava
Zemgala iniciāļu monogrammu un Rīgas un Latvijas valsts ģerboņiem, kas simbolizē Zemgala
ieņemtos augstākos amatus.
Gustava Zemgala un citu pagājušā gadsimta
sākuma sabiedriski aktīvo personību nozīmīgumu aicināti izvērtēt arī mūsdienu jaunieši – līdz
2022. gada 31. janvārim skolēni aicināti piedalīties
eseju kokursā “Gustavs Zemgals un laikabiedri:
vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” (konkursa dalībniekus var iedvesmot balvu fonds:
1000 eiro!). Par eseju konkursa noteikumiem vairāk
iespējams uzzināt muzeja mājaslapā: http://lnvm.
lv/?p=18483.
Līdz ar Gustava Zemgala dzimtas vērtīgā dāvinājuma saņemšanu muzejā atklāta jauna pastāvīgā izstāde “Latvijas valsts dibinātāji”. Izstāde
stāsta par tiem 39 cilvēkiem, kuri 1918. gadā stāvēja pie valsts šūpuļa, – par viņu dažādajiem likteņiem pirms un pēc valsts dibināšanas; šis stendu
ieloks pēc 68 Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas
gadsimts” pārceļojis uz muzeja 4. stāvu un atjaunotā veidolā ieguvis pastāvīgās izstādes statusu.
Gustavs Zemgals bija viens no aktīvākajiem Latvijas Tautas padomes locekļiem, “namatēvs”
apspriedēm par Latvijas Tautas padomes dibināšanu 1918. gada 16. un 17. novembrī, viņš arī vadīja
1918. gada 18. novembra svinīgo Tautas padomes
sēdi, kurā pasludināja Latvijas neatkarību. Daļa no
Zemgala dzimtas relikviju dāvinājuma muzejam
patlaban apskatāma jaunajā izstādē.

aktualitātes

“Wisa Woodsat“ koka
satelīts LNVM izstādē “Airis,
Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē“. Foto: Jānis Puķītis

KOKA
IZMANTOJUMS
KOSMOSA IZPĒTĒ
MUZEJA VEIKALS
TICIS PLAŠĀKĀS
TELPĀS
Pārmaiņas ir tikai uz labu — to varam sacīt
par telpu rokādēm muzeja ekspozīcijas
un izstāžu ēkā Brīvības bulvārī 32, kur
vislielākās pārmaiņas ir skārušas 2. stāvu:
iekārtota konferenču zāle, top bērnu
nodarbību telpa, bet muzeja veikals
pārcēlies tuvāk ēkas Merķeļa ielas spārnam.
Muzeja veikals tagad mīt divreiz plašākās telpās, un
tajā ērtāk aplūkojams preču klāsts, sākot no bērnu
spēlēm un piezīmju grāmatiņām, rotām un amatnieku darinājumiem un beidzot ar zinātniskiem
pētījumiem, aktuālo izstāžu tematikai veltītiem
suvenīriem un lietpratējiem noderīgiem rokdarbu
materiāliem. Ar visu muzeja veikala piedāvājumu
iespējams iepazīties LNVM mājaslapā: http://lnvm.
lv/?page_id=2112, bet vislabāk – klātienē, Brīvības
bulvārī 32, katru dienu, izņemot pirmdienas, no
10.00 līdz 16.45.
4
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LNVM veikals jaunās telpās.
Foto: Jānis Puķītis

Viens no novembrī atvērtās LNVM izstādes
“Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē“ eksponātiem ir izmēros neliels,
bet funkciju un nozīmīguma ziņā iespaidīgs
kubveida priekšmets saplākšņa korpusā —
satelīts, kas stāsta par koka pielietojumu
mūsdienās.
Koks kā materiāls ir plaši pieejams, salīdzinoši
ātri atjaunojams un viegli apstrādājams. Pateicoties uzkrātajām zināšanām un attīstītajām tehnoloģijām, 21. gadsimta koksnes produkti ir apveltīti ar paaugstinātu izturību un visplašāko formu
dažādību, nodrošinot nepārtrauktu aktualitāti un
pieprasījumu.
Iespaidīgs piemērs koka izmantojumam ir
Somijas jaunuzņēmuma “Arctis Astronautic” kosmosa satelīts “Wisa Woodsat”, ko 2022. gada pirmajā pusē paredzēts nosūtīt izplatījumā – tas būs
pirmais mākslīgais no koka būvētais pavadonis.
Nelielo kubu 10 x 10 x 10 cm izmērā kosmosā
palaidīs no nesējraķetes, lai pārbaudītu koka – šajā
gadījumā bērza saplākšņa – piemērotību lietošanai
Visumā. Uz Zemes un stratosfērā veiktie testi jau
ir apliecinājuši saplākšņa teorētisko piemērotību
kosmosa misijām.
Sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas” izstādē
“Airis, Mozus un radio” iespējams iepazīties ar
pirmo koka satelītu un Latvijas koksnes ķīmiķu
veikumu.

aktualitātes

TIKS IZDOTAS
ĀDOLFA KARNUPA
DIENASGRĀMATAS
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
2022. gada sākumā piedāvās lasītājiem
jaunu izdevumu – unikāla savā krājumā
glabāta vēstures avota publikāciju:
arheologa, etnogrāfa, mākslas, kultūras
un medicīnas vēsturnieka Ādolfa
Karnupa (1904–1973) dienasgrāmatas.
Tās tapušas laika posmā no 1941. gada 4. janvāra
līdz 1946. gada 15. martam, kad Ādolfu Karnupu
arestēja par muzeja vērtību glābšanu no padomju
varas un jaunās muzeja vadības īstenotās politikas.

Personīgajām vajadzībām tapušie pieraksti ne tikai
vēsta par autora dzīves notikumiem un ikdienas darbu muzejā, bet arī izgaismo visai Latvijas
sabiedrībai, tai skaitā kultūras un zinātnes institūcijām sarežģīto, trauksmaino un nežēlīgo okupāciju
varu pārmaiņu laiku.
Sanitas Kalnas sastādīto izdevumu ievada Arheoloģijas departamenta vadītāja Jāņa Cigļa sagatavota
Ādolfa Karnupa biogrāfija, kas raksturo gan viņa
dzīvi, gan zinātnisko darbību. Lai labāk izprastu
Latvijas muzeju, to kolekciju un darbinieku likteņus
Otrā pasaules kara gados, tapis LNVM direktora
Arņa Radiņa pētījums “Latvijas muzeji padomju–
vācu–padomju okupācijas maiņu laikā”. Grāmatu
noslēdz Ādolfa Karnupa bibliogrāfija, ko sagatavojusi LNVM bibliotekāre Māra Ritmane, kā arī publikācijā minēto personu rādītājs. Izdevumu ilustrē
vairāk nekā 200 attēlu – fotogrāfijas, dokumenti,
zīmējumi un rokraksti no LNVM krājuma.

Ādolfa Karnupa
dienasgrāmata. 1943. gads.
LNVM krājums

Skats izstādē “Krāsainā
Latvija”. Foto: Jānis Puķītis
14. decembrī notika
Mg. art. Irēnas Bužinskas
tiešsaistes lekcija “Skaistuma
alkas. Ieskats krāsaino
apsveikuma atklātņu vēsturē”.
Ekrānšāviņš

TURPINOT ATKLĀT
KRĀSAINO LATVIJU
Sekmīgi iesāktā tematisko pasākumu
virkne izstādē “Krāsainā Latvija”
gaidāma arī 2022. gadā — to turpinās
vairākas lekcijas ar fotojomas
profesionāļu un citu speciālistu —
pētnieku, mākslinieku un mākslas
vēsturnieku — piedalīšanos.
Pandēmijas apstākļos jau par ierastu praksi kļuvusi lekciju translēšana tiešraidē – LNVM Facebook lapā, kā arī videoierakstu pievienošana vietnē
5
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emuzejs.lnvm.lv. Jāuzsver, ka par spīti apmeklētāju
skaita samazinājumam klātienē, tiešraides lekcijas
ir izpelnījušās iepriecinoši augstu skatītāju interesi.
2022. gada sākumā gaidāma Laumas Lancenieces lekcija par pirmo komerciāli veiksmīgo krāsainās fotogrāfijas tehniku 20. gadsimta sākumā –
autohromu –, to ilustrējot ar attēliem arī no citu Latvijas muzeju krājuma. Bez tam plānotas vairākas
citas tematiskas lekcijas, kas padziļināti atspoguļos izstādē skartās tēmas – pilsētvides atainojumu
1960. gadu fotogrāfijā, krāsu ienākšanu Latvijas
PSR preses un žurnālu fotomeistaru darbā, krāsu
fotogrāfijas lomu 20. gadsimta otrās puses Latvijas mākslinieku daiļradē, kā arī citas tēmas.
Par konkrētiem lekciju laikiem sekojiet līdzi muzeja
aktuālajai informācijai!

aktualitātes
Attēlā: Ļeņina pieminekļa
demontāža Rīgā. Foto: Roberts
Kaniņš. LNVM krājums

“PSRS
APSTĀVĒŠANA”
TIEŠSAISTĒ
Janvārī LNVM Tautas frontes muzeja
nodaļa sadarbībā ar Konrāda Adenauera
fondu aicina tiešsaistē pieslēgties
diskusijai “PSRS apstāvēšana”.
Sestais sarīkojums ciklā “PSRS apstāvēšana” tiks
veltīts Belovežas gāršas līgumam, kas PSRS sabrukuma perioda beigās 1991. gada 8. decembrī Belovežas gāršā tika noslēgts starp Baltkrievijas PSR,
Krievijas PFSR un Ukrainas PSR vadītājiem par
Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) izveidi iepriekš
plānotās bijušo padomju republiku konfederācijas
jeb “Suverēno valstu savienības” vietā. Padomju
Savienības pašlikvidēšanās notika no 1990. gada
11. marta līdz 1991. gada 26. decembrim, kļūstot
par neaizmirstamu Ziemassvētku dāvanu Baltijas
valstu iedzīvotājiem.
Diskusijā tiks runāts par Belovežas gāršas
līguma simbolisko un praktisko nozīmi un efektu.
Teātra darbinieks un žurnālists Arturs Bērziņš “Jaunāko Ziņu” publikācijā “Vēsturiskajā brīdī” par
1918. gada 18. novembri rakstīja: “Mūsu tautai arī
pienācis sestdienas vakars. Rīt ir svētdiena, rīt sākas
jauna dzīve”. Vai tāds pienāca arī 1991. gada 26. decembrī? Vai iespējama PSRS atdzimšana, par ko
atklāti sapņo Kremlis un PSRS metastāzes Latvijā?
Diskusijā uzaicināti piedalīties žurnālists Māris
Zanders, jurists Jānis Pleps, Latvijas Ārpolitikas institūta jaunākā pētniece Aleksandra Palkova, vēsturniece Daina Bleiere, drošības eksperts Andis Kudors.
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa kopš
2016. gada organizē atceres sarīkojumus un diskusijas par padomju okupācijas, Trešās Atmodas un
Latvijas valsts atjaunošanas laiku, savienojot dzīvo
atmiņu ar mūsdienām.
6
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Iekšlietu sistēmas
darbinieka, atvaļinātā pulkvežaleitnanta Krišjāņa Šlosberga
(1879—1954) ģimenes relikvijas
izstādē “Latvijas drošības
iestādes 1918—1940”.
Foto: Jānis Puķītis
Latvijas kārtības policijas
vēstures liecības izstādē
“Latvijas drošības iestādes
1918—1940”. Foto: Jānis Puķītis

PAGARINĀTA
IZSTĀDE “LATVIJAS
DROŠĪBAS
IESTĀDES
1918—1940”
LNVM Dauderu nodaļā līdz nākamā gada
27. februārim tiek pagarināta izstāde
“Latvijas drošības iestādes (1918–1940)”.
Izstādē redzami ap 250 priekšmeti no Latvijas lielākajām privātkolekcijām, kas sniedz ieskatu starpkaru perioda iekšējās drošības struktūru atstātajā
kultūrvēsturiskajā mantojumā. Izstādi sadarbībā ar
LNVM organizē kolekcionāri Jānis Vigups, Gunārs
Rusiņš un Vladimirs Balašovs, kas apkopojuši
Latvijā lielāko privātkolekciju liecības par iekšējās drošības iestāžu darbību. Izstādē eksponēti arī
LNVM krājumā iekļautās Gaida Graudiņa kolekcijas priekšmeti.

aktualitātes

MUZEJA SENLIETAS
IZSTĀDĒS POLIJĀ
UN DĀNIJĀ
LNVM aktīvi piedalās muzeju
starptautiskajā sadarbībā, deponējot
izstādēm ārvalstīs senlietas no sava
bagātīgā arheoloģisko priekšmetu krājuma.
Tā vairāki muzeja priekšmeti kļuvuši par
izstāžu eksponātiem, kas patlaban un no
2022. gada janvāra skatāmas Ļubļanā,
Polijā un Mosgordā Dānijā.
Kopš 2018. gada LNVM ir līdzdalībnieks Viļakas
muzeja un Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā kopīgajā izstādē “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu. Latvija un
Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture”. Patlaban izstāde par Viļakas novada vēstures saskares
punktiem ar Poliju apskatāma Ļubļinas vojevodistes publiskajā bibliotēkā.
Izstādē eksponētie LNVM priekšmeti attiecas
uz Balvu novada Šķilbēnu pagasta senāko vēsturi.
Dzelzs ķīļveida cirvis datējams ar 500. gadu pr.
Kr. un ir viens no senākajiem dzelzs priekšmetiem
Latvijas teritorijā. Savukārt Daņilovkas un Loginu
kapulaukā atrastās rotaslietas un ieroči saistāmi ar
12.–15. gs. latgaļu materiālo kultūru.
Vikingu laikmets (750.–1050. gads) Eiropas aizvēsturē ir tēma, kas izraisa nerimstošu sabiedrības
interesi. To uzlūko kā pagāniskās Eiropas teiksmaino un trauksmaino pagātni, kā valstiskuma
pirmsākumus, dzīvesveidu, kurā neatņemama
sastāvdaļa ir sirojumi, jūras un upju tirdzniecība.
Mosgardas muzejā Dānijā 2022. gada 19. janvārī
tiks atklāta plaša starptautiska izstāde “Rus-Vikings
in the east”, stāstot par vikingu austrumu tirdzniecības ceļu no Skandināvijas līdz Bizantijai. Izstādē
LNVM krājuma priekšmeti līdzās Ukrainas, Polijas,
7
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Mosgordas muzejs Dānijā.
Foto: Ilze Mālkalniete
Kaklariņķi, to fragmenti,
aproces, stopsakta, kaltais
naudas stienītis. Sudrabs.
Salgales Pudžas depozīts.
11. gadsimts. LNVM krājums
Kaklarota. Kauri
gliemežvāki, bronza,
stikls. Šķilbēnu Daņilovka.
13.–14. gadsimts.
LNVM krājums
Ķīļveida cirvis. Dzelzs.
Šķilbēnu Daņilovka.
500.–1. gads pr. Kr.
LNVM krājums

Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un
Dānijas muzeju devumam atspoguļo minētā laikposma krāšņo arheoloģisko materiālu.
LNVM izstādē pārstāvēts ar 7.–8. gadsimta
senlietām no skandināvu apbedījumiem Grobiņā,
10.–12. gadsimta senlietām no Daugavas krastos esošajiem pieminekļiem – Daugmales pilskalna, Salaspils Laukskolas un Sēlpils Lejasdopeļu
kapulauka –, ar sudrablietu depozītu no Salgales
Pudžām, kā arī ar tirdzniecību un karu saistītiem
priekšmetiem no Zemgales un Vidzemes arheoloģiskajiem pieminekļiem.
Šīs senlietas atspoguļo dažādu kultūru mijiedarbību aizvēsturē. Sieviešu rotaslietām – važiņrotām ar bruņurupuču saktām, trīsspārnu saktām –
rodamas analoģijas skandināvu materiālajā kultūrā. Savukārt lībiešu un sēļu vīriešu bruņojumā,
apģērba sastāvdaļās un rotās nolasāma vēlme
paust senā priekšmetu īpašnieka karotāja statusu.
Sudraba kaklariņķi, aproces, saktas, arābu un Rietumeiropas monētas apliecina Latvijas sentautu
līdzdalību vērtību apmaiņā.

2021. GADA NOTIKUMU
Turpmākajās lappusēs lasāms un redzams, kurus
raibā, dažādās nozīmēs pārsteidzošā un ļoti
darbīgā 2021. gada notikumus katrā muzeja
struktūrvienībā nolemts izcelt kā nozīmīgākos.
Lai nākamais, 2022. gads ir sasniegumiem
un labiem pārsteigumiem bagāts!

TOP 5
Anita Meinarte
Daugavgrīvas cietoksnī.
Foto: Anda Ozoliņa

Toms Ķikuts

LNVM direktora vietnieks
zinātniskajā darbā

Notikums
ar spožāko nākotnes
ievirzi: darbs pie
muzeja atgriešanās
Rīgas pilī

Rotaļas Cēsu mazbērnu
novietnē. 1950. gads. Fotogrāfs
nezināms. LNVM krājums

Administratīvā
nodaļa:

eMuzeja afiša

Arnis Radiņš

Jauni darbinieki un jauni pilsoņi

LNVM direktors

Notikums
ar visdziļāko
nospiedumu vēsturē:
eMuzejs

Administratīvā nodaļa ir
atbalsta funkciju veicēja
muzejā, un reizē tā pārredz
gan savas nodaļas, gan visa
muzeja darbinieku rindas un
to mainību: darbu muzejā
uzsāka vecākā bibliotekāre
Anita Saukane un biroja
administratore Iveta Kramiņa,
savukārt valsts pilsoņu rindas
šogad ar septiņiem mazuļiem
papildinājušas muzeja
darbinieces — jaunās māmiņas!

Šogad izveidotā, ar lielu mediju
un sabiedrības interesi atklātā
un pēc vairākiem darbības
mēnešiem jau paplašinātā
LNVM virtuālo resursu vietne
eMuzejs kā neizbēgama
nākotnes darbības forma.

Uzskaites nodaļa:

Rīgas pils pārvērtību hronika un neaizmirstamas tikšanās

1

Nodaļas darbinieku veidota
kolāža-pašportrets
Skats Rīgas pilī pārbūves
laikā. Foto: Jānis Puķītis

Darbinieku plūsma:

Uzskaites nodaļas sastāvs ir
mūžīgi jauns — šī gada laikā
nomainījušās 3/5 nodaļas
darbinieku! Esam entuziasma
pilni un priecīgi sastrādāties!
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2

Rīgas pils
restaurācijas hronika:
dzīvojam līdzi Rīgas pils
pārvērtībām, iemūžinot gan
restaurācijas procesu, gan
svinīgos notikumus pārbūves
procesa laikā.

Top 5

3

LNVM vēstījums nākotnei,
kas kapsulā iemūrēts Rīgas pilī

Regulārā ritmā turpinās darbs
pie LNVM atgriešanās Rīgas
pilī. Pēc 2020. gadā iesāktajiem
Rīgas pils kastelas 1.—2. kārtas
būvdarbiem 2021. gads
iezīmējās ar zināmu pārliecību,
ka šajā projekta versijā
atgriešanās Rīgas pilī patiešām
tuvojas. Ar drošāku skatu
nākotnē varēja turpināties
ekspozīciju plānošanas
darbs, varēja sākties darbs
pie LNVM pārzīmološanas
procesa pirmajiem posmiem,
tika aizsākta jauna Rīgas pilij
veltītu semināru un konferenču
tradīcija, ekspozīciju veidotāji
devās pieredzes apmaiņas
semināros Igaunijas viduslaiku
pilīs un muzejos utt.

4

Vēstījuma nākamajām
paaudzēm iemūrēšanas
pasākums Rīgas pilī
2021. gada 12. maijā.
Foto: LNVM

Anita Meinarte

LNVM direktora vietniece
krājuma darbā

Pārsteidzošākais
notikums muzeja
dzīvē un manā
darbā: ārtelpas
izstāde “Lielais
Ziemeļu karš Baltijā
(1700—1721)”

Stāvot uz bruģa Daugavgrīvas
cietoksnī, pa kuru 17. un
18. gs. mijā esot staigājis
ģenerālgubernators un
cietokšņu būvētājs Ēriks
Dālbergs, ir jāatceras
svarīgākais — 2021. gadā
izcīnītā kauja Lielajā Ziemeļu
karā kopā ar prasmīgo
karadraudzi, t. i., ar kolēģiem
Andu Ozoliņu, Laimu Kostricu,
Gunu Plakani, Ditu Penci,
Landu Lagzdiņu, Imantu Cīruli,
Arni Strazdiņu, Jāni Puķīti.

Kinorežisors Rolands
Kalniņš tikšanās laikā
ar LNVM pārstāvjiem.
Foto: Landa Lagzdiņa

5

Neaizmirstamas
tikšanās:

Daļa dokumentācijas
materiālu. Foto: LNVM

gada laikā nodaļas
darbiniekiem izdevies satikt
daudzus interesantus un
iedvesmojošus cilvēkus:
kinorežisoru Rolandu Kalniņu,
deportāciju aculiecinieci
Hēliju Staņislavsku, dziedātāju
Mariju Naumovu un pat Valsts
prezidentu Egilu Levitu.

Skaists vēstījums
nākotnei:

Restauratoru darba
sistematizācija:

nodaļas krājuma glabātāja
Anda Bērziņa šogad varēja
likt lietā savu īpašo talantu —
kaligrāfijas prasmes —,
lai iemūžinātu vēstījumu
nākamajām paaudzēm. Viņas
rakstītā vēstule šobrīd iemūrēta
Rīgas pils Mozus zālē.

nodaļā uzsākts apjomīgs
darbs pie Restaurācijas
dokumentācijas kolekcijas
digitālo materiālu un vēsturisko
fotogrāfiju sistematizācijas
un krājuma papildināšanas,
lai kolekcijas materiāli būtu
pārskatāmi un vieglāk lietojami.
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VĒSTURES DEPARTAMENTS:
aktīva izstāžu darbība un krājuma darbs

1

Izstādes atklāšana
15. oktobrī.
Foto: Jānis Puķītis

Izstāde
“Krāsainā Latvija”:

pirmā tik plaša mēroga
izstāde, kas veltīta muzeja
krājumā glabātajām krāsu
fotogrāfijām gandrīz
100 gadu garumā. Izstādes
sagatavošanas redzamā un
neredzamā daļa — intensīva
krājuma apzināšana,
sabiedrības iesaiste, atklāšana
2021. gada septembrī
(vēl klātienē!), kā arī izstādes
“publiskā dzīve” ar ikmēneša
tematiskiem pasākumiem
(virtuāli), kas turpināsies arī
2022. gadā.

4

Ambrotips apskates laikā.
Foto: LNVM

Krājumā esošo
ambrotipu izpēte
un konservācija/
restaurācija:

iniciējām darbības virzienu
saglabāt senās fototehnikas
un apkopot informāciju par
Latvijas muzejos esošajiem
dagerotipiem, ambrotipiem
un ferotipiem. Priekšmeti ir
veiksmīgi konservēti un izstādīti
kopā ar citu muzeju materiāliem
Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja izstādē “Trauslās
atmiņas”.

2

Simtgades biroja
priekšmetu saņemšana
2021. gada vasarā.
Foto: Landa Lagzdiņa

Latvijas valsts
simtgades biroja
priekšmeti:

esam krājumā saņēmuši
547 priekšmetus, kas vēstī
par dažādajiem notikumiem,
svinot valsts simtgadi;
blakus tam arī apjomīga
kolekcija ar visdažādākajiem
produktiem, kas veltīti Latvijas
jubilejai. Kopumā šogad
krājumā uzņemts pāri par
2000 priekšmetu — tātad,
neskatoties uz attālināto
darbu, esam čakli rakstījuši
priekšmetu pieņemšanas
aktus. Jaunieguvumi papildina
gandrīz visas nodaļā esošās
kolekcijas.

3 5
Izstādes “Gustavam
Zemgalam — 150“ atklāšana
12. augustā.
Foto: Landa Lagzdiņa

Ārtelpas izstādes:

jūlijā un augustā pašā Rīgas
sirdī — Esplanādē — prezentējām
divas āra stendu izstādes,
kas veltītas nozīmīgām
jubilejām Latvijas vēsturē. Ar
izstādi “Lielais Ziemeļu karš
Baltijā. 1700—1721” ne vien
aktualizējām šī militārā konflikta
gadskārtu, bet arī pirmoreiz tik
plaši rādījām LNVM krājumā
esošās Lielajam Ziemeļu karam
veltītās gravīras un medaļas.
Izstāde “Gustavam Zemgalam —
150” izcēla otrā Valsts prezidenta
personību, rādot viņu gan kā
valstsvīru, gan daudzšķautņainu
figūru 20. gadsimta pirmās
puses Latvijas sabiedrībā. Abas
mobilās izstādes turpināja
“dzīvi” arī citviet — Daugavgrīvas
cietoksnī un Tukumā.

Vēstures departamenta
darbinieki 2020. gada rudenī.
Foto: Jānis Puķītis

Nodaļas sadalīšana

Viduslaiku, jauno un jaunāko
laiku vēstures nodaļa
2021. gada maijā tika sadalīta
divās atsevišķās nodaļās —
krājuma un pētniecības.
Tomēr praktiskā darba ikdiena
apliecināja nepieciešamiību
abām struktūrvienībām cieši
sadarboties un strādāt kopā.

NUMISMĀTIKAS NODAĻA:
jaunas darba formas, vietas un metodes

1

LNVM Numismātikas
nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa,
Izglītības un komunikācijas
nodaļas vadītājas vietniece
Zane Lāce un Numismātikas
nodaļas pētnieks Mārtiņš
Vāveris pirms tiešrādes
11. novembrī.
Foto: Jānis Puķītis
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2

Ārtelpas izstāde
“Lielais Ziemeļu karš Baltijā
1700—1721” Daugavgrīvas
cietoksnī. Foto: LNVM

Apguvām jaunas
darba formas:

vadījām tiešrādi no muzeja
krātuves 2021. gada
11. novembrī, kurā stāstījām
par Lāčplēša Kara ordeni un
ļāvām ielūkoties Faleristikas
kolekcijas glabātuvē, sniedzot
skatītājiem iespēju redzēt,
kur glabājas ģenerāļa Baloža
ordeņa komplekts.

Apguvām jaunas
darbības vietas:

Apguvām jaunas darbības
vietas: lieliskā sadarbībā
ar Vēstures departamenta
kolēģiem un Anitu Meinarti
tapa ārtelpas izstāde par Lielo
Ziemeļu karu gravīrās un
medaļās, kas tika eksponēta
gan Esplanādē, gan
Daugavgrīvas cietoksnī — kara
notikumu vietā.

Apguvām jaunas
darbības metodes:

Baltijas valstu valūtu simtgadei
veltītās starptautiskās
izstādes plānošana noritēja,
dokumentus veidojot un
diskutējot attālināti, tādēļ jo
lielāks prieks bija tikties ar
Igaunijas un Lietuvas muzeju
kolēģiem Rīgā, 2021. gada
27. augustā.

3

Tikšanās ar kaimiņvalstu
kolēģiem 27. augustā.
Foto: Mārtiņš Vāveris
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RESTAURĀCIJAS DEPARTAMENTS:
darbības 90 gadi, jauna iekārta un semināri

1

Pirmā pasūtījuma
apliecinājums. LNVM krājums

Restaurācijas
laboratorijai — 90:

Pieminekļu valdes 1930. gada
10. decembra valdes sēdes
protokols vēsta: “Pieminekļu
valde atzina, ka konservēšanas
darbi VVM (Valsts Vēsturiskajā
muzejā) iesākami pēc iespējas
ātrāk un nolēma pilnvarot
direktora vietas izpildītāju gādāt
par konservatora-speciālista
ķīmiķa pieņemšanu.” 1931. gada
janvārī Valsts Vēsturiskajā muzejā
darbā tika pieņemts ķīmiķis
Kārlis Edvīns Avots; drīz viņš tika
apstiprināts par restaurācijas
laboratorijas vadītāju, un jau
1931. gada 11. martā laboratorija
pieņēma pirmo pasūtījumu par
muzeja priekšmetu restaurāciju.
Kopš tā laika muzeja krājumu
aprūpē restauratori.

2
4

5

Jauna kolēģe:

gada pirmajā pusē, izturējusi
konkursu, Restaurācijas
departamenta kolektīvam
pievienojās ķīmiķe
Anastasija Silava.

Semināri un lekcijas:

Arheoloģiskā materiāla
un metāla izstrādājumu
restauratore-meistare Auce
Purmale. Foto: Jānis Puķītis

Kvalifikācijas
paaugstināšana:

atbilstoši Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes
Restaurācijas kvalifikācijas
novērtēšanas kārtībai
kvalifikāciju 2021. gadā
paaugstināja Auce Purmale
(arheoloģiskā materiāla
un metāla izstrādājumu
restauratore-meistare), Krišjānis
Rimšāns (metāla izstrādājumu
restaurators-speciālists).
Kvalifikāciju pagarināja Irbe
Grīnberga (stājglezniecības
restauratore-vecmeistare).

XRF spektrometra iekārta.
Foto: LNVM

XRF:

Restauratoru biedrības
pasākuma “Objekts” afiša
Indra Tuņa moderē sesiju
Viļņas triennālē
Stikla restauratorevecmeistare Jana Lībiete Viļņas
triennālē

lai padziļināti izpētītu
priekšmetus pirms restaurācijas,
uzsākta rentgenfluorescentās
spektroskopijas apgūšana.
Iekārtas izmantošana tika
saskaņota ar Radiācijas
drošības centru, iegādāts
radiācijas aizsardzības stikls,
veikta iekārtas dozimetriska
pārbaude. Izpētes laboratorijas
ķīmiķes apguva radiācijas
drošības kursus un kursus par
XRF spektrometra lietošanu
pie Bruker Nanon GmbH
vecākā zinātnieka Roalda Tagle
Berdana.

ARHEOLOĢIJAS DEPARTAMENTS:

2021. gada septembrī Lietuvas
galvaspilsēta Viļņā norisinājās
12. Baltijas valstu restauratoru
triennāle, kurā piedalījās
restaurācijas departamenta
tekstiliju restauratorevecmeistare Indra Saulesleja,
keramikas, porcelāna un stikla
restauratore-vecmeistare Jana
Lībiete un ķīmiķe Indra Tuņa,
kura moderēja arī vienu no
sesijām.
Latvijas Kultūras akadēmijas
starptautiskās konferenču
sērijas “Kultūras Krustpunkti
XV” Kultūras mantojuma
sesijā “Aktuālie jaunatklājumi
un jaunatklātās aktualitātes“
Indra Tuņa piedalījās ar
referātu “Kultūras mantojums
un materiālzinātne. Materiālu
izpēte, tās izmantošanas
iespējas un jaunākās
tendences”.
Savukārt, gaidot 13. Baltijas
valstu triennāli, restauratorevecmeistare Irbe Grīnberga
ar stāstījumu par gleznu
restaurāciju piedalījās Latvijas
Restauratoru biedrības rīkotā
pasākumā “Objekts”.

4 5
3
1 2
spēks ir daudzpusībā

Tiešsaistes konferences
ekranšāviņš

Izcilo arheologu
godināšana

Atzīmējām Latvijas arheologu
Vladislava Urtāna un Annas
Zariņas simtgadi, sarīkojot viņu
piemiņai un darbam veltītu
konferenci.
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Muzeja darbinieki demonstrē
senos tērpus. Foto: Jānis Puķītis

Dalība skolu
programmas
veidošanā

Krājuma glabātāji un pētnieki
līdzdarbojās skolu vēstures
programmas izstrādē, veltīja
lielas pūles materiāla atlasei un
senatnes procesu izskaidrošanai.
Prieks, ka seno tērpu modeļu
lomā izdevās iesaistīt kolēģus arī
no citām nodaļām!

Skats no grāmatas
atvēršanas pasākuma
LNVM Dauderu nodaļā.
Foto: Jānis Puķītis

Grāmata par
Dundagas
arheoloģiskajiem
priekšmetiem

Vasaras sākumā Irita Žeiere
un Vitolds Muižnieks atvēra
grāmatu — kolektīvo darbu
“Dundagas Laukmuižas
13.—14. gadsimta senkapi”,
padarot interesentiem
pieejamu muzeja arheoloģisko
priekšmetu kolekciju.

Darba aina Priekules
pagasta apmetnes vietā.
Foto: Ritvars Ritums

Vidzemes un
Kurzemes objektu
apsekošana

Divas interešu kopas —
Vidzemes un Kurzemes —
veica arheoloģisko objektu
apzināšanu dabā. Kurzemes
grupai – Ingrīdai Līgai Virsei
un Ritvaram Ritumam – izdevās
atklāt līdz šim nezināmu
apmetnes vietu Priekules
pagastā, savukārt Vidzemes
pētnieki dabā pārbaudīja
jaunāko tehnoloģiju LIDAR
sniegtos datus.

Attēlā: Rīgas pils vēstures
pētīšanas ikdiena Muzeju
krātuvē. Foto: Zane Buža

Rīgas pils vēstures
pētīšana

Meklējot materiālus un
iedvesmu plānotajai Rīgas
pils ekspozīcijai, Livonijas piļu
darba grupa Jāņa Cigļa vadībā
padziļināti strādāja pie tēmas
problemātikas, kā rezultātā tika
izskatītas neskaitāmas digitālā
krājuma datu bāzes, rakstīts par
Rīgas pili sociālajiem tīkliem,
ņemta dalība konferencē.
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ETNOGRĀFIJAS NODAĻA:
izstāde par koku, Karnupa dienasgrāmata
un Gadsimta stāsti

1

Skats izstādē “Airis,
Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē”. Foto: Jānis Puķītis

Darba grupas
pūliņi vainagojas
ar izstādi:

16. novembrī LNVM Facebook
kontā virtuālu atklāšanu
piedzīvoja izstāde “Airis,
Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē”, kas stāsta par koka
pielietojuma daudzveidību
Latvijā no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām.
Attēlā: Skats izstādē “Airis,
Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē”

2

Spēles organizācijas
komiteja gaida dalībniekus.
Foto: LNVM

Spēle pilsētā:

izstādes “Airis, Mozus un radio.
Koks Latvijas vēsturē” ietvaros
8. un 12. jūnijā 35 komandas
piedalījās izzinošā orientēšanās
spēlē “Kokam pa pēdām”.
Spēle aicināja izstaigāt Rīgas
centra ielas un parkus, apskatīt
namus un baznīcas, meklēt un
atrast atbildes uz jautājumiem,
kuru centrā ir koks.

3

Viena no Ādolfa Karnupa
dienasgrāmatas burtnīcām.
Foto: LNVM

Karnupa
dienasgrāmatas:

pateicoties no Valsts
kultūrkapitāla fonda saņemtajam
finansējumam, noslēgusies
arheologa, etnogrāfa, mākslas,
kultūras un medicīnas
vēsturnieka Ādolfa Karnupa
(1904—1973) dienasgrāmatu
sagatavošana publicēšanai.
Dienasgrāmatas tapušas laika
posmā no 1941. līdz 1946.
gadam, Ādolfam Karnupam
strādājot Valsts Vēsturiskajā
muzejā (tagad Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs).
Dienasgrāmatas stāsta ne tikai
par ikdienas darbu muzejā, bet
arī par Otrā pasaules kara laiku
un tā nestajām pārmaiņām.

45

Gadsimta stāstu darba
grupas tiešsaistes sapulce.
Ekrānšāviņš

Kolekciju papildinājuma
nogādāšana muzejā.
Foto: LNVM

Gadsimta stāsti:

Papildinājums
kolekcijām:

2022. gada sākumā LNVM
eMuzejs atvērs jaunu
platformu — Gadsimta stāsti,
kas veidota kā ilglaicīgs
turpinājums etnogrāfiskajiem
un antropoloģiskajiem lauka
pētījumiem mūsdienīgā
(digitālā) formātā. Tās
veidošanā un papildināšanā
aicināsim iesaistīties ikvienu.
Aizpildot muzeja darbinieku
izstrādātās anketas, visi kopā
dokumentēsim pēdējo
2—3 paaudžu ikdienas dzīvi,
par kuru līdz šim iegūts
salīdzinoši maz liecību.

nozīmīgu papildinājumu
ieguva muzeja Etnogrāfijas
nodaļas un Vēstures
departamenta kolekcijas —
muzeja krājumā nonāca
vairāk nekā 200 priekšmetu
dāvinājums. Tie ir zvejniecības,
lauksaimniecības un biškopības
darbarīki, mēbeles, iedzīves
priekšmeti, apģērbi un apavi,
kas lietoti Kurzemes piekrastē
19. gadsimta beigās un
20. gadsimta pirmajā pusē.

IZGLĪTĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS:
“Latvijas gadsimta” mantojums un jauni formāti

12
3

Muzikālās ekskursijas
“Brīvības dziesmas” filmēšana
sadarbībā ar Re.TV. Foto: LNVM

Jauni darbības
formāti:

pandēmijas un citu aktualitāšu
iespaidā departaments ieviesa
vairākas jaunas darbības
formas: bez ārtelpas izstāžu
aktivizēšanās (“10 jautājumi
vēlētājam”, “Lielais Ziemeļu
karš Baltijā 1700—1721”,
Gustavam Zemgalam —
150”) ar norisēm muzejā bija
saistītas arī vairākas tiešrādes:
ekskursijas, lekcijas, diskusijas,
pat muzikāls uzvedums, kas pie
datora ekrāniem pulcēja lielu,
pastāvīgu skatītāju skaitu. Tāpat
bija prieks aicināt interesentus
uz citiem pasākumiem:
orientēšanās spēli un
speciālistu vadītām ekskursijām
pilsētvidē.
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Pārskata ekskursijas afiša.
Māksliniece Dita Pence

“Latvijas gadsimts”
paliek vēsturē:

pavasarī aptuveni divu
mēnešu garumā notika
nozīmīga notikuma Latvijas
muzeju vēsturē – 68 muzeju
kopizstādes “Latvijas
gadsimts” slēgšana, apvienojot
sasaukšanos tiešsaistē ar
reģionu muzejiem un veltot
to devumam publikācijas
sociālajos tīklos, tiešrādē
vedot vairākās tematiskajās
un pārskata ekskursijās un
pieliekot punktu ar tiešsaistes
diskusiju “Latvijas gadsimta
mantojums”.

45

Muzeja veikals jaunās telpās.
Foto: Jānis Puķītis

eMuzeja afiša.
Māksliniece Dita Pence

Pārvērtības
telpu izvietojumā
un fasādē:

eMuzejs dzimst
un pieaug:

līdz ar “Latvijas gadsimta”
ekspozīcijas nojaukšanu
mainījās telpu izvietojums
Brīvības bulvārī 32: izveidotas
lielā un mazā izstāžu zāle un
konferenču telpa, savukārt
veikals pārcēlies uz jaunām,
lielākām telpām. Valsts
dibinātāju ieloks no simtgades
izstādes tagad kā pastāvīga
izstāde iemājojusi ēkas 4. stāvā.
Savukārt ēkas fasādei pabeigta
vairāk nekā sešus mēnešus
ilgusī renovācija.

11. martā tika atvērta muzeja
virtuālo resursu krātuve
eMuzejs — līdz šim formātu
ziņā daudzveidīgākā un
pilnīgākā digitālo materiālu
bāze par Latvijas vēsturi no
vissenākajiem laikiem līdz
pat mūsdienām. Krātuve tiek
regulāri papildināta ar jauniem
materiāliem, tiek uzlabotas
tās funkcijas. eMuzejā tagad
atrodas arī Latvijas vēstures
fotopanorāma Gadsimta
albums, tiks uzsākts jauns
projekts — Gadsimta stāsti.

Muzejpedagoģe Ilze
Miķelsone vada nodarbību
“Gatavošanās eksāmenam
Latvijas vēsturē”. Foto: LNVM

Muzejpedagoģisko
nodarbību “spožums
un posts”:

kopā šogad novadot 279
tiešsaistes nodarbības skolēniem
un sniedzot jaunas zināšanas
par Latvijas vēstures tēmām,
muzejpedagoģes izmēģināja
visdažādākos attālinātās stundu
un nodarbību vadīšanas
formātus un pedagogu un
skolēnu iesaisti tajās.

Top 5

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA:
Atmodas laika runas vēsturei un nams kā norišu vieta

1 23 4

Daiņa Īvāna runas ieraksta
process. Foto: Anna Zeibārte

Runu restaurācija:

ar VKKF mērķprogrammas
“Kultūrelpa” atbalstu tapušais
bijušā Latvijas Tautas frontes
vadītāja un Saeimas deputāta
Daiņa Īvāna Trešās atmodas
runu rekonstrukcijas projekts.

Vecpilsētas nams 13/15
filmēšanas laikā. Foto: Anna
Zeibārte

Konferences viesis
ģitārists Kaspars Zemītis.
Foto: Anna Zeibārte

Vecpilsētas ielas
nams būs redzams
kinolentē:

Konferences
tiešraide:

šogad TFM nodaļā viesojās arī
filmēšanas grupa – pie muzeja
un muzejā tika uzņemta Vācijas
daudzsēriju mākslas filma “Sisī”.

UNESCO LNK sadarbības tīklu
konference “Vērtību griežos:
ētiskie izaicinājumi virtuālajā
un reālajā pasaulē” bija
skatāma tiešraidē no muzeja
ekspozīcijas telpām.

Skats no diskusijas
23. septembrī.
Foto: Anna Zeibārte

Pasākums “dzīvajā”:

pirmo reizi gandrīz divu gadu
laikā TFM nodaļā notika
pasākums klātienē – diskusija,
kas bija veltīta Voldemāra
Hermaņa grāmatas “Mana skiču
klade” iznākšanai.

DAUDERU NODAĻA:

5

Iekštelpu gaisa
temperatūras mērītāja rādījums
vasarā. Foto: Anna Zeibārte

Kontinentālais
klimats:

gaisa temperatūra
TFM nodaļas darbiniekiem
ir devusi iespēju justies kā
amerikāņus kalniņos —
no +6 grādiem februārī līdz
+31 grādam jūlijā.

“Dauderu” sapucēšana un mecenāta 95 gadi

1

Ekspozīcijas daļa
“Savrupnama neredzamā
puse — virtuve”. 2021. gada
decembris. Foto: Viola Ozoliņa

Jaunā vēsturiskā
virtuve un trimdas
kultūras
mantojumam veltītā
ekspozīcijas daļa:

ilgākā laika periodā, kad muzeji
bija slēgti apmeklētājiem,
2020. gadā un 2021. gada
pirmajā pusē Dauderu
nodaļā ierīkotas divas jaunas
pastāvīgās ekspozīcijas daļas.
Nama vēsturei veltītā 1. stāva
ekspozīcija tagad papildināta
ar rekonstruētu vēsturisko
virtuvi, savukārt 2. stāvā ierīkota
trimdas kultūras mantojumam
veltīta pastāvīgās ekspozīcijas
zāle, kas iepazīstina ar vienu
no Gaida Graudiņa kolekcijas
nozīmīgākajām daļām.
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Gaidis Graudiņš Dauderu
muzeja 25. dibināšanas
gadadienā 2015. gada
27. jūnijā. Foto: Roberts Kaniņš

Gaida Graudiņa
95 gadi:

Šogad latviešu kultūras
mecenāts Gaidis Graudiņš, kura
savāktā ap 7000 priekšmetu
lielā privātkolekcija veido
Dauderu nodaļas krājuma
pamatu, nosvinēja savu
95. dzimšanas dienu, diemžēl
pandēmijas dēļ atliekot vizīti
Latvijā.

Aldara parks
remontdarbu laikā.
2021. gada novembris.
Foto: Margarita Novikova

Aldara parka
renovēšanas darbi:

šogad pie LNVM Dauderu
nodaļās pieguļošajā Aldara
parkā, kas ierīkots līdz ar
muzeja ēkas uzcelšanu
19.–20. gs. mijā, tika uzsākti
ilgi gaidītie renovēšanas
darbi. Projektu paredzēts
pabeigt 2023. gadā. Parka
infrastruktūras labiekārtošana
tieši ietekmēs arī LNVM
Dauderu nodaļas pieejamību
un ikdienas darbu ar
apmeklētājiem.

Muzeju nakts pasākums
Dauderu dārzā. 2021. gada
15. maijs. Foto Viola Ozoliņa

Muzeju nakts
15. maijā

pandēmijas ierobežojumu
dēļ šogad notika neierasti –
interesenti tika aicināti klātienē
un attālināti iziet virtuālo
ekskursiju “Sarkandaugava:
toreiz un tagad”, izzinot visu
Sarkandaugavas apkaimi, nevis
koncentrēties muzeja zālēs.
Muzeja teritoriju šajā dienā
apmeklēja 116 cilvēki, bet
virtuāli ekskursija tika skatīta
655 reizes.

5

Izstādes "Latvijas drošības
iestādes 1918—1940"
atklāšanas pasākumā.
Foto: Jānis Puķītis

Izstāde "Latvijas
drošības iestādes
1918–1940":

LNVM Dauderu nodaļas un
četru kolekcionāru sadarbības
projekts, kurā pirmo reizi
redzami eksponāti, kas attiecas
uz Latvijas drošības iestāžu
vēsturi laika posmā no
1918. līdz 1940. gadam.

hronika

Kapelas dienvidu puses
logs pēc starpstāvu pārseguma
izņemšanas atguvis
1842.—1844. gada pārbūvēs
iegūto plašumu.
Foto: Jānis Ciglis
Starpstāvu griestu
pārsegumu balstošās
konstrukcijas.
Foto: Jānis Ciglis

RĪGAS PILS KAPELAS
ARHITEKTŪRA
Pēc rekonstrukcijas 1. posma pabeigšanas
2025. gadā Rīgas pilī apmeklētājiem būs
pieejama arī kapela — tajā pēc pamatīgiem
remontdarbiem atradīsies LNVM sakrālās
mākslas ekspozīcija.

Kapelas kolonnas bāze
ar to balstošo dolomīta kalumu
zem grīdas līmeņa.
Foto: Jānis Ciglis
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Kapela ir viena no telpām, kas Rīgas pils galvenajā –
otrajā – stāvā saglabājusies vislabāk. Kopš uzbūvēšanas 16. gadsimta sākumā līdz pat 1872.–1874. gadam, kad tā sadalīta divos stāvos, telpa vienmēr
kalpojusi kā pils baznīca, dažkārt apkalpojot ne
tikai pils iemītniekus, bet arī garnizona kareivjus,
ierēdņus no priekšpils u. c. “ienācējus“. Diemžēl
līdz šim nav zināms neviens šīs telpas iekšskata
attēls pirms pārbūvēm. Iespaidu par to, kāda
kapela izskatījās sākotnēji, varējām gūt tikai pēc
Reinholda Gulekes rekonstrukcijas. Tagad, kad pilī
uzsākti rekonstrukcijas darbi, atkal varam redzēt
šīs telpas kādreizējos apjomus.
Kapelas vēsturi detalizēti aprakstījusi vēsturniece Māra Caune monogrāfijā “Rīgas pils – senā
un mainīgā.” Senākās ziņas par šo telpu rodamas
1590. gada revīzijas aprakstā: “Uzejot galerijā iepretim kāpnēm, ir velvēta baznīca ar visiem piederumiem. Tajā aiz altāra uz pilsētu austrumu pusē ir
divi lieli logi ar dzelzs režģiem, bet uz dienvidiem
tikpat lielu logu ir trīs. No baznīcas iziet uz apaļu
lielu zāli virs pulvera pagraba.“ Lielās 1842.–1844.
gada pārbūves baznīcu skāra salīdzinoši maz. Tās
dienvidu puses logi tika paplašināti, ieguva mūsdienu aprises, tikai vēl nebija sadalīti divos stāvos.
Pēc jaunās baznīcas izbūvēšanas austrumu piebūvē
telpu nodeva guberņas valdes rīcībā. Kapelu sadalīja divos stāvos, 2. stāvā izveidoja trīs, bet jaunajā
3. stāvā – četras jaunas telpas. Komunikācijai starp

Rīgas pils kapela
rekonstrukcijas procesā
pēc starpstāvu pārsegumu
izņemšanas. Tālumā redzama
durvjaila uz mestra remteri
ar smailloka arku.
Foto: Jānis Ciglis

stāviem telpas ziemeļaustrumu stūrī uzbūvēja
koka kāpnes. Trešā stāva līmenī ziemeļu pusē telpu
apgaismošanai izlauza divus jaunus logus. Kapelas
kolonnas iebūvēja griestus balstošajā konstrukcijā,
ko apšuva ar dēļiem. Šādi tās neskartas saglabājušās līdz mūsdienām.
Nākamās lielākās izmaiņas telpu skāra 1930. gadu
sākumā, kad pili atstāja Valsts arhīvs. Kapelas trešā
stāva telpas nodeva Valsts Mākslas muzejam un
tajās tika iekārtota ekspozīcija. Daļēji nojauca
starpsienas, visā augstumā atsedza kapelas austrumu gala logu, bet dienvidu puses loga augšdaļu
izmantoja kā durvis. Jaunākos laikos šī telpa vairāk
pazīstama kā Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja ekspozīcijas vieta, tikai austrumu gala
ziemeļu puses logs atkal tika aizklāts, virs kāpnēm
grīdā izveidota lūka, bet otrā stāva telpa izmantota
kā savdabīgs pagrabs.
Pati kapela ir būvēta kā velvēta divjomu telpa
ar sešām travejām pils dienvidu korpusa austrumu
daļā. Interesanti, ka telpas austrumu gala ziemeļu
puses traveja ir šaurāka nekā dienvidu, jo dienvidu
puses travejas pieres arkā bija nepieciešams izveidot
logu, bet to darīt traucēja Svina torņa sienu biezums.
Telpu sedz diezgan askētiskas krusta velves, kas
balstās uz sienās iemūrētām konsolēm, bet jomos
un travejās to sadala uz divām dolomīta kolonnām
balstīti velvju piloni. Kolonnu bāzes un kapiteļi
arī pēc sava darinājuma ir vienkārši un askētiski.
Pilonos iebūvētas savilču cilpas, kas nodrošināja
velvju stabilitāti. Sākotnējo formu visumā ir saglabājuši abi austrumu gala logi ar restēm, bet dienvidu puses logi pēc starpstāvu demontāžas atgūst
19. gadsimta 40. gadu pārbūvēs iegūto plašumu.
Sākotnēji ieeja kapelā bija no galerijas, iespējams,
tajā varēja ieiet arī no austrumu korpusa – no kapitula zāles, bet to vairs nav iespējams noskaidrot
pārbūvju dēļ. No kapelas varēja nokļūt sakristejā
un mestra remterī, par ko liecina saglabājusies
durvju aila ar smailloka arkas pārsegumu.

hronika

AR SKATU
UZ ATDZIMSTOŠO
MESTRA REMTERI
Vēl viena telpa, kas nonāks muzejā rīcībā
pēc pirmās kārtas pabeigšanas, ir mestra
remteris, kas atradās dienvidu korpusa
galvenā stāva austrumu daļā blakus kapelai.
Jācer, ka restaurācijas darbos tiks atrisinātas
sarežģītās tehniskās lietas un telpa atdzims
visā tās augstumā un gandrīz visā sākotnējā
platībā. Pagaidām telpu varam iztēloties tikai
spriežot pēc 19. gadsimta rekonstrukcijām
vai arhitektu vizualizācijām.
Domājams, šī telpa pils būvēšanas gaitā izbūvēta
jau pēc kapelas pabeigšanas, cita meistara vadībā,
par ko liecina no kapelas atšķirīgās šķautņu velves,
kas mūrētas paviršāk. Jau 16. gadsimta beigās telpa
ir tikusi sadalīta divās telpās ar starpsienu. Par to
liecina 1590. gada revīzijas fragments: “Blakus baznīcai ir vēl viena velvēta telpa ar glazētu podiņu
krāsni, no kuras vienas durvis ir apakšā, bet otras
ved no galerijas augšup uz baznīcu; durvis tur ar
virām un slēgtām atslēgām.” Tālāk uz rietumiem
bija mestra remteris jeb karaļa lielā ēdamzāle: “No
šīs zāles nokļūst viņa karaliskās žēlastības lielajā ēdamtelpā, kurā ir glazētu podiņu krāsns un
kamīns. Tajā ir četri logi ar rūtīm un režģiem, visapkārt tai ir dēlīšu apšuvums un soli; durvis ar virām.
Šīs istabas galā ir vītas kāpnes augšup uz bēniņiem
un lodziņš cauri mūrim šaušanai.” Telpa atradās
dienvidu korpusa rietumu galā, no kuras varēja
nokļūt rietumu korpusā – karaļa guļamistabā. Revīzijas apraksts liecina, ka šajās telpās, uzturēdamies
Rīgā, ir dzīvojis Polijas karalis Stefans Batorijs.
Sākotnēji mestra remteris tika izbūvēts kā divjomu telpa ar astoņām travejām un šķautņu velvēm. Dienvidu pusē tai bija četri logi, bet rietumu
galā – divi. Velvju pilonus balstīja trīs kolonnas ar
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Mestra remtera austrumu
gala velves trešā stāva
līmenī pirms remontdarbu
uzsākšanas. Foto: Jānis Ciglis
Remtera velvju
slēgakmens ar augu
ornamenta apgleznojumu.
Foto: Jānis Ciglis

Telpas otrajā stāvā mestra
remtera dienvidu daļā izpētes
laikā. Foto: Jānis Ciglis

kapiteļiem, no kuriem mūsdienās ir aplūkojama
tikai viena pilona augšdaļa trešā stāva līmenī, pārējās pilonu kolonnu detaļas – kolonnas, kapiteļi un
bāzes – ir iemūrētas vēlākās starpsienās vai arī tos
aizsedz vēlākais starpstāvu pārsegums. Zondāžās
atsegtās detaļas rāda, ka remtera piloni ir bijuši
līdzīgi kapelā esošajiem. Pēc pašreizējiem vērojumiem kolonnu bāzu malas ārpus šķērssienu robežām, šķiet, ir nokaltas. Sienās velves balstās uz
līdzīgām konsolēm kā kapelā, uz kurām, tāpat kā
uz velvēm, ir atklāti gleznojumi. Logu vietas daudzajās pārbūvēs ir stipri pārveidotas. Kādreizējo
logu kontūras atsegtas rietumu gala sienā – tās
nesakrīt ar pašreizējiem logiem. Domājams, sākotnējā ieeja mestra remterī no galerijas bijusi blakus
kapelai tā austrumu galā, vēl vienas durvis veda
uz kapelu, otras uz kāpņu tornīti un trešās – uz rietumu korpusa telpām.
Jau 1688. gadā mestra remteris sadalīts divos stāvos un sīkākās telpās. Domājams, ka šajā laikā abas
rietumu gala travejas zaudēja velves, katrā ziņā tas
ir noticis līdz 18. gadsimta vidum. Jauno telpu vajadzībām tika izlauztas jaunas durvjailas un jauni logi
uz pagalma pusi, respektīvi, pils remtera vietas telpas ieguva to plānojumu, kādu mēs redzam senākajos 18. gadsimta vidus līdz otrās puses pils plānos.
Vēl detalizēti pētāms, cik daudz remtera vietā
esošo telpu būvelementu saglabājies no 17.–18. gadsimta un cik nomainīti 19. gadsimta 40. gadu lielajās pārbūvēs. Rodas iespaids, ka izmaiņas ir bijušas
radikālākas nekā varam spriest pēc saglabātajiem
plāniem. Pēdējās lielās izmaiņas remteri skāra
1870. gadu beigās, kad ar jaunuzbūvētajām kāpnēm
tika aizsegta 1680. gadu kāpņu vieta no galerijas uz
trešo stāvu un ieejai trešā stāva telpās tika ierīkota
jauna ieeja no jaunajām kāpnēm. 20. gadsimta otrajā
pusē telpas galvenokārt aizņēma muzeju krātuves,
tajās nav bijušas ekspozīcijas, līdz ar to tajās ir saglabājušās relatīvi daudz dažāda vecuma (17.–20. gs.)
konstrukciju – šo pārbūvju liecinieču.

hronika

NOVEMBRA SVĒTKI
TIEŠSAISTES
FORMĀTĀ

Tiešrāde no muzeja
krātuvēm “Vienpadsmitajā
vienpadsmitos”. Par Lāčplēša
Kara ordeni stāsta LNVM
Numismātikas nodaļas vadītāja
Anda Ozoliņa. Foto: Jānis
Puķītis
Skati no semināra.
Foto: Jānis Puķītis

Šogad Lāčplēša dienas atzīmēšana notika
lokdauna režīmā, tāpēc muzejs aicināja
sekot piedāvājumam LNVM Facebook
lapā un rast jaunu pieredzi virtuālajos
resursos.
Sākot ar 8. novembri, interesentiem bija iespējams
izsekot Neatkarības kara notikumiem karavīra un
fotogrāfa Andreja Liepiņa fotohronikas 11 sērijās,
iepazīt vairāku Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
dzīvesstāstus, uzzināt par ordeņa un Lāčplēša dienas tapšanu videolekcijā “11 lietas, kas jāzina par
Lāčplēša Kara ordeni, tā kavalieriem un Lāčplēša
dienu”. 11. novembrī muzeja tradīcija ik gadu
izlikt apskatei vienīgo pilno Lāčplēša Kara ordeņa
komplektu risinājās videotranslācijas formātā no
muzeja krātuvēm “Vienpadsmitajā vienpadsmitos”.
Nedēļas nogalē līdz valsts dzimšanas 103. gadadienai varēja ceļot vienlaikus laikā un telpā – gan
izejot jau zināmos Bermontiādes maršrutus pa
dažādām Rīgas vietām un sajūtot laika viestās
pārmaiņas pilsētas sejā, gan pārlapojot Gadsimta
albuma lappuses. Bērniem piedāvājām iepazīt
valsts apbalvojumus, lejuplādējot vai izdrukājot
darba lapas ar uzdevumiem no eMuzeja.
18. novembris ir gan Latvijas valsts 103. dzimšanas diena, gan valstiskā simbola – Brīvības pieminekļa – pamatakmens ielikšanas 90. gadadiena,
tāpēc muzejs bija sarūpējis Brīvības pieminekļa virtuālo dienasgrāmatu, kas līdz ar citiem minētajiem
materiāliem vietnē eMuzejs pieejama joprojām.
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JAUNAS
TRADĪCIJAS
SĀKUMS
26. novembrī muzejs rīkoja Rīgas pils
vēsturei un arhitektūrai veltītu semināru,
kurā ar referātiem aicināja piedalīties
dažādu jomu speciālistus, bet interesentus —
būt klāt semināra tiešraidē muzeja
Facebook lapā.

Tēlnieka Kārļa Zāles
Brīvības pieminekļa makets.
Ap 1930. gadu. Fotosalons
“Klio”. LNVM krājums

Iecerēts, ka seminārs iedibinās tradīciju veltīt
muzeja vēsturiskajai mājvietai seminārus, konferences un citus pasākumus, lai mērķtiecīgi atklātu
Rīgas pils arhitektūras un vēstures daudzslāņainību, diskutētu par neskaidrajiem pētnieciskajiem
jautājumiem.
Pirmajā seminārā piedalījās arheologi, vēsturnieki, arhitekti, mākslas un arhitektūras vēsturnieki, kuri pētījuši vai patlaban ir aktīvi iesaistīti
Rīgas pils izpētē un padziļina mūsu izpratni par
šo starptautiski nozīmīgo mantojuma objektu. Referentu vidū bija gan LNVM pētnieki (Arnis Radiņš,
Anita Meinarte, Jānis Ciglis, Mārtiņš Vāveris), gan
arī citi pils izpētes un atjaunošanas procesā iesaistītie speciālisti (arhitekti Arturs Lapiņš un Pēteris
Blūms, arhitekts un būvpētnieks Ilmārs Dirveiks),
priekšlasījumu tematiskais loks aptvēra gan Rīgas
pils izpētes avotus un historiogrāfiju, būvvēsturi
un arheoloģisko atradumu interpretāciju, gan pils
ikonogrāfiju un atsevišķu ar pili saistītu vēsturisko
notikumu izpēti.
Semināra ierakstu iespējams noskatīties gan
facebook.com/LNVMuzejs laika joslā, gan eMuzejā
un muzeja Youtube kanālā.

hronika
Brenguļi
Priekuļi
Rīga
Saldus

Izstādes Rīgā — 5
Izstādes reģionos — 3

2021. GADS
IZGLĪTĪBAS UN
KOMUNIKĀCIJAS
DEPARTAMENTĀ

LNVM ceļojošo izstāžu karte
Attālināto nodarbību
vada muzejpedagoģe
Santa Cerbule. Foto: LNVM
Izstāde “Latvijas Valsts
prezidenti” Rīgas Čiekurkalna
pamatskolā. Foto: LNVM
Izstāde “Patiesība par
Lielvārdes jostu?” Rīgas
95. vidusskolā. Foto: LNVM

Aizejošais gads radījis “amerikāņu
kalniņu” efektu arī LNVM Izglītības un
komunikācijas departamenta darba
ritmā: klātienes darbu divreiz pārtrauca
ārkārtas situācija un kultūrvietu slēgšana,
un tas veicināja noslogojumu attālināto
nodarbību grafikā, savukārt klātienē
plānotie pasākumi tika organizēti
tiešraides formātā. Kāda ir departamenta
darbība skaitļos?
Brīvības bulvārī 32 klātienē skolu klasēm novadītas
17 nodarbības un 23 ekskursijas, savukārt attālināti,
nobāzējoties tematiski atbilstošās telpās un bruņojoties ar krājuma priekšmetiem, – 279 nodarbības.
Vispopulārāko nodarbību tēmas jau tradicionāli ir:
“Mana Latvija” (104 nodarbības), “Senā skola” (75)
un “Kā dzīvoja senie ļaudis?” (25). Kopā muzejpedagogi dažādām klašu grupām piedāvā 18 tematiskās nodarbības. Mazāk, salīdzinot ar pērno gadu,
pa Latviju ceļojušas LNVM mobilās izstādes: 5 pabijušas Rīgā, bet 3 – Saldū, Priekuļos un Brenguļos.
2021. gadā, zināmā mērā pandēmijas radīto
apstākļu iespaidā, tika izveidota un 11. martā
atklāta LNVM virtuālo resursu vietne eMuzejs (emuzejs.lnvm.lv), piedāvājot vēstures interesentiem jebkurā diennakts laikā savā datorā
vai mobilajā telefonā aplūkot digitāli pieejamos
muzeja veidotos materiālus: tematiskās galerijas, video un audio ierakstus, muzeja izdevumus,
Gadsimta albumu, lekciju, diskusiju un konferenču ierakstus, izglītojošos materiālus skolām
un ģimenēm u. c., kas ir gan skatāmi eMuzejā,
gan lejuplādējami, ar tiem var dalīties sociālajos tīklos. Rudenī vairākas eMuzeja funkcijas tika
pilnveidotas. Līdz decembra vidum eMuzeju bija
apmeklējuši 9133 lietotāji (apmeklējuma rekords
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Attālināto nodarbību vada
IKD vadītāja Astrīda Burbicka.
Foto: LNVM

tika uzstādīts atklāšanas dienā – 855 interesenti).
Vislielāko interesi izpelnījies izdevums “Latviešu
tautas tērpi” (1159 skatījumi), kā arī sadaļas Interaktīvās lietotnes (635), Virtuālās izstādes (583),
Galerijas (490) un Bermontiādes maršruti (474).
Prieks, ka joprojām papildinās no izstādes “Latvijas gadsimts” uz eMuzeju pārceļojusī Latvijas
vēstures fotopanorāma Gadsimta albums, –
2021. gadā tas papildinājies ar 160 attēliem.
Daudzveidīgāka kļuvusi arī muzeja virtuālā
dzīve sociālajos tīklos – kopējā publikāciju skaita
798 sadalījums ir šāds: Facebook lapā 318, Instagram –
233, Twitter – 247. Publikāciju, īpaši ar jaunajām
izstādēm saistīto, tapšanā aizvien vairāk iesaistās
izstāžu veidotāji pētnieki, izvēršot izstāžu veidošanas procesā gūtās atziņas un paplašinot to tēmu
loku. Visvairāk skatījumu (72 170) ieguvusi izstādes
“Krāsainā Latvija” ietvaros tapusī Imanta Cīruļa
publikācija, kas analizē vienā fotogrāfijā – Aleksandra Šūmahera 1943. gadā uzņemtajā Raiņa un
Brīvības bulvāra krustojumā – ietverto informācijas apjomu. Tai seko šīs pašas izstādes tēmām piederošā Gunitas Baumanes veidotā attēlu galerija
ar Latvijas dabas atainojumu padomju okupācijas
laikā (55 477 skatījumi) un Vēstures departamenta
pētnieku rotaļīgi apspēlēto krājuma fotogrāfiju
galerija rubrikā #MuzejsMožumam (53 111), pirmās
presē publicētās krāsu fotogrāfijas stāsts (52 160)
un Brīvības pieminekļa dienasgrāmata (50 190). Kā
redzams, atzinību gūst jauni publikāciju formāti:
attēla fragmentu izkadrēšana un pietuvināšana,
krājuma priekšmetu “restaurēšana” ar zīmējumu
palīdzību, asprātīga improvizācija par attēlu saturu,
kā arī aizvien plašāks vēstures tēmu tvērums.

hronika

RESTAURATORU
TRIENNĀLE VIĻŅĀ

Skati no triennāles
norisēm
LNVM ķīmiķe Indra Tuņa
un restauratore-vecmeistare
Indra Saulesleja

Šoruden pēc Lietuvas restauratoru
asociācijas un Prana Gudina restaurācijas
centra uzaicinājuma LNVM Restaurācijas
departamenta restauratores-vecmeistares
Jana Lībiete, Indra Saulesleja un ķīmiķe
Indra Tuņa piedalījās 12. Baltijas valstu
restauratoru triennālē “Izpēte. Dilemmas.
Risinājumi” (The 12th Baltic States Triennial
conservators’meeting Research. Dilemmas.
Solutions).
Triennāle risinājās no 29. septembra līdz 1. oktobrim Viļņas Valdnieku pilī, tās ietvaros bija iespēja
iepazīties ar Baltijas valstu restauratoru veikumu
kultūras mantojuma un saglabāšanas jomā. Tri
ennālē paralēli referātiem tika eksponēti aptuveni
80 stenda referāti, un 19 no tiem prezentēja Latvijas
kultūras mantojuma restaurāciju.
11 sesijas bija veltītas dažādām ar restaurāciju
saistītām tēmām: arhitektūras mantojuma saglabāšanas principi, labas prakses, saglabāšanas metodikas
izvēles kritēriji, monumentālās mākslas, būvmantojuma saglabāšana un restaurācija, stājglezniecības
restaurācija un saglabāšana, personīgo identifikācijas dokumentu (pasu) restaurācija un saglabāšana,
vaska zīmogu restaurācijas un konservācijas pieredze, termāli novecojušu papīru un gallu tintes
mijiedarbība, tās stabilizācijas procesi un iespējas,
restaurācijas un ķīmijas mijiedarbība u. c.
Desmitajā sesijā, kur moderatores lomā bija
Indra Tuņa, tika runāts par Prana Gudina restaurācijas centrā izmantotajām Baltijas dzintara izpētes
un restaurācijas metodēm, Viļņas Valdnieku pils
teritorijā arheoloģiskajos izrakumos iegūto zirgu
seglu restaurāciju un Ģedimina kalnā atrasto apbedījumu saglabāšanu un izpēti.
Viena no sesijām notika Viļņas Valdnieku pilī,
kur dalībniekus iepazīstināja ar paveiktajiem
restaurācijas darbiem, pārbūves niansēm, jaunākajām muzejiem paredzētajām tehnoloģijām.
17 Ziņnesis 2021 12 2022 01

Triennāles logotips

Triennāles ekskursiju dienas ietvaros tika apmeklēta Sv. Pētera un Sv. Paula Romas katoļu baznīca
un Ēģiptes kolekcija vienā no Viļņas Valdnieku pils
korpusiem.
Papildus konferences darba programmai
LNVM pārstāves apmeklēja Viļņas mākslas akadēmijas restaurācijas departamentu, kur iepazinās ar
restauratoru apmācības programmu un virzieniem,
kā arī Sv. Annas benediktīniešu klosteri, uzzinot
par klostera interjeru, tā materiāliem, paveiktajiem
un plānotajiem restaurācijas darbiem.
Gūts ieskats Baltijas valstu restauratoru pēdējo
gadu aktivitātēs, jaunas zināšanas par pasaulē
atzītu mākslas darbu izpēti un saglabāšanu, ka
arī par veiksmīgiem arheoloģisku u. c. materiālu
saglabāšanas piemēriem. Savukārt pie secinājumiem minams, ka restaurācijas virzienu attīstībā
Baltijas valstīs ir saskatāmas jūtamas atšķirības:
Lietuvas restaurācijas attīstības jaudu nodrošina
speciālistu salīdzinoši lielais daudzums, Igaunijas
speciālistu spēcīgo attīstību acīmredzami balsta
valstiska ieinteresētība un kvalitatīvas saglabāšanas nozīmīguma apzināšanās no Kultūras ministrijas puses. Savukārt Latvijas restaurācijas sniegums,
lai gan ir pietiekoši profesionāls un kvalitatīvs,
tomēr netiek regulāri uzlabots un pastiprināts ar
mācību un zināšanu paaugstināšanu, kā sekas var
būt iepalikšana kaimiņvalstu kolēģiem. Tāpēc ieteicams analizēt triennālē gūto informāciju un iespējas, izvērtēt Latvijas kultūras mantojuma vajadzības
un pārņemt labāko no minētajiem piemēriem, kā
arī veicināt un atbalstīt restaurācijas u. c. speciālistu
zināšanu papildināšanu ar stažēšanās iespējām.

hronika

Skati no izstādes „Airis,
Mozus un radio. Koks Latvijas
vēsturē“. Foto: Jānis Puķītis
Ingas Sīles lekcijas
”Ārstniecības augi un
to pielietojums latviešu
folkloras materiālos Latvijas
teritorijā“ afiša

IZSTĀDES
PAR KOKU
PIRMAIS MĒNESIS
Ilgi un rūpīgi veidotā un savu klātienes
apmeklētāju gaidījusī izstāde “Airis, Mozus
un radio. Koks Latvijas vēsturē” aizvadījusi
savu pirmo mēnesi, pulcējot interesentus
gan muzejā, gan pie datoru ekrāniem.
Izstādes atklāšanu varēja vērot 16. novembrī
muzeja Facebook lapā tiešrādes ekskursijas formātā.
Tiešraidi ievadīja LNVM direktora Arņa Radiņa
un direktora vietnieka zinātniskajā darbā Toma
Ķikuta ievadvārdi, pa izstādes telpām veda tās veidotāji: pētnieki un vēsturnieki Ingrīda Līga Virse,
Vitolds Muižnieks, Anita Meinarte, Sanita Kalna,
Imants Cīrulis, Jānis Šabanovs, par tās dizaina koncepciju stāstīja dizaineri un arhitekti no apvienības
“Onlyonlystudio“, vārds tika dots arī atbalstītājiem
un sponsoriem no A/s “Latvijas Finieris“, uzņēmuma “Materia bikes“, biedrības “Zaļās mājas“,
kā arī nosaukti visi izstādes veidošanā iesaistītie.
Ziņas un sižetus par “Aira, Mozus un radio“ atklāšanu veidoja mediji (TV3 raidījums “900 sekundes“,
LR raidījumi “Kultūras rondo“ un “Labrīt“, portāls
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delfi.lv, laikraksts “Diena“ u. c.). Pasākums izstādē
ar muzeja kolēģu un sadarbības partneru dalību
noritēja arī izstādē klātienē, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus.
Izstādē skartās tēmas (ekoloģija, vides aizsardzība, cilvēka un koka mijiedarbība, koka izmantošana u. c.) tiek izvērstas tiešrādes lekcijās no izstādes telpām – jau izskanējušas “Klimata un cilvēku
nozīme koku sastāva mainīgumā Latvijas teritorijā“, “Ārstniecības augi un to pielietojums latviešu
folkloras materiālos Latvijas teritorijā“, “Koka
izmantošana mūsdienu arhitektūrā“, nākamajā
gadā plānoti arī citi priekšlasījumi un pasākumi.
Tāpat koka un cilvēka mijiedarbība tiek skatīta
publikācijās sociālajos tīklos: gan tematiskajos rak
stos par koku kā sakrālo tradīciju objektu un sakrālās
telpas iemiesotāju latviešu kultūrā, koka izmantošanas saimnieciskajiem aspektiem, koka izmantošanu
mūsdienu tehnoloģijās, tai skaitā kosmosa industrijā, par Eiropas mērogā unikāliem koka priekšmetu atradumiem un etnogrāfiskajiem koka ziemas
transportlīdzekļiem, gan īsos, intriģējošos faktos.

hronika

NOVEMBRA
UN DECEMBRA
NOTIKUMU
HRONIKA

Seminārs 13. novembrī.
Ekrānšāviņš
Skats no tiešsaistes
diskusijas. Foto: LNVM
Konferences afiša
Latvijas Kultūras akadēmijas
ikgadējās konferences “Kultūras
krustpunkti” ietvaros šogad
notika Latvijas valsts simtgades
izvērtējuma konference
“No pirmās uz nākamo
simtgadi: veikums, pieredze
un perspektīva”. 3. novembrī
tajā ar prezentāciju par
68 muzeju kopizstādi “Latvijas
gadsimts” un Latvijas vēstures
komunikāciju simtgades
pasākumu ietvaros uzstājās

LNVM direktora vietnieks
zinātniskajā darbā Toms Ķikuts.
Konferencē tika analizētas
dažādu nozaru pieredzes
vērienīgākajā pēdējo gadu
kultūras norisē. Jāatgādina,
ka šogad noslēgsies piecus
gadus ilgušais valsts simtgades
pasākumu cikls, un arī muzejā
par to liecina vairāki šī gada
notikumi – gan “Latvijas
gadsimta” noslēgums šī gada
pavasarī, gan arī no Latvijas
valsts simtgades biroja
saņemtais dāvinājums.

4. decembrī LNVM Izglītības un
komunikācijas departamenta
vadītāja Astrīda Burbicka
piedalījās Vēstures un sociālo
zinātņu skolotāju biedrības
organizētajā diskusijā “Vai
skolotājs kļūs par digitālo

asistentu? Digitālā satura
un mācību procesa iespējas
un izaicinājumi Sociālajā un
pilsoniskajā mācību jomā”,
daloties pieredzē, ieteikumos
un pārdomās par muzeja
veidoto digitālo resursu
izmantošanas iespējām
mācību procesā.

Šoruden LNVM sadarbībā ar
Latvijas Kultūras akadēmijas
Zinātniskās pētniecības centru
veica vairākus muzeja tēla
pētījumus, iesākot ceļu uz
drīzumā gaidāmo muzeja
pārzīmološanu. Projekta
ietvaros 13. novembrī tiešsaistē
darba dienas garumā ritēja
seminārs ar muzeja ļaužu
aktīvu dalību, pašiem analizējot
muzeja tēlu sabiedrībā un
tā attīstību. Vairākās darba
grupās tika apspriesti šādi
jautājumi: LNVM piedāvājums
un tā attīstības perspektīvas,
tēla un misijas transformācijas,
auditorijas paplašināšana,
stereotipi par muzeju un to
pārvarēšanas iespējas.

Latvijas notariāta
gada balvas “Gada notārs”
pasniegšanas ceremonija
Zoom platformā.
Foto: Jānis Deinats

Militārās tehnikas parāde
18. novembrī Brīvības bulvārī.
Foto: LNVM
Kopš LNVM ēka Brīvības
bulvārī ir atbrīvota no pusgadu
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ilgušās fasādes renovācijas
dēļ uzbūvētajām sastatnēm
un aizlīmētajiem logiem, IKD
darbiniekiem atkal paveras
lielisks skats uz galvaspilsētas
centrālo maģistrāli.

12. novembrī Zoom
konferencē notika ikgadējās
balvas “Gada notārs”
pasniegšanas ceremonija. To
šogad saņēma Rīgas notāre
Sarmīte Orlovska. Svinīgo
pasākumu ievadīja stāsts
par šīgada jubilāru – notāru
“cunftei” piederīgo Gustavu
Zemgalu (1871—1939), ko
šodienas notāru saimei
priekšā stādīja LNVM direktora
vietnieks zinātniskajā darbā
Toms Ķikuts. Muzeja sadarbība
ar Latvijas Zvērinātu notāru
padomi aizsākās šovasar,
veidojot Gustavam Zemgalam
veltīto ārtelpas stendu izstādi.

Santa Cerbule vada
nodarbību ”Latviešu
gadskārtas“. Foto: LNVM

Skats pa logu Vecpilsētas
ielā 13/15. Foto: Gita Palma
Kā jau ik gadu, arī šogad
par to, ka ir klāt sniegota
ziema, Tautas frontes muzejā
liecināja alpīnistu aktivitātes.

20. decembrī Brīvības
bulvārī 32 notika pēdējā šī
gada muzejpedagoģiskā
programma — to Zoom
platformā vadīja
muzejpedagoģe Santa
Cerbule. Kopā 2021. gadā
novadītas 279 mācību stundas
un nodarbības (vairāk par
Izglītības un komunikācijas
departamenta darbu lasiet
Ziņneša 15. lpp.).

informācija

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).

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.

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.
tautasfrontesmuzejslnvm
frontes_muzejs
tautas_frontes_muzejs_lnvm

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

Dauderu nodaļa
dauderi@lnvm.lv
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
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Viduslaiku, jauno
un jaunāko laiku vēstures
pētniecības nodaļa
imants.cirulis@lnvm.lv

lnvm.lv
eMuzejs.lnvm.lv
LNVMuzejs

Dauderu nodaļa

Tautas frontes muzeja
nodaļa
tfm@lnvm.lv
Etnogrāfijas nodaļa
etnografija@lnvm.lv
Numismātikas nodaļa
numismatika@lnvm.lv
Uzskaites nodaļa
liga.locmele@lnvm.lv

Arheoloģijas departaments
arheologija@lnvm.lv

Izglītības un komunikācijas
departaments
info@lnvm.lv

Vēstures departaments
vesture@lnvm.lv

Restaurācijas departaments
restauracija@lnvm.lv

