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Izstāde “Airis, Mozus 
un radio. Koks Latvijas 
vēsturē” ir atvērta. 
Kā ar to iepazīties 
attālināti?
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Muzeja piedāvājums 
valsts svētku mēnesī: 
Lāčplēša diena, 
18. novembris un 
seminārs par Rīgas pili

6—7
Jaunatklājums muzeja 
krājumā: unikāla 
1614. gadā izdota 
Rīgas jezuītu kolēģijas 
grāmata

8
Izstādes “Krāsainā 
Latvija” atklāšana 
un pasākumi pēdējā 
brīdī pirms muzeja 
slēgšanas
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Pieredzes braucieni 
uz Latvijas, Igaunijas 
un Polijas pilīm
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sakarā ar vīrusa 
covid-19 pandēmijas 
izraisīto ārkārtas situāciju 
un pastiprinātajiem 
drošības pasākumiem 
valstī Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs līdz 
15. novembrim ir slēgts. 
Par izmaiņām lūdzam sekot 
aktuālajai informācijai 
muzeja sociālajos tīklos!

LNvM ekspozīcija un 
izstādes Brīvības bulvārī 32

       
10.00—17.00

LNvM Dauderu nodaļa 
zāģeru ielā 7 

      
10.00—17.00

LNvM tautas frontes 
muzeja nodaļa vecpilsētas 
ielā 13/15       
10.00—17.00

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 okupācijasrežīmu 
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

Pastāvīgā izstāde
“Nauda Latvijā”

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.

ārtelpas stendu izstādes
“Gustavam zemgalam — 150” 
20.10.2021.—21.11.2021. 
tukums, Brīvības laukums

ceļojošās izstādes
“Patiesība par 
Lielvārdes jostu?”
1.11.2021.—5.11.2021.
Rīgas 95. vidusskola

“ceļā uz Latvijas brīvību” 
15.11.2021.—23.11.2021. 
Rīgas Ķengaraga vidusskola

“valsts prezidenta 
institūcija Latvijā”
15.11.2021.—26.11.2021.
Rīgas Čiekurkalna pamatskola

“Latvija Neatkarības kara 
laikā. 1919—1921”  
22.11.2021.—03.12.2021.
Brenguļu pagasta bibliotēka

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

Izstādes
Kolekcionāra Jāņa vigupa 
izstāde “Latvijas policija, 
1918—1940” 24.09.—12.12. 

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

tAutAs fRoNtes 
MuzeJA NoDAļA
Pastāvīgā ekspozīcija

Atmoda—Ltf—neatkarība

Parlamentārā revolūcija
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MuzeJA 
PIeDāvāJuMs 
vALsts svētKos
valsts svētku mēnesī LNvM sagatavojis 
piedāvājumu svētku sajūtas radīšanai 
attālināti, muzeja Facebook lapā, bet 
labākas epidemioloģiskās situācijas 
gadījumā — arī klātienē muzejā.

Lāčplēša dienai tuvojoties, muzeja lapā sociālajā 
tīklā Facebook aicināsim sekot Neatkarības kara 
notikumiem karavīra un fotogrāfa Andreja Lie-
piņa fotohronikas 11 sērijās, iepazīt Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru dzīvesstāstus, kā arī atgādināsim 
par ordeņa un Lāčplēša dienas tapšanu videolek-
cijā “11 lietas, kas jāzina par Lāčplēša Kara ordeni, 
tā kavalieriem un Lāčplēša dienu”. Savukārt tieši 
11. novembrī notiks tiešrāde “Vienpadsmitajā vien-
padsmitos”, kas turpinās muzeja tradīciju ik gadu 
izlikt apskatei vienīgo pilno Lāčplēša Kara ordeņa 
komplektu, tikai šogad neierastākā – videotranslā-
cijas formātā no muzeja krātuvēm, kur tiek glabāts 
ordenis un liecības par tā kavalieriem.

Laikā līdz valsts dzimšanas 103. gadadienai atgā-
dināsim par iespējām ceļot vienlaikus laikā un telpā – 

vēstuRes stāstI 
uN IzzINāŠANA 
AttāLINātI
ārkārtas situācijas un pastiprināto 
drošības noteikumu diktētas mājsēdes 
laikā LNvM piedāvā izzināt un atklāt 
vēsturi virtuālajā vidē — skolotājiem un 
skolēniem, vecākiem un bērniem, vēstures 
entuziastiem un citiem interesentiem! 

Lielākais muzeja veidotā digitāli lietojamā satura 
apjoms pieejams vietnē eMuzejs (emuzejs.lnvm.
lv), kurā vēstures stāsti iekļauti virtuālo galeriju un 
izstāžu, kā arī aplikāciju formātā, dažādas tēmas 
risinātas video un audio ierakstos, lasāmi un lejup-
lādējami muzeja izdevumi un pētījumi, atsevišķi 
tematiski sastrukturēti ģimenēm un skolām pare-
dzēti materiāli; lielajā apjomā viegli atrast vaja-
dzīgo palīdz atslēgvārdi un meklētājs. 
Kā atsevišķa eMuzeja sadaļa no izstādes “Latvijas 
gadsimts” pārceļojis Gadsimta albums – virtuāla Lat-
vijas vēstures panorāma, ko veido no personiskajiem 
un kolektīvu fotoarhīviem pievienotas fotogrāfijas. 
Šajā laikā Gadsimta albums ir piedzīvojis tehniskas 
un vizuālas pārvērtības. Domājot par lietotājiem, 
kuri šķirsta albuma lappuses un pievieno tam attē-
lus, esam darījuši šo procesu ērtāku un vienkāršāku: 
meklētājs palīdz ātri atrast interesējošo vietu, per-
sonu vai laiku, karte rāda albumam pievienotajos 
attēlos redzamās vietas. Savukārt paplašinātais 
laika nogrieznis ļauj Gadsimta albumam pievienot 
pirms 1914. gada tapušus attēlus – tagad Gadsimta 
albums aptver laika posmu no 19. gadsimta otrās 
puses līdz mūsdienām. Albumā joprojām ir vieta 
jauniem attēliem, un, iespējams, tieši šis “apturētais 
laiks” ir piemērots brīdis, lai pārlapotu ģimenes vai 
uzņēmuma fotokrājumus un papildinātu Gadsimta 
albumu ar jaunām lappusēm. 

 Brīvības piemineklis 
2020. gada novembrī. 
Foto: Jānis Puķītis

gan izejot jau zināmos Bermontiādes marš rutus 
pa dažādām Rīgas vietām un sajūtot laika viestās 
pārmaiņas pilsētas sejā, gan pārlapojot Gadsimta 
albuma lappuses, kurās redzami Latvijas dibināša-
nas laika notikumi, un, iespējams, papildinot albu - 
mu ar personīgajām fotogrāfijām. Lejuplādējot vai 
izdrukājot eMuzejā esošās darba lapas ar uzde-
vumiem, bērni var iepazīt valsts apbalvojumus. 
17. novembrī piedāvāsim iztēlē aizceļot uz 1918. gada 
18. novembra priekšvakaru, noskatoties teatralizēto 
uzvedumu “Latviju dibināsim rīt!”, bet 18. novem-
brī Facebook lapā būs redzama Brīvības pieminekļa 
90 gadu fotodienasgrāmata, kas pieskaņota dienai, 
kad sāksies valstiskuma simbola izgaismošana. 
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“AIRIs, Mozus 
uN RADIo” 
stARP AtKLāŠANu 
uN vIRtuāLo vIDI
LNvM jaunā konceptuālā izstāde par cilvēka 
un koka mijiedarbību Latvijā no senvēstures 
līdz mūsdienām “Airis, Mozus un radio. 
Koks Latvijas vēsturē”, lai gan pabeigta, 
pagaidām ir iepazīstama vien virtuālajā 
vidē – tās svinīga atklāšana bija paredzēta 
21. oktobrī, valdības ieviesto stingro 
ierobežojumu mēneša pirmajā dienā.

Izstādes saturs veidots, apvienojot dažādu jomu 
muzeja speciālistu – arheologu, etnogrāfu, vēstur-
nieku – zināšanas, savukārt vizuālo risinājumu vei-
dojusi entuziastiska jauno dizaineru un arhitektu 
komanda. Iecerēts, ka izstāde un ar tās tematiku 
saistītie dažādu formātu pasākumi skaidros cil-
vēka un koka attiecību šķautnes vairāku tūkstošu 
gadu garumā no akmens laikmeta līdz mūsdienām. 
Izstādes piecās sadaļās eksponēti vissenākie Latvijā 
no koka darinātie priekšmeti, atspoguļota koka 
nozīme tirdzniecībā un koka pielietojuma veidi 
zemnieka sētā. Ar industriālo laikmetu iepazīstina 

  Skati no izstādes “Airis, 
Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”. Foto: Jānis Puķītis

 Izstādi papildina arī dažādi 
funkcionāli priekšmeti un 
suvenīri, kas veidoti no koka 
vai ir saistīti ar tā vēsturi un 
izmantošanu: zīmuļi, maisiņi, 
atklātnes ar vēsturiskām 
fotogrāfijām, izstādes buklets, 
spēļu komplekti bērniem u. c. 
Foto: LNVM

 Izstādes mājaslapas 
ekrānšāviņš

 Izstādes aplikācijas QR kods

 Izstādes aplikācijas 
ekrānšāviņš

gan kokrūpniecības vēstures lappuses, gan arī 
ieskats Rīgas dārzu un parku vēsturē, savukārt 
interaktīvais līdzsvara aplis palīdz noskaidrot katra 
devumu koka izmantošanas un saudzēšanas līdz-
svara uzturēšanā.

Kamēr atklāšana un apmeklētāji vēl tiek gaidīti, 
ar izstādi var iepazīties virtuālajā vidē: mājaslapā 
un aplikācijā, kā arī publikācijās sociālajos tīklos. 

www.airismozusunradio.lv lasāms par izstā-
des koncepciju, autoriem un dizaina veidotājiem, 
kalendārs vēsta par jau notikušajiem un plānota-
jiem ar izstādi saistītajiem pasākumiem (tiešsaistes 
lekcijām un diskusijām, tematiskām ekskursijām, 
nodarbībām bērnu un jauniešu auditorijai u. c.), 
savukārt sadaļā Raksti ietverti muzeja speciālistu 
veidoti materiāli, kuros izvērstas cilvēka un koka 
attiecību tēmas. 

Pieejama arī izstādes “Airis, Mozus un radio” 
mobilā aplikācija – to iespējams iegūt, lejuplādējot 
no vietnes http://airismozusunradio.app vai noskenē-
jot QR kodu.

Aplikācija sniedz iespēju doties virtuālā pastaigā 
uz vēsturiski nozīmīgiem vides, sakrālajiem un in-
dustriālajiem objektiem Rīgā, lai uzzinātu to stāstus, 
lietojot karti un risinot uzdevumus. Vēl aplikācijā 
iekļauts izstādes “Airis, Mozus un radio” audiogids, 
kas paplašināti stāsta par atsevišķiem izstādes eks-
ponātiem un tēmām.

Ar izstādes tematiku ir saistītas arī publikācijas 
muzeja lapās sociālajos tīklos – tās iezīmē tēmturis 
#AirisMozusunradio. 
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 Rīgas pils (Austrumu 
piebūves) fasāde 1789. gadā. 
Johana Kristofa Broces 
zīmējums. LU Akadēmiskā 
bibiliotēka

 1499. gada Helmsa 
hronikas Rīgas skats. 
Johana Kristofa Broces kopija. 
LNVM krājums

 Rīgas pils no Daugavas. 
Priekšplānā Horna (Hurna) 
bastiona 1875. gadā 
jaunbūvētā siena. 1930. gadi. 
LNVM krājums

Aicinām sekot 
semināra norisei 
un piedalīties 
diskusijā par 
referentu izvirzītajiem 
jautājumiem un 
tēmām tiešrādē 
LNvM Facebook 
lapā: facebook.
com/LNVMuzejs! 
Par iespējamām 
izmaiņām tiks ziņots 
atsevišķi.

semināra programma:

10.00−10.10 semināra pieteikums. Rīgas 
pils kastelas atjaunošanas 
projekta aktuālā situācija

10.10−10.40 Arnis Radiņš (LNvM)
Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja ģeogrāfija 
Rīgas pilī

10.40−11.10 Mārtiņš vāveris (LNvM)
Monētu atradumi Rīgas pilī

11.10−11.40 Anita Meinarte (LNvM)
Rīgas pils grafikā un 
glezniecībā no 16. gs. līdz 
19. gs. vidum

11.40−12.10 Artūrs Lapiņš, arhitekts
Rīgas pils − cietoksnis starp 
diviem cietokšņiem

12.10−13.00 Pārtraukums

13.00−13.30 Jānis ciglis (LNvM)
Rīgas pils pētnieku 
skatījumā. 16.−21. gs.

13.30−14.00 Pēteris Blūms, arhitekts
Rīgas pils izpētes 
ekspedīcijas 1970. gados

14.00−14.30 Ilmārs Dirveiks, arhitekts, 
būvpētnieks
Rīgas ordeņpils arhitektūras 
izpētes pēdējie 20 gadi. 
Jaunākās atziņas

14.30−15.00 Diskusija

seMINāRs 
PAR RīGAs PILs 
vēstuRI uN 
ARHIteKtŪRu
26. novembrī LNvM rīko Rīgas 
pils vēsturei un arhitektūrai veltītu 
semināru un aicina būt klausītājiem 
šajā pasākumā. 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 piedalīsies arheologi, vēsturnieki, 
arhitekti, mākslas un arhitektūras vēsturnieki, kuri 
pētījuši vai patlaban ir aktīvi iesaistīti Rīgas pils 
izpētē un padziļina mūsu izpratni par šo starptau-
tiski nozīmīgo mantojuma objektu. Referentu vidū 
būs gan LNVM pētnieki, gan arī citi pils izpētes un 
atjaunošanas procesā iesaistītie speciālisti, kuru 
priekšlasījumu tematiskajā lokā būs gan Rīgas 
pils izpētes avoti un historiogrāfija, būvvēsture 
un arheoloģisko atradumu interpretācija, gan pils 
ikonogrāfija un atsevišķu ar pili saistītu vēsturisko 
notikumu izpēte.  
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uNIKāLs 
AtKLāJuMs 
MuzeJA KRāJuMā
Ar zināmu neticību muzeja darbinieki šī 
gada sākumā aplūkoja kādu senu grāmatu, 
kas no LNvM zinātniskās bibliotēkas tika 
iekļauta vēstures departamenta krājumā. 
vai tiešām ieraksts nemelo?

1614. gadā iespiestās grāmatas titullapā atrodama 
ar tinti ierakstīta norāde par tās sākotnējo piede-
rību: “Collij Rigensis Societis JESV”. Vai tiešām grā-
mata saistīta ar leģendāro Rīgas jezuītu kolēģiju 
(1583–1621) – galveno katolicisma veicināšanas 
centru poļu pārvaldītajā Pārdaugavas hercogistē? 
Tiesa, līdzīgas norādes par izcelsmi no jezuītu un 
dominikāņu klosteriem LNVM krājumā esošajos 
priekšmetos nebūt nav retums. Blakus šai grāmatai 
Vēstures departamentā ir daži desmiti 17.–19. gad-
simta grāmatu no “conventus Aglonensis” (Aglonas 
dominikāņu konventa), “collegij Dunaburgensis” 
(Daugavpils jezuītu kolēģijas), arī no klosteriem 
mūsdienu Baltkrievijas teritorijā, kurus likvidēja, 
sākot no 1832. gada, kad pēc poļu sacelšanās caris-
kajā Krievijā sistemātiski slēdza gandrīz visus 
katoļu klosterus. Zīmīgi, ka Aglonas konventā, kas 
pēc 1832. gada turpināja pastāvēt kā vienīgais klos-
teris Vitebskas guberņā, reizē ar mūkiem no likvi-
dētajiem klosteriem nonāca daļa klosteru biblio-
tēku un mācību iestāžu grāmatu. Tādēļ raksturīgas 
ir dubultās īpašuma norādes, kas liecina par grā-
matu “migrāciju”. Piemēram, kāda neliela grāma-
tiņa ādas vākos 18. gadsimtā piederējusi “Bibliothe-
cae Conventus Zabialensis” (Zabjalu dominikāņu 
konventa bibliotēkai (baltkr. Забелы-Валынцы)), 
bet vēlāk klāt pierakstīta norāde par jauno māj-
vietu – “conventus Aglonensis”. Vai arī 1614. gada 
Rīgas jezuītu grāmata vēlāk radusi patvērumu tieši 
Aglonā, nav zināms. Par tās tālākajiem ceļiem lie-
cina skops ieraksts tajā pašā titullapā, vēstot, ka 
grāmata 1783. gadā bijusi iekļauta vēl kādā citā – 
pagaidām nenoskaidrotā – jezuītu bibliotēkā.

Taču, ja Latgales klosteru grāmatu likteņi saistīti 
ar laikposmu no 17. gadsimta beigām līdz 19. gad-
simta sākumam, tad 1614. gada Rīgas jezuītu kolēģi-
jas grāmatai ir krietni senāka un raibāka priekšvēs-
ture. Rīgas jezuītu kolēģiju izveidoja jau 1583. gadā 
drīz pēc tam, kad Polijas un Lietuvas valdnieks 
Stefans Batorijs iekarotajā Rīgā bija pavēlējis ener-
ģiski stiprināt katolicismu. Līdz 1621. gadam Rīgas 
kolēģijas paspārnē darbojās publiskā skola, bet 
paliekošāka ietekme bija jezuītu pūliņiem uzrunāt 
ticīgos “Livonijas tautas valodās”, tātad, arī latviski 
un vāciski. Par to liecina ne vien 1585. gadā Viļņā 

  LNVM krājuma grāmata 
ir spāņu garīdznieka, Limas 
jezuītu kolēģijas un semināra 
profesora Alvaresa de Pasa 
(1560—1620) grāmata 
“De Exterminatione mali, 
& Promotione boni” (“Par 
ļaunā iznīcināšanu un labā 
veicināšanu”), kas izdota 
Maincā 1614. gadā. Rīgas 
jezuītu kolēģijā tā nonākusi jau 
Poļu-zviedru kara laikā — brīdī, 
kad šeit cita starpā darbojās
arī latviešu garīgo dziesmu 
autors Georgs Elgers. 
Foto: Landa Lagzdiņa
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izdotais pirmais latviešu katehisms, Rīgas un Cēsu 
jezuīta Georga Elgera garīgie teksti latviešu valodā, 
bet arī fakts, ka Rīgas kolēģijā jaunie jezuīti apguva 
latviešu valodu, lai misijas gaitās spētu uzrunāt 
vietējos cilvēkus.

Rīgas jezuītu kolēģijai bija plaša bibliotēka, pār-
svarā ar garīga rakstura darbiem – kolēģijas per-
sonāls tos izmantoja gan sprediķiem Sv. Jēkaba 
baznīcā, gan kolēģijas skolā, gan misijas darbā 
lauku apvidos. Kolēģija regulāri iegādājās jaunas 
grāmatas no iespiedējiem visā Eiropā (pārsvarā 
vēl neiesietā veidā) un tad lika tās iesiet Rīgas grā-
matsējējiem; vairākas grāmatas tika saņemtas arī 
kā dāvinājumi. Par grāmatu krājumu bija atbildīgs 
īpaši nozīmēts bibliotēkas prefekts.

Bibliotēka beidza pastāvēt reizē ar pašu Rīgas 
jezuītu kolēģiju 1621. gadā, kad Poļu-zviedru kara 
laikā Rīgu iekaroja Zviedrijas karaļa Gustava II 
Ādolfa karaspēks. Bēgot no naidīgās protestantu 
varas, jezuītu vairākums jau īsi pirms aplenkuma 
pameta pilsētu, dodoties uz Viļņu. Pēc Rīgas kapi-
tulācijas atlikušajiem jezuītiem un arī citiem kato-
ļiem pilsēta bija jāpamet, un 1621. gada 30. septem-
brī zviedru kavalērija pēdējos jezuītus eskortēja 
prom no Rīgas. Ēkas konfiscēja, bet jezuītu grā-
matas kā kara laupījumu jau 1621. vai 1622. gadā 
pārveda uz Zviedriju un nodeva Upsalas Univer-
sitātes bibliotēkai. Paradoksāli, ka šī “laupījuma 
epizode” 400 gadu garumā ir ļāvusi saglabāties 
vienkopus lielākajai daļai no aptuveni 950 Rīgas 
jezuītu grāmatu un rokrakstu. “Rīgas kolek-
ciju” Upsalā 20. gadsimta sākumā eksemplāru pa 
eksemplāram sāka rekonstruēt zviedru bibliogrāfs 

Īsaks Kolīns. Bet šogad noslēdzās apjomīgs sadar-
bības projekts starp Upsalas Universitātes biblio-
tēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tās ietvaros 
Upsalā šī gada jūnijā, piedaloties Latvijas Valsts pre-
zidentam Egilam Levitam, tika atklāts Rīgas jezuītu 
kolēģijas bibliotēkas “nodalījums”. Septembrī LNB 
izdeva apjomīgu katalogu (iespiestā un elektroniskā 
formātā), kurā iekļautas ziņas par 832 līdz šim apzi-
nātajām Rīgas jezuītu grāmatām.

Tomēr nedaudzas grāmatas 1621. gadā nonāca 
ne tikai Upsalā un citās Zviedrijas bibliotēkās. Vis-
maz sešas grāmatas palika Rīgā un līdz 1941. gada 
ugunsgrēkam bija atrodamas pilsētas bibliotēkā 
(mūsdienās no tām apzināti divi eksemplāri LU 
Akadēmiskajā bibliotēkā). Uz vienas vai divu roku 
pirkstiem skaitāms to grāmatu skaits, kuras patla-
ban, pēc rūpīgas izpētes, apzinātas arī bibliotēkās 
un muzejos Viļņā, Tallinā, Varšavā, Sanktpēter-
burgā, Grodņā un Kijevā. 

Ziņas par LNVM 1614. gada grāmatu nāca tieši 
laikā, lai to vēl paspētu iekļaut minētā kataloga 
drukas maketā. Ar projekta līdzautores, LNB Leto-
nikas un Baltijas centra galvenās bibliogrāfes Lau-
ras Kreigeres-Liepiņas palīdzību izdevās LNVM 
eksemplāru viennozīmīgi identificēt kā Rīgas jezuītu 
kolēģijas bibliotēkas grāmatu. Vienlaikus, novērtē-
jot arī citus seniespiedumus, tika konstatēta būtiska 
norāde uz to izcelsmi – proti, arī vairākas citas 
LNVM Vēstures departamenta grāmatas ir nofor-
mētas specifiskajā 16.–17. gadsimta “Rīgas iesē-
jumā” ar ādas vākos iestrādātiem alegoriju (Tais-
nība, Veiksme u. c.) tēliem un Rīgas grāmatsējējiem 
tipiskiem ornamentiem. 

 Upsalas Universitātes 
bibliotēkas direktors Lāšs 
Burmans Rīgas jezuītu 
kolēģijas rekonstruētās 
grāmatu kolekcijas svinīgajā 
atklāšanā 2021. gada 21. jūnijā. 
Attēls no LNB video 
(www.youtube.com)
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LAtvIJAs uN 
fotoGRāfIJAs 
vēstuRe vIeNā 
IzstāDē
15. septembrī muzejā tika atklāta jauna 
izstāde “Krāsainā Latvija” — skatāma un 
pētāma, gūstot daudz jaunu atziņu un 
informācijas gan par fotogrāfijas attīstību 
Latvijā, gan to, kā cilvēki ar fotoaparātu 
dažādos laikos tvēruši sev apkārtējo 
pasauli. 

Izstādi atklāja LNVM direktora Arņa Radiņa ievad-
vārdi un darba grupas (Gunita Baumane, Līga Loč-
mele, Imants Cīrulis) stāstījums par sākotnējiem 
impulsiem izstādes izveidei un to, kā procesa gaitā 
ideja “apaugusi” gan ar jauniem attēliem, to skaitā 
tiem, kuri turpmāk papildinās muzeja krājumu, 
gan ar jaunām zināšanām par fotojomas niansēm 
Latvijā. Tika sveikti arī pasākuma viesi, no kuriem 
daudzi atvēlējuši izstādei personīgos fotomate-
riālus: Juris Urtāns, Valdemāra Ģintera ģimene, 
Kārlis Kalseris, citi fotomeistari un fotoentuziasti. 

Izstādē “Krāsainā Latvija” eksponēti un digitāli 
aplūkojami vairāki simti vēsturisku fotoattēlu, ko 
uzņēmuši gan profesionāli fotogrāfi, gan amatieri, 
sniedzot unikālu iespēju skatīt vēsturi autentiska-
jās krāsās. Ar kolorētiem attēliem ieskicēta krāsu 

  Izstādes “Krāsainā 
Latvija” atklāšana. Foto: Jānis 
Puķītis

 16. septembrī izstādē 
notika paraugekskursija 
muzejpedagogiem, darba 
grupai padziļināti stāstot 
par fotogrāfijas vēstures 
pavērsieniem. Foto: LNVM

 19. oktobrī pulciņš 
interesentu izmantoja 
iespēju doties “Ceļojumā 
fototehnoloģiju vēsturē kopā 
ar Raimo Lielbriedi” – tikšanās 
laikā paralēli īsam alternatīvo 
tehnoloģiju satura izklāstam 
varēja apskatīt un novērtēt 
vairākus attēlu paraugus. 
Foto: Jānis Puķītis

foto grāfijas attīstība vēl pirms 1910. gada, kad Lat-
vijas teritorijā uzņēma pirmos autohromos diapozi-
tīvus. Tiem seko unikāli starpkaru Latvijas 30. gadu 
uzņēmumi, padomju posma fotogrāfu veikums līdz 
pat valsts neatkarības atgūšanai 1990. gadā, kad 
sākās modernās krāsu fototehnikas ēra.

Izstādes ietvaros tika organizēti arī vairāki klā-
tienes pasākumi: ekskursijas izstādes veidotāju 
vadībā, kā arī tikšanās ar fotogrāfiju tieši vai netieši 
saistītiem dažādu jomu speciālistiem. Šo pasākumu 
programmu gan pagaidām ir pārtraukusi pandē-
mija; tie, kurus interesē “Krāsainajā Latvijā” skartās 
tēmas, kā arī stāsti par fototehnoloģiju attīstību un 
Latvijas dažādu laiku fotomeistariem, tiek aicināti 
ielūkoties muzeja lapās sociālajos tīklos, meklējot 
tēmturi #KrāsaināLatvija. 
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 Izstādes ”Latvijas drošības 
iestādes (1918—1940)“ buklets

 Izstādes atklāšana 
2021. gada 24. septembrī. 
Foto: Jānis Puķītis

 Aldara parks remontdarbu 
laikā. 2021. gada oktobris. 
Foto: Viola Ozoliņa

LAtvIJAs
DRoŠīBAs 
stRuKtŪRu 
MANtoJuMs 
DAuDeRos
Arī LNvM Dauderu nodaļā oktobra 
un novembra mijā, līdz ar citām 
kultūras iestādēm pārdzīvojot dīkstāvi, 
apmeklētājus gaida nesen atvērta izstāde, 
savukārt kaimiņos — Aldara parkā  — 
turpinās atjaunošanas darbi, kas drīz 
priecēs arī Dauderu apmeklētājus.

24. septembrī Dauderu namā tika atklāta izstāde 
“Latvijas drošības iestādes (1918–1940)”, kas sniedz 
ieskatu Latvijas Republikas starpkaru perioda iek-
šējās drošības struktūru atstātajā kultūrvēsturiskajā 
mantojumā. Izstādi sadarbībā ar LNVM organizē 
kolekcionāri Jānis Vigups, Gunārs Rusiņš un Vla-
dimirs Balašovs, kas apkopojuši Latvijā lielāko pri-
vātkolekciju liecības par iekšējās drošības iestāžu 
darbību. Izstādē eksponēti arī LNVM krājumā 
iekļautās Gaida Graudiņa kolekcijas priekšmeti.

Izstādes tapšanā iesaistītie kolekcionāri aktīvi 
centušies apkopot liecības par veidoto kolekciju 
tematiku: divi no viņiem – Jānis Vigups un Vla-
dimirs Balašovs – ir vērtīgu faleristikas grāmatu 
(“Latvijas armijas krūšu nozīmes 1918.–1940.” 
(2011) un “Latvijas valsts apbalvojumi 1918.–1940.” 
(2014)) līdzautori. Savukārt Gunārs Rusiņš pamatā 
kolekcionē armijas lietas, tajā skaitā pārņēmis ASV 
dzīvojošā vēstures pētnieka Ērika Priedīša veidoto 
kolekciju un turpina to papildināt.

24. septembrī svinīgā gaisotnē norisinājās izstā-
des atklāšana. Tikties ar kolekcionāriem klātienē 
ieradās daudzi interesenti, kuriem bija iespēja ne 
vien pirmajiem apskatīt šo unikālo izstādi, bet arī 
paklausīties pašu kolekcionāru interesantos un 
izzinošos stāstījumus, kā arī uzdot jautājumus. 
Apmeklētājus ar priekšnesumu izklaidēja folklo-
ras kopa “Kokle”.

Blakus Dauderu teritorijai esošajā Aldara parkā 
joprojām notiek atjaunošanas darbi, lai piešķirtu 
parkam tā kādreizējo izskatu. Tiek atjaunoti gājēju 
celiņi, nojaukta padomju laikā celtā betona sēta, 
vilktas inženierkomunikācijas un izcirsti biezi saau-
gušie koki un krūmi. 

Gan Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji, 
gan arī Dauderu nodaļas darbinieki ar nepacie-
tību gaida parka atklāšanu, kas šobrīd paredzēta 
2022. gadā. Tā būs vieta, kur gan Sarkandaugavas, 
gan citu Rīgas apkaimju iedzīvotāji varēs atpūsties, 
izmantot bērnu rotaļu laukumiņu, aktīvākas atpū-
tas cienītājiem būs iespēja pavadīt laiku veloparkā. 
Rīga iegūs vēl vienu publiski pieejamu atpūtas 
vietu. Labiekārtošanas noslēguma kārtā ir pare-
dzēts atjaunot arī mākslīgās pilsdrupas – tās būs 
pieejamas interesentiem apskatei, kā arī pielāgotas 
alpīnistu vajadzībām. 
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 Skats uz Svina torņa 2. stāva 
telpu (sakristeju) ar velvi no 
durvjailas uz austrumu piebūvi. 
Foto: Jānis Ciglis

 Aizmūrētās nišas kontūras 
telpas rietumu sienā pēc 
zondāžu veikšanas. 
Foto: Jānis Ciglis

 Atvērtā 16. gadsimta niša 
ar smailloka arkas pārsedzi 
telpas rietumu sienā. 
Foto: Jānis Ciglis

svINA toRŅA 
otRā stāvA teLPA – 
sAKRIsteJA
ceļojumā pa Rīgas pils telpām, kuras tiks 
no jauna atvērtas apmeklētajiem pēc Rīgas 
pils 1. kārtas rekonstrukcijas pabeigšanas, 
esam nonākuši svina torņa otrā stāva telpā, 
kas pēc uzbūvēšanas 16. gadsimta sākumā, 
visticamāk, izmantota kā sakristeja. Pēc 
pils rekonstrukcijas šeit atradīsies sakrālās 
mākslas ekspozīcija.

1590. gada revīzijā par šo Svina torņa otrā stāva 
telpu teikts: “No baznīcas iziet uz apaļu lielu zāli 
virs pulvera pagraba. Tajā ir divi lieli logi uz pilsē-
tas pusi, bet viens uz Daugavu. No baznīcas uz to 
iziet divas durvis ar virām.” Pils revīzijā par telpas 
izmantošanu nekas nav teikts.

Sakristeja ir viena divām otrā (galvenā) stāva 
telpām pilī, kura nav tikusi sadalīta divos stāvos. 
Telpu sedz greznas šķautņu (zvaigžņu) velves, kas 
pēc sava veidojuma ir ļoti līdzīgas mestra remtera 
velvēm. Velvēm tāpat ir pieci slēgakmeņi, tikai 
mestra remtera velvēm centrālais slēgakmens ir 
lielāks par pārējiem. Otra, daudz būtiskāka atšķi-
rība no mestra remtera vai kapelas velvēm ir tā, ka 
sakristejas velvēm neredz konsoles, velves pēdas ir 
ielaistas sienā. Tāpēc jādomā, ka velve būvēta reizē 
ar torņa sienu. Durvjailas un rietumu sienas nišas 
mūrējums rāda, ka telpas sienas nav vēlāk izoderē-
tas, aizsedzot konsoles. Telpa lielā mērā ir saglabā-
jusi savu viduslaiku veidolu, ieskaitot nesen atvērto 
uz torņa būvniecības laiku attiecināmo lielo nišu ar 
smailloka arku rietumu sienā kā interjera elementu. 

Telpai sākotnēji ir bijuši trīs logi un ieeja no baz-
nīcas ar divām durvīm. Domājams, šī sakristejas 
telpa ir attēlota 1682. gada senākajā zināmajā pils 
1. stāva plānā, kur tā ir iezīmēta ar šķautņu velvi 
un trīs logiem. Acīmredzot, te ir notikusi kļūda un 
plānā ir iezīmēta 2. stāva (sakristejas) telpa.

Pašlaik telpai ir divi logi un viena aizmūrēta loga 
vieta. Logu uz ziemeļu pusi jau 17. gadsimta beigās 
aizsedza piebūvētais zviedru arsenāls, bet logaila 
uz austrumu piebūves pusi palikusi neaizmūrēta, 
kā redzams Etingera plānā (datējums – 18. gad-
simta vidus), Johana Kristofa Broces pārzīmētajā 
Nikolausa Kēlera 1767. gada plānā un arī Kēlera 
otrā stāva garengriezuma zīmējumā. Aila, vistica-
māk, aizmūrēta 18. gadsimta 80. gados, kad tai tieši 
blakus, domājams, agrākā kamīna vietā, izlauzta 
jauna durvjaila uz jaunuzcelto austrumu piebūvi. 
Aiz aizmūrējuma varētu būt saglabājusies sākotnējā 
16. gadsimta sakristejas loga forma. Tagadējie tel-
pas logi ir pārveidoti un savu veidolu ieguvuši jau 

pirms 1860. gada. 20. gadsimta otrajā pusē tajos bija 
ievietotas vitrāžas. 

Sākotnējā ieeja telpā bija no pils baznīcas puses 
pa apmēram divus metrus garu gaitenīti, kuru 
saskaņā ar 1590. gada revīzijas ziņām no pārējām 
telpām atdalīja divas durvis. Gaitenis izmantots 
komunikācijai starp baznīcu un sakristeju vismaz 
līdz 18. gadsimta 80. gadu pārbūvēm, kad izlauza 
eju uz austrumu piebūvi. Domājams, ka šajā laikā 
vai nedaudz vēlāk eja no torņa telpas puses aizmū-
rēta un telpa ar pils baznīcu vairs nav saistīta. Ejā 
veikti pārmūrējumi sakarā ar siltā gaisa apkures 
ierīkošanu 19. gadsimta vidū, un tā izmantota arī 
kā pieliekamais. Eja no baznīcas puses, visticamāk, 
aizmūrēta pēc pareizticīgo baznīcas pārcelšanas uz 
austrumu piebūvi. Aizmūrētajā telpā bija bagātīgi 
saglabājušies ieskrāpējumi sienās – grafiti.

Tomēr pagaidām par sakristeju vēl ir daudz nezi-
nāmā. Nav skaidrs, kāds nolūks bija ap 1850. gadu 
plānā iezīmētajām čuguna vītņu kāpnēm pie telpas 
austrumu sienas: tās veda cauri velvēm uz torņa 
augšējo telpu vai savienoja divus austrumu piebū-
ves stāvus ar guberņas arhīva telpu (šādu funkciju 
tornis pildīja 19. gadsimtā).

Kā arhīva telpa tā kalpoja līdz pat 1931. gadam, 
kad Valsts arhīvu pārcēla uz Slokas ielu un telpu 
nodeva Valsts Mākslas muzejam, kas tur izvietoja 
muzeja ekspozīciju. 

 Atvērtā senā eja no pils 
baznīcas uz sakristeju 
no baznīcas puses. 
Foto: Jānis Ciglis
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PILs IeRoČu 
NoLIKtAvA, 
sAuKtA ARī 
PAR Mozus zāLI
telpa, kurā vispirms nonāks Rīgas pils 
apmeklētāji pēc atjaunošanas pirmās 
kārtas 2025. gadā, būs Mozus zāle. Kam 
šī telpa kalpojusi un kādas pārvērtības ar 
to notikušas gadsimtu gaitā, kā varam tām 
izsekot patlaban, restaurācijas procesā 
atklājoties aizvien jaunām detaļām?

Pils bijusī ieroču noliktava, kuru pazīstam kā 
Mozus zāli – jo tajā kādreiz eksponēts Mozus 
skulptūras atlējums –, atrodas pils dienvidu kor-
pusa pirmā stāva austrumu daļā. Tajā pēc pils atjau-
nošanas būs muzeja vestibils ar kasi. Zāles apjoms 
un velves ir saglabājušās no pils uzcelšanas laika – 
16. gadsimta sākuma. Tā ir divjomu telpa ar sešām 
travejām, kuras sedz krusta velves. Velvju piloni 
telpas vidusdaļā balstās uz divām īsām kolonnām. 
Pēc izpētes zondāžas veikšanas redzams, ka pilo-
nus balstošās kolonnas ir no dolomīta un noslēdzas 
ar dolomīta kapiteļiem, virs kuriem sākas pilonu 
dolomīta akmeņu vai ķieģeļu mūrējums. Kolonnu 
bāzes ilgstoši nebija redzamas – tās nosedza paaug-
stinātais grīdas līmenis. Tikai remontdarbu laikā 
atsegtajos šurfos konstatēja, ka īsās pilonu kolon-
nas balstās uz dolomīta bāzēm. Lielākā daļa velvju 
pēdu ir ielaista telpas sienās, kas nodrošina velvju 
stabilitāti. Uz piemūrējumiem sienās balstās tikai 
rietumu gala velvju pēdas. Tas, visticamāk, skaid-
rojams ar jaunās pils dažādiem celtniecības pos-
miem, kas bija izsekojami jau dienvidu korpusa 
pagrabā un visuzskatāmāk parādās kapelas un 
mestra remtera atšķirīgajās velvēs.

Ieeja telpā senatnē ir bijusi turpat, kur mūsdie-
nās, no galerijas puses, kā to rāda 1681. gada plāns. 
To sedz augsta pusloka arka, kas, domājams, sagla-
bājusies no 16. gadsimta. Durvjailas apakšējā daļa 
pārveidota, ierīkojot kāpnes. Otras durvis no telpas 
veda uz Svina torni. Durvju no ķieģeļiem mūrētā 
pusloka pārsedze arī saglabājusies no 16. gadsimta. 
Sākotnēji telpai bija trīs logi uz Daugavas gāti un 
viens, domājams, uz austrumiem – patlaban aizmū-
rētās uz austrumu piebūvi vedošās durvjailas vietā. 
Par to liecina 1590. gada revīzijas apraksts: “Blakus 
tām [lielajām kāpnēm uz galeriju] ir liela velvēta 
telpa ar dēļu grīdu – ieroču noliktava, kurai ir četri 
logi uz valni pilsētas pusē, ar dzelzs režģiem, vārti 
ar virām. No šīs velvētās telpas pašā galā maza, 
šaura, garena velvīte uz velvētu telpu, kur [gla-
bājas] pulveris.“ Telpa kalpoja kā kara materiālu 
noliktava līdz pat 18. gadsimta beigām.

Šajā laikā pilī notika radikālas pārmaiņas – 
uzbūvēja austrumu piebūvi, atteicās no pils kā 
arsenāla lomas. Telpa tika sadalīta trīs sīkākās tel-
pās, tās apakšdaļu aizbēra gandrīz viena metra bie-
zumā, apsedzot kolonnu apakšdaļas un bāzes. Vēl 
lielākas izmaiņas notika 1840. gados, kad dienvidu 
sienā tika izlauzti caurumi lielākām logailām, to 
nišas pārmūrētas. Telpas rietumu gala sienā izlauza 
divas plašas durvailas, kurās ielika divviru durvis. 
Šajā laikā telpa, domājams, tika savienota ar aus-
trumu piebūvi. 1870. gadu beigās, pēc jaunās vārtu 
caurbrauktuves ierīkošanas dienvidu korpusā, zie-
meļu puses durvis tika aizmūrētas, to kontūras 
līdz atvēršanai ir konstatētas zondāžās. Nākamās 
lielās pārmaiņas zālē sekoja 1930. gadu sākumā, 
kad to piemēroja Valsts Mākslas muzeja vajadzī-
bām. Nojaucot iemūrētās starpsienas, telpa atguva 
savu pirmatnējo plašumu. Zem grīdas saglabājās 
kādreizējo starpsienu pamati, taču gandrīz metru 
biezais aizbērums netika izvākts, virs tā tika ieklāta 
flīžu grīda. Telpai neatgūstot sākotnējās proporci-
jas, tā iemantoja piezemētu, nedaudz nospiedošu 
raksturu, kāds saglabājies līdz mūsdienām. 

 Mozus zāle ar Ārzemju 
mākslas muzeja ekspozīciju 
ar Mozus skulptūru, no kā 
tā ieguvusi savu neoficiālo 
nosaukumu. Foto: LNVM

 Mozus zāle remontdarbu 
laikā. Redzama ieeja Svina 
tornī, ko daļēji aizsedz 
paaugstinātais grīdas līmenis. 
Foto: Jānis Ciglis

 Ieeja Mozus zālē pēc 
19. gadsimta 40. gados 
celtās galerijas aizmūrējuma 
izņemšanas. Skats no 
iekštelpas. Foto: Jānis Ciglis

 Mozus zāles velvju 
austrumu pilonu balstošās 
kolonnas bāze. Redzami 
18. gadsimta beigu starpsienu 
pamati. Foto: Jānis Ciglis
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vIzītes tuvās 
uN tāLās PILīs
turpinot smelties pieredzi Livonijas laika 
piļu ekspozīciju iekārtošanā no kolēģiem 
citos muzejos (jo renovācija Rīgas pilī tuvina 
LNvM atgriešanos vēsturiskajā mājvietā 
un tās apdzīvošanu), arī šajā rudenī LNvM 
pārstāvju ceļš veda dažādos virzienos, 
tostarp pie ziemeļu kaimiņiem igauņiem.

Septembra sākumā muzeja darba grupa devās 
uz Igauniju, kur divu dienu laikā, veicot vismaz 
1113 kilometrus, pabija piecās pilīs – katrā ar savu 
atšķirīgu gaisotni, iekārtojuma koncepciju un 
attieksmi pret vēstures stāstīšanu. Paldies muzeju 
ekspozīciju kuratoriem: Jaak Mäll (Hāpsalu pils), 
Mihkel Karu (Tallina, Jūras muzejs Resnās Marga-
rētes tornī), Jaroslavna Nazarova (Narvas muzejs) 
un Paides pilsdrupu apsaimniekotājiem!

 LNVM grupa ceļā uz 
Rakveres pili. Foto: LNVM

 Skats uz Narvas pils 
ekspozīciju. Foto: LNVM

 Skats uz Hāpsalu pils 
kompleksu. Ekspozīcijas 
apskate. Foto: LNVM

 Skats vienā no Paides pils 
torņa telpām. Foto: LNVM

 Skats Resnās Margarētes 
torņa iekšpusē. Foto: LNVM
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Oktobra sākumā, kad skatienu pa autobusa 
logu priecēja rudens košie toņi, notika Krustpils 
pils apciemojums. LNVM darba grupu sagai-
dīja Jēkabpils Vēstures muzeja jaunās ekspozīci-
jas veidotāji ar savu stāstu par tās tapšanu, viesi 
tika izvadāti pa visiem pils stāviem, krēslainos 
pagrabus ieskaitot, kā arī apskatīja vārtu torņa 
daudzstāvu skatus un iepriekšējā dienā atvērto 
informācijas centru. Pateicamies muzeja galvena-
jai krājuma glabātājai Ilutai Bērziņai par dalīšanos 
vērtīgajā pieredzē ekspozīcijas veidošanā! 

  Skati no brauciena 
uz Krustpils pili: krāšņās 
iekštelpas un Jēkabpils 
vēstures ekspozīcija. 
Foto: LNVM
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  Latvijas muzeju pārstāves 
un Karaliskā Lazenku muzeja 
darbinieki. Skati Lazenku 
muzeja ārpusē un iekštelpās. 
Foto: Paweł Czarnecki un 
LNVM

LNvM PāRstāves 
vIesoJAs LAzeNKu 
MuzeJā
Atsaucoties Karaliskā Lazenku muzeja 
aicinājumam, oktobra sākumā pārstāves 
no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
un Rundāles pils muzeja viesojās Polijas 
galvaspilsētā varšavā, Karaliskajā Lazenku 
muzejā. Par šo iespēju jāpateicas Polijas 
Kultūras, nacionālā mantojuma un sporta 
ministrijai, kas līdzfinansēja projektu 
“Pieredzes apmaiņa un sadarbības attīstība 
ar Latvijas muzejiem: Latvijas Nacionālo 
vēstures muzeju un Rundāles pils muzeju” 
ar mērķi attīstīt Polijas un Latvijas attiecības. 
Projektu atbalsta Polijas vēstniecība Rīgā.

Brauciena laikā Latvijas muzeju pārstāves tika iepa-
zīstinātas ar Karaliskā Lazenku muzeja vadību, pie-
redzē dalījās ekspozīciju veidotāji un pētnieki un 
krājuma glabātāji. Tika apskatītas Lazenku parka 
kompleksā esošās ēkas un tajās izvietotās ekspo-
zīcijas: Pils uz salas, kas celta 17. gadsimta beigās 
pēc prinča Staņislava Heraklija Ļubomirska pavēles 
kā Pirts paviljons, pēc Staņislava Augusta pasūtī-
juma celtais Baltais paviljons, kas kādu laiku kalpo-
jis kā patvēruma vieta princim Luijam XVIII, nāka-
majam Francijas karalim. Viešņām tika izrādīta arī 
Vecā oranžērija, kurā atrodas arī Karaliskais teāt-
ris – viens no retajiem 18. gadsimta galma teāt-
riem Eiropā, kas ir saglabājies līdz mūsdienām, – 
ar kokā veidotu interjeru, kā arī skulptūru galerija, 
1775. gadā celtā Mišļevicku pils, kurā liela daļa 
interjera priekšmetu un dekoru ir saglabājusies no 
Staņislava Augusta laika, Kubicka staļļi, kur pat-
laban izvietota zirglietu un kariešu kolekcija. Eks-
kursijas maršrutā tika ietverta arī Karaļa Jana III 
pils muzeja un dārza apskate Vilanovā, kā arī Villa 
Intrata vēsturiskā dārza rekonstrukcija. 
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eKsKuRsIJAs 
PILsētvIDē PuLcē 
INteReseNtus
Izstāde “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”, kuras atklāšana bija plānota 
21. oktobrī, aktualizē dažādas ar koka 
un cilvēka līdzāspastāvēšanu Latvijas 
teritorijā saistītas tēmas. Dažas no tām tika 
akcentētas izstādi ievadošajos pasākumos − 
ekskursijās pilsētvidē dažādu jomu 
speciālistu vadībā.

22. septembrī tika organizēta ekskursija “Koks 
Rīgas baznīcu interjeros” – ieskatu Rīgas sakrālajā 
telpā piedāvāja LNVM direktora vietniece krājuma 
darbā, mākslas vēsturniece Anita Meinarte, mudinot 
izprast sakrālo mākslu un iepazīt baznīcu kokgrie-
zumu mākslinieciskās vērtības, rādot un stāstot par 
Rīgas nozīmīgāko dievnamu – Rīgas Doma, Sv. Jāņa 
baznīcas un Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas – 
interjeriem. 

Savukārt 9. oktobrī mērot “Divarpus kilometru 
Pārdaugavas vēstures” līdzi sauca Āgenskalna 
apkaimes novadpētnieks Ilgonis Linde un arhitekts 
Pēteris Blūms, īpašu uzmanību pievēršot koka 
ēkām, būvēm un elementiem, lai kopā ar citiem 
vēstures interesentiem ļautos redzamās un nojau-
šamās vēstures improvizācijai. 

Informācija par 
citiem pasākumiem 
izstādes ietvaros 
sekos atbilstoši 
epidemioloģiskajai 
situācijai.

Foto: Jānis Puķītis, 
Jānis Šabanovs
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AtvADu vāRDI 
MuzeJAM 
NozīMīGIeM 
cILvēKIeM
Šoruden muzejs saņēmis skumjas vēstis 
par aizgājušiem muzeja darbībā nozīmīgiem 
cilvēkiem. vēlot viņiem gaišu ceļu mūžībā, 
muzejs pateicas par vēstures pētīšanai 
veltīto laiku un sadarbību ar muzeju! 

Septembrī noslēdzās arheoloģes un restauratores 
vecmeistares Dairas Līdakas (dz. Klepere, 1941–
2021) darbīgais mūžs. Daira bija muzejniece ar 
58 gadus ilgu darba stāžu. Viņas interese par vēs-
turi aizsākās skolas gados, piedaloties arheoloģis-
kajos izrakumos Rīgā, Alberta laukumā. Tam sekoja 
studijas Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē 
un darbs Latvijas PSR Vēstures muzejā (tagad Lat-
vijas Nacionālais vēstures muzejs) – vispirms Res-
taurācijas laboratorijā pie Eduarda Ceriņa, vēlāk – 
Arheoloģijas nodaļā zinošo kolēģu Lūcijas Vankinas 
un Vladislava Urtāna vadībā, piedaloties vērienīga-
jās arheoloģiskajās ekspedīcijās Daugavas krastos 
sakarā ar Pļaviņu HES celtniecību. Sekoja patstā-
vīgie izrakumi Jaunkandavas viduslaiku kapsētā 
1967. gadā, Krimuldas Annas kalna senkapos 1969.–
1970. gadā u. c.

1972. gadā mātes slimības dēļ Daira pārcēlās 
uz Rundāli un sāka strādāt nesen nodibinātajā pils 
muzejā, sākotnēji par galveno fondu glabātāju, 
vēlāk iegūstot restauratora vecmeistara kvalifikā-
ciju. Var tikai pievienoties Rundāles pils kolēģu 
teiktajam – arheoloģija un restaurācija Dairai bija 
ne tikai darbs, bet arī sirdslieta.  

Man personīgi Daira kopš mūsu iepazīšanās 
“Kaķu mājā” 1960. gadu beigās, kur tolaik strādāju 
par laboranti pie Vēstures institūta arheologiem, 
kļuva par tuvu draugu un “cīņu biedru“. Daira 
aizrautīgi brauca ar trīsriteņu motociklu, ko bieži 
varēja aizņemties no tēva. Neizdzēšamā atmiņā 
palikuši mūsu kopīgie braucieni pa Ziemeļvidzemi, 
uz Pečoru klosteri, pie igauņu arheologiem viņu 
vadītajos izrakumos...

Oktobrī Numismātikas nodaļu sasniedza ziņa, 
ka 102. dzīves gadā Geretsrīdē, Bavārijā mirusi 
Gizela Perna (Gisela Pärn, dz. Smilga). Viņa dzi-
musi Rīgā, repatriējusies 1939. gadā un turpmāk 
dzīvojusi Vācijas Federatīvajā Republikā. Pēdējos 
25 gadus viņa bija LNVM Numismātikas nodaļas 
drauga un mecenāta Franciska Perna (Pärn) (1919–
2009) dzīvesbiedre. Pateicoties viņas līdzdalībai, 
2007. gadā Francisks Perns kopā ar Gizelu savu 
mūžā sakrāto vērtīgo monētu un medaļu kolekciju 

ar unikāliem eksemplāriem uzdāvināja savai vēs-
turiskajai dzimtenei, devumu sadalot starp Latvijas 
Nacionālo vēstures muzeju un Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeju. Lai Dieva miers viņas dvēselei 
blakus dzīvesbiedram Franciskam Pernam klusajā 
Geretsrīdes kapsētā netālu no Minhenes!

Muzeja vārdā – Kristīne Ducmane

 Aija Brīvniece 
Restauratoru biedrības 
pilnsapulcē 2020. gada 
24. janvārī. Foto: Ieva Špaka

 Daira Līdaka darba 
procesā. Foto: LNVM

 Pateicības ziedi Gizelai 
Pernai dāvinājuma svinīgās 
pasniegšanas pasākumā 
muzejā 2007. gadā. 
Foto: LNVM

16. oktobrī atvadījāmies no Aijas Brīvnieces (1949–
2021), zinošas grafikas restauratores-vecmeistares, 
sirsnīgas kolēģes un brīnišķīga cilvēka. Aijai res-
tauratora profesija bija mūža aicinājums un gan-
darījums, tādēļ, lai arī aktīvās darba gaitas beigusi, 
viņa neatteica uzaicinājumam apmācīt jaunās kolē-
ģes LNVM, kurā nostrādāja divus gadus. Pieredzi 
guvusi ilgos aktīva darba gados Aizrobežu mākslas 
muzejā, stažējusies Krievijā, Lietuvā, Ķīnā, apmek-
lējusi restaurācijas darbnīcas un uzturējusi sakarus 
ar vadošajiem restauratoriem Igaunijā, Skandinā-
vijas valstīs un Vācijā, viņa bija ļoti smalkjūtīga, bet 
tajā pašā laikā prasīga Skolotāja. Nenovērtējama 
bija viņas pieredze grafikas tehniku noteikšanā, 
zināšanas krājuma saglabāšanā, priekšmetu ekspo-
nēšanā un sagatavošanā transportēšanai. Būdama 
viena no Latvijas Restauratoru biedrības dibinātā-
jām, Aija īpašu vērību piegrieza restauratoru pro-
fesionālās ētikas jautājumiem. 

Pēc izglītības filoloģe, viņa gadiem ilgi veidoja 
Latvijas Restauratoru biedrības avīzi, nekad neat-
teica uzrakstīt kādu rakstu, sagatavot prezentāciju 
vai vienkārši pārlasīt un pielabot kolēģu restaurāci-
jas pases pareizā latviešu valodā. Būdama uzticīga 
savai pirmās profesijas izvēlei un interesējoties par 
valodām, viņa brīvi pārvaldīja krievu un angļu valo-
das, bija mācījusies franču un vācu valodas, kā arī 
turpināja apgūt ķīniešu valodu Rīgas Kultūru vidus-
skolā, jo Austrumu kultūra un māksla viņu patiesi 
interesēja un aizrāva. Tālāku attīstību, pilnveidoša-
nos un izglītību Aija uzskatīja par obligātu, brīniš-
ķīgi pārvaldīja mūsdienu tehnoloģijas un lieliski 
orientējās pasaules lielāko muzeju un restaurācijas 
centru mājaslapās, tajās atrodot tieši to informāciju, 
kura mums, viņas kolēģiem, tajā brīdī bija nepiecie-
šama. Aijai piemita brīnišķīga humora izjūta, fantas-
tisks optimisms un miers, kas darba dienas kopā ar 
viņu ļāva aizvadīt īpašā, Aijas gaisotnē.

Muzeja vārdā – Ieva Špaka
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 22. septembrī ar prieku 
un lepnumu sveicām LNVM 
darbinieces, kurām tika 
pasniegts Kultūras ministrijas 
Pateicības raksts par 
25 muzejā vai muzeju nozarē 
nostrādātiem gadiem: galveno 
krājuma glabātāju Gunitu 
Baumani, restauratori Irbi 
Grīnbergu un noformēšanas 
mākslinieci Aigu Ivbuli. 
Lai iedvesma arī turpmākajās 
profesionālajās gaitās!
Foto: Landa Lagzdiņa

 No 18. septembra līdz 
17. oktobrim Daugavgrīvas 
cietoksnī bija apskatāma LNVM 
stendu izstāde “Lielais Ziemeļu 
karš Baltijā (1700—1721)”, kas 
piedāvā gan izsmeļošu faktu 
un vizuālo informāciju par 
ietekmīgā militārā notikuma 
norisēm pirms 300 gadiem, 
gan intriģē ar karadarbības 
vietu atpazīšanu šodien: 
daļa kauju noritēja tieši 
Daugavgrīvas cietoksnī. 
Foto: LNVM

sePteMBRA 
uN oKtoBRA 
NotIKuMu 
HRoNIKA

 25. septembrī Daugavgrīvas 
cietokšņa apsaimniekotāji 
biedrība “Bolderājas grupa“ 
aicināja interesentus uz 
ekskursiju pa cietoksni gida 
vadībā; ekskursijas maršrutā, 
kas ļāva apskatīt cietoksni gan 
no ārpuses, gan iekšpuses, bija 
ietverta arī LNVM izstāde. 
Foto: LNVM

 Septembrī Latvijas Muzeju 
biedrība atklāja jauno 
profesionālās pilnveides 
programmas “Rītdienas 
muzejs” sezonu, kas šogad norit 
sadarbībā ar Latvijas Kultūras 
akadēmiju un fokusējas uz 
starpnozaru mijiedarbību. 
No četrām plānotajām sesijām 
notika trīs, katrā no dažādām 
pusēm apskatot noteiktu ar 
muzeju darbību saistītu tēmu: 
“Muzejs un apmeklētājs“, 
“Muzeja telpa“ un “Muzeja tēls“. 
Sesijās aktīvi piedalījās arī 
LNVM darbinieki.  Foto: LNVM
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 23. septembrī Tautas frontes 
muzejā notika Voldemāra 
Hermaņa jaunajai grāmatai 
“Mana skiču klade” veltīta 
tiešsaistes diskusija, kas tika 
straumēta Tautas frontes 
muzeja Facebook lapā. 
Diskusijā piedalījās rakstnieks 
un publicists Ēriks Hānbergs, 
Latvijas Republikas Augstākās 
padomes deputāts un publicists 
Vilis Seleckis, rakstniece 
un žurnāliste Maija Streiča, 
vēsturnieks Edgars Engīzers. 
Diskusiju vadīja Dainis Īvāns. 
Attēlā: pasākuma ekrānšāviņš

 30. septembrī LNVM Tautas 
frontes muzejs sadarbībā ar 
Konrāda Adenauera fondu 
aicināja tiešsaistē pieslēgties 
diskusijai “Paldies sakām 
pučistiem…”. Diskusijas gaitā 
tika runāts par 1991. gada 
19.–21. augusta puču Maskavā, 
kas negaidīti strauji atrisināja 
1990. gada sākuma neatkarību 
deklarējušo Baltijas valstu 
cīņu par atbrīvošanos no PSRS 
de facto. Diskusijā piedalījās 
unikālo notikumu aculiecinieki 
un personības, no kurām bija 
atkarīga valsts neatkarības 
nostiprināšana – rakstniece un 
publiciste Marina Kosteņecka, 
politiķis Jānis Dinevičs, politiķis 
Juris Dobelis, politiķis Ģirts 
Valdis Kristovskis. Sarunu 
vadīja Latvijas Universitātes 
sociālās atmiņas pētnieks, 
komunikācijas zinātņu doktors 
Mārtiņš Kaprāns. 
Attēlā: pasākuma ekrānšāviņš

 Iritas Žeieres 2. oktobra 
lekcijas afiša

 2. oktobrī pēc Tautas  
lietišķās mākslas studijas 
“Smiltene” aicinājuma 
LNVM Arheoloģijas 
departamenta pētniece Irita 
Žeiere viesojās Smiltenē ar 
lekciju, kuras laikā iepazīstināja 
interesentus ar nozīmīgākajiem 
arheoloģiskajiem 
tekstilatradumiem Latvijā 
un Smiltenes apkārtnē. 
Kā vienmēr, klausītāji ar lielu 
interesi aplūkoja līdzpaņemtos 
rekonstrukciju paraugus 
un uzdeva daudz jautājumu 
saistībā ar tērpu rekonstrukciju 
iespējām. Foto: Indars Krieviņš

 LNVM izveidotā stendu 
izstāde “Gustavam Zemgalam – 
150“, kas veltīta ievērojamajam 
sabiedriskajam darbiniekam, 
Latvijas prezidentam Gustavam 
Zemgalam un vasarā bija 
apskatāma Rīgā, Esplanādē, 
savu ceļu turpina Tukumā. 
Izstāde skatāma Tukumā, 
Brīvības laukumā no 20. oktobra 
līdz 21. novembrim cikla 
“Tiekamies Tukumā” ietvaros. 
Foto: LNVM
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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).

lnvm.lv
eMuzejs.lnvm.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.

 tautasfrontesmuzejslnvm
 frontes_muzejs
 tautas_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 
PētNIecīBAs NoDAļA 
imants.cirulis@lnvm.lv

DAuDeRu NoDAļA
dauderi@lnvm.lv

tAutAs fRoNtes MuzeJA 
NoDAļA
tfm@lnvm.lv

etNoGRāfIJAs NoDAļA
etnografija@lnvm.lv

NuMIsMātIKAs NoDAļA
numismatika@lnvm.lv

uzsKAItes NoDAļA
liga.locmele@lnvm.lv

IzGLītīBAs uN KoMuNIKācIJAs 
DePARtAMeNts
info@lnvm.lv

RestAuRācIJAs DePARtAMeNts
restauracija@lnvm.lv


