
3
Jaunākajā LNVM 
izstādē galvenajā 
lomā — krimplēns

4
Izsludināta pieteikšanās 
starpdisciplinārai 
zinātniskajai 
konferencei septembrī 
par koku un cilvēku 
Ziemeļeiropā

5
Maijā tiks atklāta jauna 
LNVM ārtelpu izstāde 
par fotoetnogrāfijas 
sākumiem Latvijā

6—9
Maijā LNVM gaidāma 
plaša pasākumu 
programma: 13 referāti 
Zinātniskajos lasījumos, 
Muzeju nakts matērijas 
un mistērijas, 
sarīkojums, ekskursijas, 
nodarbības u. c.

11
Darba procesa izklāsts 
iepazīstina ar ozolkoka 
skapja pārvērtībām 
Restaurācijas 
departamentā

12
Muzeja krājuma 
krāšņais 
papildinājums — 
tamborēta vilnas sega

Ziņnesis
LatVIJas 
NacIoNāLaIs 
VēstuRes 
MuZeJs

Pēc kā kLIeDZa 
PaDoMJu gaRDeRobe?
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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

Izmaiņas muzeja darba 
laikos maijā:

LNVM 
Rīgā, brīvības bulvārī 32
4. maijā 11.00—18.00

LNVM Dauderu nodaļa
sarkandaugavā, 
Zāģeru ielā 7
1., 4. un 8. maijā slēgts

LNVM tautas frontes 
muzeja nodaļa
Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15
1., 4. un 8. maijā slēgts

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

Pastāvīgās izstādes
“Nauda Latvijā”

“Latvijas valsts dibināšana 
un 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.

“krimplēnmānija. Pasaules 
modes kliedziens 
padomju garderobē” 
06.05.—31.12.2022.

ārtelpas izstādes
“kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā”
05.2022.—04.09.2022.

“10 jautājumi vēlētājam. 
Demokrātijas atdzimšana” 
Imantas kultūras centrs
4.05.—17.05.

ceļojošās izstādes
“Mēs, tauta”
Vidzemes tehnoloģiju 
un dizaina tehnikums
19.04.—6.05.

“ceļā uz Latvijas brīvību”, 
“es, tu mēs demokrātijā”
Pļaviņu vidusskola
 25.04.—6.05. 

“Priekšmetu stāsti”
Rīgas strazdumuižas 
vidusskola-attīstības centrs
25.04.—2.05.

DauDeRu 
NoDaļa
Pastāvīgā ekspozīcija

bingneru villas kungu istaba

kārļa ulmaņa darba kabinets

Dauderu nama liktenis 
padomju periodā un tapšana 
par muzeju

savrupnama neredzamā 
puse — virtuve

Pastāvīgā izstāde
gaida graudiņa kolekcija
Interjera un sudraba 
priekšmeti no gaida 
graudiņa kolekcijas

Izstādes
“brīve vai nebrīve? 
Zooloģiskā dārza iemītnieki 
Filipa Šalajeva gleznās 
un sergeja Ņikuļšina 
fotogrāfijās”
14.05.—31.07.

Lekcijas

Pievieno savu stāstu 
gadsimta stāstiem

galerijas un virtuālās 
izstādes

Pētījumi un izdevumi

Video un audio Interaktīvās kartes

skolām un ģimenēm Pievieno savu fotogrāfiju 
gadsimta albumam

apmeklē muzeju arī attālināti — virtuālo resursu vietnē

tautas FRoNtes 
MuZeJa NoDaļa
Pastāvīgā ekspozīcija

atmoda—LtF—neatkarība

Parlamentārā revolūcija
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PasauLes MoDes 
atbLāZMa 
PaDoMJu LatVIJā
6. maijā Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā brīvības bulvārī 32 atklāta 
jauna izstāde “krimplēnmānija. Modes 
kliedziens padomju garderobē”. 
Izstāde veltīta krimplēna audumam — 
spilgtai modes parādībai, kas pirms 
pusgadsimta lika straujāk pukstēt teju 
katra “modīga” cilvēka sirdij.

Izstādē aplūkojams bagātīgs krimplēna apģērbu 
vākums no dizaineres un tērpu mākslinieces Annas 
Aizsilnieces kolekcijas, to papildina LNVM krā-
juma priekšmeti un privāti apģērbu deponējumi, 
kā arī fragmenti no privātpersonu atmiņu stās-
tiem par savulaik valdījušo “krimplēnmāniju” – 
auduma iegūšanu, šūšanu un valkāšanu.

Uzmanības centrā izstādē ir pats krimplēna 
apģērbs – 1960.–70. gadu “modes kliedziens” – vis-
dažādākajās tā izpausmēs. Vienlaikus tā vēsta par 
daudz dziļāku laikmeta kontekstu – par Latvijas 
un pasaules kultūrvēsturi 20. gadsimta otrajā 
pusē, izmaiņām sabiedrības gaumē un estētikā, 
par tehnoloģiju progresu, modernajām dizaina 
formām cilvēku ikdienā, kā arī – par pasaules dalī-
jumu ideoloģiski naidīgajos blokos abpus “dzelzs 
priekškara”.

Izskatīgais un praktiskais krimplēns iemiesoja 
sava laikmeta realitāti – iespējams, spilgtāk nekā jeb-
kurš cits modernais materiāls. Sešdesmitajos gados 
gan Rietumu pasauli, gan padomju ikdienu vienoja 
ikdienas dzīves uztveres un modes pārmaiņas. 
Tika uzsvērta tieksme pēc ērtības un praktiskuma, 
vienkāršības un funkcionalitātes, kas atvieglotu 
steidzīga pilsētnieka dzīvi visās jomās. To varēja 

nodrošināt krimplēna audums – košs, nesabur-
zāms, labi kopjams. Jau drīz pēc parādīšanās veikalu 
plauktos krimplēns kļuva par visiekārotāko objektu 
garderobes papildināšanai – kleitām, sarafāniem, 
kostīmiem, uzvalkiem un vieglajiem mēteļiem. Līdz 
ar krimplēnu daudz populārākas kļuva košās, pie-
sātinātās krāsas – fuksijas, rozā, zilā, tirkīzzilā, zaļā, 
sarkanā, dzeltenā un oranžā; blakus vienkrāsaina-
jiem krimplēna tērpiem bieži parādījās arī drosmī-
gāki raksti – ar punktiņiem, rūtiņām, svītriņām, lie-
liem vai sīkiem ziediem un abstraktiem rakstiem. 

Taču vienlaikus krimplēns izgaismoja arī 
padomju sistēmas nepievilcīgo, pat traģikomisko 
pusi. Padomju Latvijā šis sintētiskais audums ienāca 
1960. gadu beigās – ar krietnu laika nobīdi, salīdzi-
not ar Rietumu pasauli. Sākumā krimplēns bija īpaši 
ekskluzīvs, jo ražots ārpus PSRS. To pirka no jūrnie-
kiem un tālbraucējiem, audums arī ceļoja paciņās no 
radiem trimdā Rietumos un pa retam, ar pazīšanos 
un apmaiņā pret kādiem labumiem to varēja sada-
būt arī patukšajos padomju Latvijas veikalos. “Krim-
plēnmānija” bija ne tikai “skriešana pakaļ modei”, 
kas raksturīga visiem laikmetiem un paaudzēm, – 
tā parādīja arī preču trūkuma jeb deficīta mērogus, 
kā arī privātas pazīšanās jeb “blata” izpausmes 
ikdienā. Paradoksāli, ka līdz brīdim, kad krimplēns 
nonāca padomju tekstilrūpnīcās, tā popularitāte un 
prestižs jau bija pabalējis un pasaules mode savu 
skatu vērsa jaunos virzienos.

Izstādi veidojuši LNVM speciālisti Agnija Cigel-
niece, Imants Cīrulis, Aija Jansone, Toms Ķikuts un 
Inta Robežniece. Koncepcijas un stila konsultante – 
māksliniece Anna Aizsilniece. Izstādes dizaina 
autors ir Ģirts Boronovskis. 

  Skati no izstādes 
“Krimplēnmānija. Pasaules 
modes kliedziens padomju 
garderobē”. Foto: Jānis Puķītis

Izstāde skatāma 
Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā Rīgā, 
brīvības bulvārī 32 
katru dienu 
(izņemot pirmdienas) 
10.00—17.00. sekojiet 
#krimplēnmānija: 
Facebook, Instagram, 
Twitter



aktualitātes

4 Ziņnesis 2022 04 05

toP IZstāDe 
“kaMēR VēL LaIks”
Mūsdienās, kad fotografēšana ir 
neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa un 
jebkurš notikums uzreiz tiek dokumentēts 
ar neskaitāmām viedtālruņu kamerām, grūti 
iedomāties, ka pagātnē palicis daudz īpašu 
notikumu, cilvēku, dzīvesveida parādību 
un prasmju, kuras mēs nekad nevarēsim 
apskatīt un vizualizēt. tāpēc nepārvērtējami 
ir tie salīdzinoši nedaudzie muzeju krājumos 
saglabātie fotouzņēmumi, kuriem ir 100 un 
vairāk gadu. 

Tieši šīm – pirmajām etnogrāfiskajām fotogrāfi - 
jām – būs veltīta LNVM jaunā ārtelpas izstāde, 
kas tiks atklāta maija nogalē un būs skatāma liepu 
alejā pie LNVM ēkas Brīvības bulvārī 32, pēc tam – 
vairākās citās vietās pilsētā līdz 4. septembrim.

 Turīgs saimnieks.
20. gs. sākums.  
Fotogrāfs Jānis Rieksts.
LNVM krājums

 Tīklu žāvēšana un lāpīšana 
uz vabām. 1913. gads. 
Fotogrāfs Mārtiņš Sams.  
LNVM krājums

 Dārza darbi. Rīgas 
apkārtne. 20. gadsimta 
sākums. Fotogrāfe Paulīne 
Ķemere. LNVM krājums

 Ede Peniķe. Kuldīgas 
apriņķa Turlavas pagasta 
Ziemeļu ciems. 1895. gads. 
Fotogrāfs Jānis Krēsliņš. 
LNVM krājums

Izstādē būs skatāms vairāk nekā 150 fotogrā-
fiju, kas tapušas laika posmā no 1860. gadiem 
līdz 1920. gadiem. Izstāde vienlaikus stāstīs gan 
par nacionālās pašapziņas modināšanu un etno-
grāfisko pētījumu aizsākumu Latvijā 19.–20. gad-
simta mijā, gan arī rādīs un skaidros tolaik vizuāli 
fiksētās tradicionālās kultūras liecības. Stāsts par 
pirmajiem fotoetnogrāfijas darbiem cieši saistīts 
arī ar personībām – izciliem, pašaizliedzīgiem, 
entuziasma pilniem fotogrāfiem, kas kļuva par 
latviešu profesionālās fotogrāfijas celmlaužiem 
un laikabiedru sociālās atbildības veicinātājiem, 
aktīvi mudinot ikvienu fotouzņēmumos dokumen-
tēt zūdošo tradicionālās kultūras mantojumu. To 
vidū ir Jānis Krēsliņš, Pēteris Abuls, Oskars Emīls 
Šmits, Mārtiņš Buclers, Mārtiņš Sams, Jānis Rieksts, 
Arnolds Cālītis un citi. 
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aIcINāJuMs 
PIeteIkt 
ReFeRātus 
koNFeReNceI
18. septembrī LNVM rīko starpdisciplināru 
zinātnisku konferenci “koks un cilvēks 
Ziemeļeiropā no senvēstures līdz 
mūsdienām”, kas notiek izstādes “airis, 
Mozus un radio. koks Latvijas vēsturē” 
ietvaros. 

Kopš pirmā cilvēka ienākšanas Latvijas teritorijā 
notikušas kardinālas pārmaiņas visās jomās – cil-
vēks savas darbības rezultātā līdz nepazīšanai pār-
vērtis ainavu, vairākkārt nomainījušies saimnieko-
šanas veidi, varas un kultūras, tehnoloģiju progress 
ļāvis mums mainīt dzīvesveidu un kļūt šķietami 
neatkarīgiem no dabas. Tai pat laikā apbrīnojami 
noturīga visos laikmetos bijusi cilvēka un koka mij-
iedarbība. Koks un mežs ir bijis Ziemeļeiropas, tai 
skaitā Latvijas, ainavas pamatelements un centrāli 
svarīgs resurss. Cilvēka un meža/koka attiecībās ir 
nolasāma zemes un sabiedrības vēsture. Koksnes 

funkcionālais pielietojums atklāj civilizācijas attīs-
tības gaitu, vēsta par amatniecības un mākslas 
tendencēm, kā arī raksturo rūpniecības vēsturi un 
visdažādākās ikdienas dzīves jomas. Ar mežu kā 
dabas daļu gadu tūkstošiem ir bijuši saistīti estētis-
kie un sakrālie priekšstati, attieksme pret mežu un 
kokiem ir iemiesojusi attieksmi pret dzīvo pasauli 
un vidi kopumā. Koks kā vēsturiskās un mūsdienu 
ekosistēmas daļa veido stāstu par vides un sabied-
rības attiecībām. Tas iezīmē arī mūsdienu Latvijas 
un pasaules sabiedrības izaicinājumus sabalansēt 
šodienas un nākotnes intreses, lai nodrošinātu eko-
sistēmu un arī pašas sabiedrības ilgtspēju.

Konferences nolūks ir iezīmēt cilvēka un koka/
meža attiecības vēsturē, tās izgaismojot caur kok-
snes funkcionālo pielietojumu, koka un meža 
sakrālo un estētisko izpratni, vēsturisko ekoloģisko 
un vides perspektīvu, kur cilvēka dzīves telpa cieši 
saistās ar mežu kā ainavas un vides daļu.

Aicinām pētniekus pieteikt dalību konferencē, 
sagatavojot referātus par šādām tēmu grupām:

1. Koksnes funkcionālais pielietojums no sen-
vēstures līdz mūsdienām.

2. Koks/mežs cilvēku priekšstatos. Ainava, vide 
un ekoloģija no senvēstures līdz mūsdienām.

Referāta ilgums: 20 minūtes, darba valodas: lat-
viešu, angļu. 

 Skats uz kokzāģētavu pie 
Smārdes ūdensdzirnavām. 
20. gadsimta sākums. 
Fotogrāfs Oskars Emils Šmits. 
LNVM krājums

Pieteikumi 
līdz 2022. gada 
16. maijam tiek 
gaidīti uz e-pastu: 
janis.sabanovs@
lnvm.lv 
Plašāka informācija 
par konferenci un 
pieteikuma anketas: 
http://lnvm.lv/?p= 
19384

KOKS uN ciLVēKS 
ZiEMEļEiROPā 
NO SENVēSTuRES 
LīDZ MūSDiENāM

18.09.2022.
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IkgaDēJIe ZINātNIskIe LasīJuMI 
11. MaIJā
ar bagātīgu programmu šogad turpināsies LNVM zinātnisko lasījumu tradīcija. 
11. maijā no plkst. 9.30 muzejā klātienē, kā arī attālināti muzeja Facebook lapā 
būs dzirdami un skatāmi kopumā 13 lasījumi.

9.30—9.40 Lasījumu atklāšana

9.40—10.05 Vanda Visocka, LNVM Arheoloģijas departamenta krājuma glabātāja
Bagātīgie pavardi: Ķivutkalna keramikas telpiskā analīze atradumu kontekstā

10.05—10.30 Ingrīda Līga Virse, LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece
Arheoloģisko pieminekļu apzināšana dienvidrietumu Kurzemē. Sākotnējie rezultāti

10.30—10.55 Baiba Vaska, LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece
Šķēpi zemgaļu (5.–8. gs.) un latgaļu (7.–8. gs.) kultūrās – kopīgais un atšķirīgais

10.55—11.20 Irita Žeiere, LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece
Lina izmantošana Latvijā, balstoties uz arheoloģisko materiālu

11.20—11.45 Eduards Plankājs, LNVM Arheoloģijas departamenta krājuma glabātājs
Suns viduslaiku arheoloģiskajā materiālā Latvijas teritorijā

11.45—12.10 Arnis Radiņš, LNVM direktors
Par “barbariem” pirms viduslaikiem šodienas Latvijas teritorijā

12.10—13.00 Pusdienu pārtraukums

13.00—13.25 Alise Gunnarssone, LNVM Arheoloģijas departamenta galvenā krājuma glabātāja
Viduslaiku akmensmasas keramika Ikšķiles pilī un ciemā

13.25—13.50 Baiba Dumpe, LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece
Viduslaiku glazētā sarkanmāla keramika Ikšķilē

13.50—14.15 Anda Ozoliņa, LNVM Numismātikas nodaļas vadītāja
Baldones Viesuļu depozīts

14.15—14.40 Mārīte Jakovļeva, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļas pētniece
1648. gada 28. februāris un tā nozīme Kurzemes hercogistes vēsturē

14.40—15.10 Kafijas pauze

15.10—15.35 Gundega Skagale, LNVM Etnogrāfijas nodaļas pētniece
Latviešiem Juris, krieviem Jurijs. Etnogrāfa un ģeogrāfa Novoselova devums latviešu materiālās 
un garīgās kultūras izpētē

15.35—16.00 Anete Ulmane, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures krājuma nodaļas krājuma 
glabātāja
Liecības par 19.–20. gadsimta mijas koka arhitektūru LNVM krājumā

16.00—16.25 Arnis Strazdiņš, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības nodaļas pētnieks
Satversmes melnraksti. Ieskats Latvijas konstitūcijas tapšanas gaitā un nerealizētajos variantos

Pasākumā LNVM speciālisti dalīsies ar muzeja 
krājuma izpētes rezultātiem (te minams gan nesen 
iegūtais un restaurētais Baldones Viesuļu depo-
zīts, gan referāti par arheoloģisko keramiku, linu, 
liecībām par koka arhitektūru un citām tēmām), 
iepazīstinās ar arheoloģisko pieminekļu apzināša-
nas pieredzi un piedāvās pārdomas par aktuālām 
historiogrāfijas problēmām. Krājuma glabātāju un 

pētnieku vadītais ceļojums vēstures tēmās sāksies 
bronzas laikmetā un noslēgsies 20. gadsimtā – ar 
referātu par Latvijas Republikas Satversmes tap-
šanu. Prieks, ka pēc ilgāka pārtraukuma varam 
aicināt interesentus ņemt dalību konferencē klā-
tienē – muzeja konferenču zālē Brīvības bulvārī 
32 –, un vienlaikus saglabāsim iespēju pieslēgties 
referātiem arī tiešraidē LNVM Facebook lapā. 
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 4. maija apsveikums. 
Māksliniece Dita Pence

 Modeļi un zīmējumi 
rakstam “Svētku tērpi”. 
Māksliniece ārija Liepiņa. 
Žurnāls “Zvaigzne” 
(01.03.1977). LNVM krājums

MuZeJa PasākuMI 
MaIJā
Maijs jau ierasti ir viens no darbīgākajiem 
mēnešiem LNVM Izstāžu un komunikācijas 
departamentā brīvības bulvārī 32, kur 
apmeklētājiem tiek piedāvāta Latvijas 
vēstures ekspozīcija un izstādes, un šīgada 
maijs nav izņēmums: šomēnes muzeja 
cienītāji un vēstures interesenti visās 
vecuma grupās tiek aicināti uz gandrīz 
20 pasākumiem, kas veltīti dažādām 
vēstures tēmām.
 
Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas 4. maija 
daudzveidīgā programma aicināja ne vien atsvai-
dzināt zināšanas par valsts vēsturi un padziļināti 
izpētīt dažādas tēmas pamatekspozīcijā un izstādēs 
rīkotajās ekskursijās un nodarbībās ģimenēm, bet arī 
iesaistīties: dažādu paaudžu cilvēkiem bija iespēja 
dot savu ieguldījumu 1960.‒90. gadu ikdienas dzī-
ves pētniecībā un saglabāšanā nākotnei, daloties 
savās vai vecāku un paziņu atmiņās par šo laiku 
LNVM jaunajā iniciatīvā Gadsimta stāsti. Savukārt 
gluži konkrētu un tūlītēju atbalstu bija iespējams 
sniegt, līdzot piepildīt Drosmes kasti mazajiem 

slimniekiem (šo akciju organizē Bērnu klīniskā uni-
versitātes slimnīca). 4. maijā muzejā tika organizēta 
arī īpaša ekskursija Ukrainas iedzīvotājiem, kuri 
atraduši pagaidu mājas Latvijā (pilna 4. maija pasā-
kumu programma lasāma lnvm.lv).

Vairāki pasākumi plānoti jaunatvērtajā izstādē 
“Krimplēnmānija”: 10. maijā interesentiem tiks 
piedāvāta ekskursija izstādes kuratoru vadībā, bet 
24. maijā – lekcija par padomjlaiku smaržām, kam 
tagad jau vēsturiskas vērtības statuss.

Izstādes “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē” sezonu noslēgs pasākums pilsētvidē – 
mākslas vēsturnieces Anitas Meinartes vadītā eks-
kursija “Koks Rīgas baznīcu interjeros” 17. maijā.

Pilsētā būs pieejams arī LNVM jaunākais vei-
kums – ārtelpas izstāde “Kamēr vēl laiks. Fotoetno-
grāfijas sākums Latvijā”, kas tiks atklāta maija 
nogalē liepu alejā pie LNVM ēkas (vairāk lasiet 
Ziņneša 4. lappusē), un 31. maijā tajā plānota eks-
kursija kuratoru vadībā.

Plaša programma sagatavota 14. maijam: rīta 
pusē, 12.00 LNVM gaidītas ģimenes ar bērniem 
uz tematisku nodarbību izstādē “Krimplēnmā-
nija”, dienas laikā (13.00, 14.00, 15.00) interesentiem 
būs retā iespēja viesoties muzeja krātuvē Pulka ielā, 
savukārt no 19.00 muzeja durvis būs atvērtas Muzeju 
nakts publikai, kam tiks piedāvāts “Klejojums laikā 
un citās matērijās” (vairāk lasiet Ziņneša 9. lpp.).

Un, lai nepiemirstos arī skolas beigu posms un 
ar to neizbēgami saistītie gala pārbaudījumi vēs-
turē, muzejs piedāvā divas nodarbības “Gatavo-
šanās eksāmenam” (21. un 28. maijā), kas palīdzēs 
nostiprināt skolā gūtās zināšanas. 

 Muzeju krātuve Rīgā, 
Pulka ielā 8. Foto: Jānis Puķītis

 Skats nodarbībā 
“Gatavošanās eksāmenam”. 
Foto: LNVM
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 LNVM Tautas frontes 
muzeja ekspozīcija. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš

 Sergejs Ņikuļšins. 
“Jaunietes baro aitas Rīgas 
Zoodārzā”. 2019. gads

4. MaIJa sVINības 
uN LatVIJas Rubļa 
gaDaDIeNa 
tautas FRoNtes 
MuZeJa NoDaļā
Maijā LNVM tautas frontes muzejs 
aicina svinēt 4. maiju un atzīmēt 
trīsdesmitgadi kopš Latvijas rubļa 
laišanas apgrozībā.

4. maijā Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 
13/15 bija atvērts no 11.00 līdz 18.00 un piedā-
vāja dažādas ekskursijas. 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00 un 16.00 notika gida vadītas ekskursijas pa 
vēsturisko Tautas frontes mājvietu un ekspozī-
ciju, kas stāsta par Trešās atmodas laiku Latvijā. 

JauNa IZstāDe 
DauDeRu NoDaļā
14. maijā “Dauderu” namā 
apmeklētājiem tiks atvērta gleznu 
izstāde “brīve vai nebrīve? Rīgas 
Nacionālā zooloģiskā dārza iemītnieki 
Filipa Šalajeva gleznās 
un sergeja Ņikuļšina fotogrāfijās”.

Izstāde, ko piedāvā piedāvā “DOM Interjera stu-
dija” un Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kul-
tūras biedrību asociācija, būs veltīta dzīvnieka un 
cilvēka attiecībām. 

Izstādē iekļautas astoņas mākslinieka Filipa 
Šalajeva (1929–2008) gleznas no sērijām “Būrī” (20. gs. 
80. gadi) un “Dzimuši brīvībā” (20. gs. 90. gadi). 
Mākslas darbos redzami Rīgas Zoodārza iemītnieki 
un savvaļā attēloti dzīvnieki (tīģeri, lauvas un citi). 
Gleznas izstādē papildina gandrīz četrdesmit ārsta 
Sergeja Ņikuļšina fotogrāfijas no sērijas “Rīgas 
Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā”; tās uzņemtas 
laika periodā no 2009. līdz 2021. gadam.

Izstāde ir pieskaņota Rīgas Zooloģiskā dārza 
110. jubilejas gadam. Tās kuratori, Marina Krav-
čenko un Aleksandrs Cvetkovs, norāda uz to, ka 
abu pārstāvēto autoru mākslas krustpunktā ir zoo-
loģiskais dārzs – vieta, kur cilvēki un dzīvnieki var 
komunicēt un mijiedarboties.

Izstāde būs apskatāma līdz 2022. gada 31. jū - 
lijam. 

Pulksten 13.00 uz ekskursiju, kas palīdzēja iepazīt 
Latviju un tās vēsturi, tika aicināti Ukrainas pil-
soņi (angļu val.), savukārt 11.00 un 14.30 varēja 
doties “1990. gada 4. maijam pa pēdām” – ekskur-
sijā pilsētvidē. 

11. maijā LNVM Tautas frontes muzejs aicinās 
uz tiešsaistes sarīkojumu “Paldies repšikiem”, kas 
tiks veidots kontekstā ar 1992. gada 4. maija Latvi-
jas Republikas Naudas reformas komitejas lēmumu 
par Latvijas Bankas pagaidu naudas – Latvijas 
rubļa – laišanu apgrozībā.

1992. gada 7. maijā lietošanā nonāca Latvijas 
rubļi, tautā saukti par “repšikiem”. Bijušais Latvijas 
Bankas prezidents Einārs Repše ir norādījis: “Kad 
Latvijas Banka pārņēma Krievijas bankas repub-
likānisko filiāli savā tiešā valdījumā un rīcībā, tas 
notika dažas nedēļas pēc Latvijas Republikas fak-
tiskās neatkarības. Latvijas Bankai nebija tieša 
nodoma atkārtot pirmās brīvvalsts laikā īstenoto 
pakāpenisko pāreju uz latu. Krievijas rubļi vispirms 
tika nomainīti uz Latvijas rubļiem, tikai pēc tam uz 
latiem. Šādu scenāriju mums uzspieda dzīve. Ir ļoti 
interesanti, ka arī Latvijas Bankas ēka, kas atrodas 
Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2a, ir piedzīvojusi 
ciklisku attīstību.” Vienlaikus tā bija arī pāreja uz 
padomju iekārtā nepieļautu brīvo valūtas tirgu, 
kreditēšanu un komercbanku sistēmu. 

Diskusijā tiks runāts par banku sistēmas izvei-
došanu un naudas reformu no PSRS devalvētā 
rubļa uz Latvijas rubļiem jeb “repšikiem”, bet pēc 
tam – uz latiem, kas izrādījās tikai pārejas valūta 
līdz eiro ieviešanai. Tajā aicināti piedalīties: Einārs 
Repše, Kristīne Ducmane, Imants Lancmanis, Ilze 
Jurkāne. 
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kLeJot, IeeLPot, 
IePaZīt, sagaRŠot
LNVM un tā nodaļu — Dauderu un 
tautas frontes muzeja — piedāvājums 
Muzeju naktij 14. maijā aicina uz 
dažādām nodarbēm, kas palīdzētu 
sajust pavasari, dažādus materiālus un 
vides, kam ikdienas straujajā ritmā nav 
atlicis laika.

LNVM mītnē Brīvības bulvārī 32 Muzeju nakts 
norisēm no 19.00 līdz 24.00 dots nosaukums “Koks, 
kosmoss, krimplēns: klejojums laikā un citās matēri-
jās”. Muzeja 2. stāvā apmeklētājus gaidīs jau minēto 
un citu matēriju iepazīšana, meklējot priekšmetus 
izstādē “Airis, Mozus un radio”, tiekoties ar zvaig-
žņu pētnieku Kosmosa telpā pulksten 20.00, iemē-
ģinot jauno nodarbību zāli, pieskaroties 1960.–80. 
gadu modes kliedzienam krimplēnam jaunās izstā-
des “Krimplēnmānija” modes ateljē un ļaujoties 
nostalģijai tā laika mūzikas skaņās un kustīgajās 
bildēs. Būs atvērts arī fotostūrītis ar minikleitu un 
saulesbrillēm un Gadsimta stāstu birojs, kur dalīties 
atmiņās par pēdējo 50–70 gadu ikdienu.

Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 13/15 
no 19.00 līdz 23.00 rosinās ieelpot mieru, dodo-
ties orientēšanās spēlē “Esi acīgs Tautas frontes 
muzejā” vai iemūžinoties fotostūrītī. 

Savukārt Dauderu nodaļas darbinieki pie-
dāvā no jauna atklāt grezno savrupnamu un tā 
neparasto biogrāfiju, iedziļinoties ikdienas vēs-
turē – pasākumā ““Dauderi” no ķēķa puses: iejū-
ties 19.–20. gadsimta ikdienā” (no 17.00 līdz 23.00) 
varēs iepazīt gan ekspozīciju, gan arī savrupnama 
dzīves neredzamo pusi, apskatot vēsturisko vir-
tuvi. Ekspozīcijā iegūtās zināšanas varēs papildi-
nāt praktiskajos uzdevumos un spēlēs “Dauderu” 
dārzā. To laikā dalībnieki būs aicināti kavēties 
20. gadsimta sākumā sastādīto ēdienkaršu pasaulē 
un apgūt tam laikam ikdienišķās, bet mūsdienās 
aizmirstās prasmes un iekārtas. Virtuvē varēs iemā-
cīties lasīt vecajā ortogrāfijā un gotiskajā drukā pub-
licētās receptes, saprast tajās izmantotos vecvārdus, 
sagatavot nepieciešamo, vecajās mērvienībās norā-
dīto sastāvdaļu daudzumu un apgūt citas prasmes. 
Aktīvās atpūtas cienītājiem būs iespēja pārbaudīt 
savu erudīciju, dodoties orientēšanās spēlē tuvākā 
apkaimē vai līdzdarboties zupas vārīšanā “Dau-
deru” dārzā un pašiem to arī nosmeķēt. 

 Muzeju nakts afiša Latvijā

 Brīvības bulvāris 32, Rīgā, 
tagadējā LNVM ekspozīcijas 
un izstāžu ēka. 20. gadsimta 
70.–80. gadi. Fotogrāfs: 
Laimonis Stīpnieks

 Muzeju nakts apmeklētāji 
Tautas frontes muzejā. 
2019. gads. Foto: LNVM

 Fragments no LNVM 
Dauderu nodaļas pastāvīgās 
ekspozīcijas “Savrupnama 
neredzamā puse — virtuve”. 
19. gadsimta beigu zupas 
terīne ar smeļamo kausu. 
2022. gada janvāris. 
Foto: Jānis Puķītis
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 Skati no gatavošanās 
demonstrācijai ukrainas 
atbalstam 2022. gada 7. martā
Foto: Jānis Puķītis 

 Vēsturnieka Valda Klišāna 
lekcija “Krievzeme vai Krievija? 
ukrainas konflikts un viduslaiku 
vēsture”. Ekrānšāviņš

 Lu profesora ērika 
Jēkabsona lekcija “Galvenais 
par ukrainas militāro un 
politisko vēsturi 19.—20. 
gadsimtā”. Ekrānšāviņš

 Lu pētnieces Dainas 
Bleieres lekcija “Svarīgākais 
par ukrainas vēsturi pēc 
2. pasaules kara”. Ekrānšāviņš

  LNVM darbinieki 
demonstrācijā ukrainas 
atbalstam 2022. gada 7. martā
Foto: Jānis Puķītis

Muzeja sociālajiem tīkliem tika sagatavotas 
publikācijas par Ukrainas un Latvijas starpvalstu 
attiecībām: 24. februāra ieraksts ar tēmturi #Lai-
kazīmes vēstīja par Ukrainas lomu Latvijas nācijas 
pašnoteikšanās un neatkarīgas valsts idejas attīs-
tībā 20. gadsimta sākumā, bet 9. marta publikā-
cijā varēja apskatīt Ukrainas amatpersonu dāvanas 
Latvijas valstsvīriem pēc abu valstu neatkarības 
atgūšanas 1990. gados.

Drošā un mierīgā muzeja atmosfēra no Ukrai-
nas atbraukušajiem var noderēt gan atelpas 
brīdim, gan arī Latvijas kultūras un vēstures iepa-
zīšanai, tāpēc LNVM no 19. marta sāka piedāvāt 
Ukrainas pilsoņiem bezmaksas ieeju muzejā Brī-
vības bulvārī 32, ko teju ik dienas izmanto vairāki 
jaunpienākušie Latvijas iemītnieki. 

Savukārt 7. martā LNVM darbinieki ar paš-
rocīgi veidotiem plakātiem pievienojās Latvijas 
muzeju un bibliotēku, kā arī citu kultūras noza-
res institūciju kopīgajā protesta akcijā pretī Krievi-
jas vēstniecībai, paužot nosodījumu nežēlīgajai un 
postošajai karadarbībai Ukrainā. 

PasākuMI 
ukRaINas 
atbaLstaM
attīstoties krievijas agresīvajai 
karadarbībai ukrainā, LNVM dažādos 
veidos iesaistījās Latvijas iedzīvotāju 
zināšanu paplašināšanā par netālo 
kaimiņvalsti, kā arī demonstrēja atbalstu 
ukrainas tautai.

Trīs pēcpusdienas marta sākumā muzejs aicināja 
vēstures pētniekus uzstāties ar tiešrādes lekcijām 
par Ukrainas vēsturi. 2. martā vēsturnieks Valdis 
Klišāns piedāvāja lekciju “Krievzeme vai Krie-
vija? Ukrainas konflikts un viduslaiku vēsture”, 
3. martā LU profesors Ēriks Jēkabsons izklāstīja 
galvenos pieturpunktus Ukrainas militārajā un 
politiskajā vēsturē 19.–20. gadsimtā, bet 11. martā 
LU pētniece Daina Bleiere nolasīja lekciju “Svarī-
gākais par Ukrainas vēsturi pēc 2. pasaules kara”. 
Tiem, kuriem neizdevās pieslēgties lekcijām reālajā 
laikā vai ir interese to izdarīt vēlreiz, iespēju noska-
tīties lekciju ierakstus sniedz muzeja virtuālās māj-
vietas: Facebook lapa facebook.com/LNVMuzejs, You-
tube kanāls youtube.com/LNVMuzejs un eMuzejs 
emuzejs.lnvm.lv.
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  Skapis pirms 
restaurācijas, restaurācijas 
procesā un pēc restaurācijas. 
Fotogrāfs: Jānis Puķītis oZoLkoka skaPJa 

RestauRācIJa
LNVM etnogrāfijas nodaļas krājumā 
glabājas ozolkoka skapis, ko 19. gadsimtā 
darinājis lauku mēbeļgaldnieks, izmantojot 
baroka stila motīvus. Šis stāsts būs par 
to, kā skapis atguvis jaunu elpu muzeja 
restauratora Jāņa Menģela darbnīcā, 
sadarbojoties ar kolēģiem.

Skapis muzejā nonācis no I. Iršena 1927. gadā, lie-
tots Zemgalē. Tā izmēri: 178,5 x 137 x 67 cm. Skapja 
korpuss izgatavots no astoņām skaldnēm, priekšē-
jās un vidējās sānu skaldnes nošļauptas. Tā cokols 
un dzega izcelti ar profilētām līstēm, pusloka fron-
tona centrā viena pret otru vērstas divas volūtas. 
Skapja fasādes vērtnes pildiņš rotāts ar aplikatīvu, 
ģeometrisku profilētu līstu kasetējumu un atvilktni 
cokola daļā. Priekšējās skaldnes rotātas ar imitē-
tiem taisnstūra formas pildiņiem, kurus ieskauj 
profilētas līstes, savukārt abu sānu vidējās skaldnēs 
redzams izēvelēts, profilēts pilastrs ar profilētu bāzi 
un kapiteli. Skapja aizmugure izgatavota no divām 
plātnēm, iekšpuse sadalīta ar starpsienu, kreisajā 
pusē trīs plaukti, labajā – četri koka āķi. Skapja kor-
pusa daļas savienotas ar bezdelīgastu dzeguļiem 
un tapām.

Uzsākot restaurāciju, tika konstatēts, ka skapja 
konstrukcija ir nestabila, bojāti korpusa daļu 

savienojošie bezdelīgastu dzeguļi. Koka detaļas bija 
sarukušas, saplīsušas, deformējušās un atlīmējušās. 
Zudībā bija gājušas visas sešas kājas, liela daļa pro-
filēto līstu, frontona centrālais dekors un vērtnes 
slēdzene ar atslēgu. Skapis nobružāts netīrs, cokola 
daļās redzami lakas zudumi, apakšējā profilētā līste 
bija klāta grīdas krāsas traipiem, dzelzs furnitūra 
sarūsējusi.  

Restaurācijas darbu gaitā skapis tika pilnībā 
izjaukts. Atdalītajām detaļām no līmējumu vietām 
mehāniski notīrīta vecā līme, salīmēti saplīsušie 
korpusa dēļi, lielākajās plaisās ielīmētas atbilstoša 
izmēra līstes. Izliektajām fasādes cokola un fron-
tona daļām mugurpusē, paralēli šķiedras virzie-
nam, tika iezāģētas spraugas, detaļas iztaisnotas 
un nofiksētas ar spīlēm uz taisna pamata, izzāģē-
tajās spraugās ielīmētas līstes, kas detaļas nofiksē 
taisni. Sarukušajām detaļām (vērtnes pildiņam, 
atvilktnes grīdai, aizmugures plātnēm, korpusa 
horizontālajām plātnēm) sānu malās pielīmēja 
sākotnējiem izmēriem atbilstošas līstes, netīrumus 
no skapja detaļām notīrīja ar siltā ūdenī samitrinātu 
kokvilnas drānu, bet grīdas krāsu no līstes mehā-
niski atdalīja ar skalpeli. Skapja korpusa daļas tika 
nostiprinātas ar tapām, bet vērtnes un atvilktnes 
konstrukcijas salīmētas. Trūkstošās profilētās līstes 
izgatavoja no jauna, pielāgojot attiecīgajai vietai, 
bet dekoratīvos elementus nostiprināja ar tapām. 
Virsmas nolakoja ar šellaku un vaskoja, dzelzs fur-
nitūru restaurēja.

Restaurācijas procesu veica: restaurators-vecmeis-
tars Jānis Menģels, restaurators Krišjānis Rimšāns 
(dzelzs furnitūras restaurācija). 
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MuZeJa kRāJuMu 
kuPLINa kRāŠŅa 
PŪRa sega
aizvadītā gada nogalē LNVM saņēma 
dāvinājumā “pūra deķi” — tamborētu vilnas 
segu ar izšūtiem ziedu motīviem. Muzejam 
to atvēlēja Lolita sedola, segu darinājusi 
dāvinātājas vecmāmiņa anna Dienava 
(dzimusi krikmane 1894. gadā tadaiķu 
pagastā, mirusi 1983. gadā Rīgā). 

Anna Dienava tamborējusi segu savam kāzu pūram 
ap 1910.–1913. gadu, iespējams, pēc vācu rokdarbu 
žurnāla parauga. Vecmāmiņa bijusi liela rokdarb-
niece – gan audusi, gan krāsojusi dzijas. Lolita 
Sedola atceras, ka bērnībā vecāki viņu seguši ar 
vecmāmiņas darināto segu.

LNVM Apģērbu un tekstila kolekcijā glabājas 
vairāk nekā 800 segu un to daļu, no tām tikai 26 
segas ir tamborētas. Vairums tamborēto segu dari-
nātas 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. 
Šajā laikā gultas segas darināšanas un rotāšanas 
ziņā bija vienas no krāšņākajām tekstīlijām. Muzeja 
krājumā gan austās, gan tamborētās segas pārstāv 
dažādu tehniku un kompozīciju variācijas, spilgti 
parādot tolaik valdošās amatnieciskās prasmes un 
modes ietekmes.

Tamborētās segas tika darinātas gan no vilnas, 
gan kokvilnas dzijām. Vienkrāsainas segas dari-
nātas no baltas kokvilnas dzijas. No vilnas dzijas 
tamborēja segas ar dažādu krāsu ietamborētiem 
ģeometriskiem, augu, ziedu, dzīvnieku motīviem. 
Vilnas segas darināja arī, satamborējot kopā krā-
sainu svītru joslas vai atsevišķus kvadrātu vai apļu 

motīvus. Bieži vien segām pietamborētas apmales 
no atšķirīgas vai tās pašas krāsas dzijas, visbiežāk – 
mežģīnes ar robiņiem, vai arī piesietas bārkstis.

Ar greznu kompozicionālo risinājumu izce-
ļas segas, kurām tamborējumu papildina izšūti 
ziedu un augu motīvi. Tās darinātas tā sauktajā 
tunēziskajā tamborējumā. Tunēziskais (arī Tuni-
sijas vai tunēziešu) tamborējums veido biezāku, 
blīvu un nestaipīgu pamatu, kā arī nosacīti rūtotu 
pamatrakstu, kas piemērots krustdūriena izšūša-
nai. Tunēzisko tamborējumu veic ar īpašu tambo-
radatu, kas no parastas tamboradatas atšķiras ar 
garumu.

Muzejam dāvinātā sega darināta šajā tunēziskajā 
tamborējumā. Segu veido četras garenvirzienā tam-
borētas joslas, kuru vidusdaļas izšūtas krustdūrienā 
ar ziedu, pumpuru un zaru motīviem. Segas malām 
un vienam galam piešūta tamborēta mežģīne ar 
robiņiem. Sega ataino tās darināšanas laikā pastā-
vošos segu stilistikas un rotāšanas paņēmienus.

Muzejs izsaka pateicību Lolitai Sedolas kundzei 
par dāvinājumu! 

  Sega, “pūra deķis”. 
Liepājas apriņķis, Tadaiķu 
pagasts, “Krikmaņi”. 
1910.—1913. gads. Vilna.
LNVM krājums. 
Fotogrāfs: Jānis Puķītis
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atkLāts PoRtāLs 
gaDsIMta stāstI
29. martā Facebook tiešrādē tika atklāts 
jauns LNVM sabiedrības iesaistes portāls 
gadsimta stāsti — ar mērķi uzkrāt Latvijas 
iedzīvotāju liecības par gluži neseno 
pagātni 2—3 paaudžu garumā. Portāls, kas 
mājo LNVM virtuālo resursu vietnē eMuzejs, 
tiek aktīvi skatīts un papildināts ar stāstiem 
un atbildēm uz anketu jautājumiem.

Gadsimta stāsti veidoti kā mūsdienīgs turpinājums 
jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā Latvijas 
teritorijā aizsāktajiem etnogrāfiskajiem un antropo-
loģiskajiem lauka pētījumiem, kuros savāktās liecī-
bas – interviju pierakstus, anketu lapas, zīmējumus 
u. c. materiālus – glabā LNVM. Šīs liecības būtiski 
papildina muzejā jau saglabātos priekšmetus, un 
ikviena iesniegtie stāsti būs būtisks papildinājums 
tēmām, kas raksturo sadzīvi un noteiktam laikme-
tam raksturīgo priekšmetisko (materiālo) pasauli. 

Atklāšanas pasākumā par jaunās platformas 
nozīmi muzeja darbā, tēmu izvēli, anketu aizpil-
dīšanas un materiālu pievienošanas tehnisko pusi 
stāstīja tā veidotāji Sanita Kalna un Ilze Miķelsone. 
LNVM direktors Arnis Radiņš dalījās atmiņās par 
dzīvi komunālajā dzīvoklī, bija pieaicināti arī viesi 
ar savu pieredzi un stāstiem: Urzula Jēkabsone 
runāja par padomju laika ģērbšanās paradumiem, 
Monika Zīle – par dāvanām un dāvināšanas tra-
dīcijām, Dainis Īvāns – par cilvēka attiecībām ar 
padomju valsti. Viena no projekta autorēm Dr. art. 
Ieva Pīgozne sniedza intervēšanas ieteikumus pro-
jekta potenciālajiem līdzdalībniekiem, kuri nevis 
aizpildīs anketu par savu pieredzi, bet iztaujās, pie-
mēram, vecmāmiņu, vecākus vai kaimiņu onkuli.

 Ekrānšāviņi no Gadsimta 
stāstu atklāšanas pasākuma 
29. martā

 Astrīdas stāsts (sadaļa 
Dāvanas un dāvināšana): 
Manā bērnībā vasaras sākumā 
5—6 gadus veciem bērniem 
rīkoja Bērnības svētkus. Tajos 
tika skandēti dzejoļi un teiktas 
uzrunas par laimīgo bērnību, 
bērni – izšūpināti ar meijām 
izrotātās šūpolēs. Tajā gadā 
šūpoļu nebija un pamatīgu 
vilšanos piedzīvoju, saņemot 
dāvanu no svētku rīkotājiem. 
Katrs bērns kopā ar ziediem 
saņēma palielu kasti. Atverot to, 
cerētās lelles vietā ieraudzīju... 
dzeltenu plastmasas mašīnu! 
Varbūt pirkšanas brīdī veikalā 
leļļu nebija, varbūt vienkārši 
pirka visiem vienādas dāvanas, 
jo vairums svētku dalībnieku 
bija zēni?

 Gadsimta stāstu pirmā lapa 
emuzejs.lnvm.lv

gadsimta stāstus 
aicināts iesūtīt 
ikviens — tas palīdzēs 
visiem kopā saglabāt 
vēsturi nākamajām 
paaudzēm. Lasiet 
jau pievienotos 
stāstus un rakstiet 
savējos šeit: 
emuzejs.lnvm.lv/
stasti

Mēneša laikā kopš atklāšanas portālā lasāmi jau 72 
Gadsimta stāsti – gan gari un izvērsti atmiņu tēlo-
jumi, gan īsas un kodolīgas atbildes uz piedāvāto 
anketu jautājumiem. Pagaidām portālā dominē pašu 
piedzīvoto notikumu apraksti, bet lasāmas arī 12 
intervijas ar citiem cilvēkiem un viens dzirdēts stāsts.

Visplašāko interesi piesaistījusi anketa “Kā jūs 
atceraties savu pirmo banānu?” – šajā sadaļā lasāms 
22 stāsti. Otra populārākā anketa ir bijusi “Krim-
plēna apģērbs”, kur uz 6 jautājumiem atbildējuši 
12 cilvēki. Šeit lasāmas atmiņas par 1970. gados 
modē nākušo jauno audumu, kas iekaroja lielas 
simpātijas, jo tas bija ērts un praktiski nenovalkā-
jams (tam veltīta arī topošā izstāde “Krimplēn-
mānija”, par ko vairāk lasiet Ziņneša 3. lappusē). 
Trešās vispieprasītākās anketas titulu ar 7 iesūtām 
anketām katrā iekarojušas uzreiz trīs anketas – 
viena jautājuma anketas “Kādas bija jūsu bērnības 
rotaļlietas?” un “Dāvanas un dāvināšana”, kā ar 
 7 jautājumu anketa “Kā ģērbās padomju laikā?”.

No 29. marta līdz 29. aprīlim Gadsimta stāstu 
vietnē paviesojušies 678 lietotāji. Vislielāko interesi 
lapa piesaistīja 30. martā, kad vienā dienā to apska-
tīja 183 lietotāji. 29. un 30. marts bija arī līdz šim 
aktīvākais anketu pievienošanas laiks, kad divās 
dienās tika pievienoti 19 stāsti. Patlaban Gadsimta 
stāstos pieejama 51 anketa, jau drīzumā to papildi-
nās jaunas tēmas un jaunas anketas. 
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MaRta uN aPRīļa 
NotIkuMu 
HRoNIka īsuMā

 Lekcijas ekrānšāviņš

Martā un aprīlī izstādes 
“Airis, Mozus un radio. Koks 
Latvijas vēsturē” aktualizēto 
tēmu ietvaros interesentiem 

 Skats lekcijā Vienkoču parka 
muzejā. Ekrānšāviņš

Jaunumu tiešrādes lekciju 
žanrā LNVM darbībā iezīmēja 
12. aprīlis — pirmo reizi tika 
veikta “izbraukuma lekcija”. 
Dr. sc. ing. Riharda Vidzicka 
lekcija “Dobto vienkoču 
vēsturiskās izgatavošanas 
tehnoloģijas” tika translēta no 
tēmai visatbilstošākās vietas — 
Līgatnes Vienkoču parka 
Kokamatniecības muzeja —, 
tā paplašinot lekciju vietu 
ģeogrāfiju.

 30. martā LNVM Brīvības 
bulvārī 32 viesojās Pulkveža 
Oskara Kalpaka profesionālās 
vidusskolas audzēkņi. 
Ekskursijas par kultūras 
kanonu un tajā iekļautajām 
Latvijas vēstures vērtībām 
trim skolas audzēkņu grupām 
vadīja muzejpedagoģe ilze 
Miķelsone.
Foto: LNVM

 Aprīlī izstādē “Airis, 
Mozus un radio. Koks 
Latvijas vēsturē” tika rīkotas 
divas ekskursijas izstādes 
kuratoru vadībā: 11. aprīlī 
tajā devās muzeja kolēģi, 
kuri nebija paguvuši to 
apskatīt pirms covid-19 
ierobežojumiem, kas sākās 
rudenī, savukārt 19. aprīlī 
kuratori par izstādi stāstīja 
plašākai publikai.
Foto: LNVM

 Lekcijas ekrānšāviņš

22. martā Facebook tiešrādē 
varēja vērot Latvijas Mākslas 
akadēmijas asociētās 
profesores, Dr. art. ineses 
Siricas lekciju “Meklējot 
latviešu stilu koka mēbelēs, 
1901.—1913. gads”

 Ekrānšāviņš no muzeji.lv

Marta beigās Latvijas Kultūras 
akadēmijas Tālākizglītības 
centra veidotajā izdevumā 
par Latvijas kultūras institūciju 
pieredzi piedāvājuma 
veidošanā digitālajā vidē 
covid-19 pandēmijas laikā, 
kas tapis ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda programmas “KultūrElpa” 
atbalstu, iekļauts arī Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja 
pieredzes stāsts. Kovidlaika 
pieredzē, kur ietilpst gan 
pārvarētās grūtības, gan 
ieguvumi, dalījās LNVM 
izglītības un komunikācijas 
departamenta vadītāja Astrīda 
Burbicka un LNVM direktora 
vietnieks zinātniskajā darbā, 
Dr. hist. Toms Ķikuts.

 Diskusijas ekrānšāviņš

9. martā LNVM Tautas 
frontes muzejs sadarbībā ar 
Konrāda Adenauera fondu 
aicināja tiešsaistē pieslēgties 
diskusijai „PSRS apstāvēšana”, 
kas tika veltīta Belovežas 
gāršas līgumam, ko 1991. 
gada 8. decembrī starp 
Baltkrievijas PSR, Krievijas 
PFSR un ukrainas PSR 
vadītājiem. Diskusijā piedalījās 
vēsturniece Daina Bleiere, 
žurnālists Māris Zanders, jurists 
Jānis Pleps, žurnālists Edvīns 
inkens, drošības eksperts 
Andris Kudors. Sarunu 
vadīja Latvijas universitātes 
sociālās atmiņas pētnieks, 
komunikācijas zinātņu doktors 
Mārtiņš Kaprāns.

tika piedāvātas trīs tiešrādes 
lekcijas. 8. martā notika 
ekonomista Edmunda 
Krastiņa lekcija “Koksnes 
izmantošana Latvijas 
rūpniecībā 19.—21. gadsimtā“.



hronika

15 Ziņnesis 2022 04 05

 Skats “Dauderu” dārzā 
Lielās Talkas laikā 30. aprīlī. 
Foto: LNVM

Sestdien, 30. aprīlī, visā Latvijā 
norisinājās jau par tradīciju 
kļuvusī Lielā Talka. Tas ir lielisks 
veids, kā padarīt savu apkārtni 
tīrāku un patīkamāku mums 
visiem. LNVM Dauderu nodaļa 
jau vairākus gadus piedalās 
Lielajā Talkā, tāpēc arī šogad 
uz “Dauderu” dārzu palīdzēt 
sakopt muzeja teritoriju tika 
aicināti talkotāji. Darāmie 
darbi paredzēja sagrābt 
pērnās lapas, zarus un zīles, 
kā arī iestādīt jaunus bukšu 
krūmus. Talkošana muzeja 
teritorijā īpaši noderēja 
ģimenēm ar maziem bērniem 
un jaunāko klašu skolēnu 
grupām. Pēc darba talkotājiem 
tika piedāvāta bezmaksas 
ekskursija LNVM Dauderu 
nodaļā

 Skats “Dauderu” dārzā 
30. aprīlī. Foto: LNVM

Sestdien, 30. aprīlī, interesenti 
bija aicināti bez ieejas maksas 
apmeklēt Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja Dauderu 
nodaļu. Šādu iespēju muzejs 
turpmāk piedāvās katra mēneša 
pēdējā sestdienā, lai muzeja 
apmeklētāji šajā sarežģītajā laikā 
nedaudz novērstos no ikdienas 
steigas un izbaudītu nesteidzīgu 
pastaigu muzeja telpās, 
apskatot ekspozīciju un grezno 
interjeru, kā arī baudītu dabas 
mošanos “Dauderu” dārzā.

 2. maijā pie Kultūras un 
atpūtas centra “imanta” tika 
uzstādīta LNVM ceļojošā 
izstāde “10 jautājumi 
vēlētājam. 1920—1990—2020”, 
kas tika izveidota, atzīmējot 
demokrātijas 100 gadus 
Latvijā. 10 ārtelpas stendos 
skatīts kopīgais un atšķirīgais 
demokrātijas procesos 
starpkaru Latvijā un pēc 
neatkarības atgūšanas, ko 
ilustrē daļa no unikālās LNVM 
politisko karikatūru kolekcijas, 
partiju aģitācijas plakāti un 
vēsturiskas fotogrāfijas
Foto: LNVM

 Tartu Pilsētas muzeja 
pārstāve Marge Rennita, 
igaunijas Lielceļu muzeja 
kurators Pāvo Krons, igaunijas 
Lauksaimniecības muzeja 
pārstāve ilze Salnaja-Verva, 
LNVM pārstāvis imants cīrulis, 
Tartu Pilsētas muzeja pārstāve 
Madle uibo. Foto: LNVM

Gatavojoties 2024. gadā 
plānotajām Tartu kā Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas 
svinībām un smeļoties idejas 
topošajai izstādei “Veļasmašīna 
no bietēm”, 2022. gada 
13. aprīlī LNVM krātuvē 
Pulka ielā viesojās kolēģi no 
igaunijas Lielceļu muzeja, 
igaunijas Lauksaimniecības 
muzeja un Tartu Pilsētas muzeja.

 28. aprīlī notika pirmā 
nodarbība jaunizveidotajā 
muzeja nodarbību telpā — 
jauniešiem no Bolderājas 
jaunās pamatskolas nodarbību 
“Latvija no valsts dibināšanas 
līdz mūsdienām” vadīja 
muzejpedagoģe Santa cerbule.
Foto: LNVM

 Diskusijas ekrānšāviņš

28. aprīlī Brīvības bulvārī 
32 un paralēli tiešrādē 
muzeja lapā Facebook notika 
diskusija “cilvēks un mežs. 
Ko izvēlējāmies pagātnē, 
ko izvēlamies šodien?”, 
kas noslēdza šīs sezonas 
pasākumu ciklu izstādē “Airis, 
Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”. Diskusiju vadīja 
žurnālists Aidis Tomsons, tās 
dalībnieki bija A/S “Latvijas 
finieris” padomes 
priekšsēdētājs uldis Biķis, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 
valdes priekšsēdētājs Viesturs 
Ķerus, ekonomists Edmunds 
Krastiņš, laika ziņu redaktors 
Toms Bricis un LNVM 
vēsturnieks imants cīrulis.

 Grāmata “Rihards Zariņš. 
1869–1939. Ko Latvijas meži 
šalc. What Latvia’s Forests are 
Whispering”. Foto: Jānis Puķītis

ikgadējā Grāmatu mākslas 
konkursa “Zelta ābele” kategorijā 
“Zinātniskā literatūra” 2022. 
gadā galveno balvu saņēma 
rakstu krājums “Rihards Zariņš. 
1869—1939. Ko Latvijas meži 
šalc. What Latvia’s Forests are 
Whispering”, ko izdeva Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs 
un veidoja mākslinieks Mārtiņš 
Ratniks. izdevumā, kas praktiski 
atspoguļo identiska nosaukuma 
izstādi LNMM 2020. gada vasarā, 
iekļauti arī Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja darbinieču 
Anitas Meinartes un Kristīnes 
Ducmanes raksti. Arī citi 
krājuma autori savos pētījumos 
ir ietvēruši LNVM krājuma 
materiālus — markas, plakātus, 
diplomus, apbalvojumus, 
tautastērpus, keramiku.

 Sarīkojuma ekrānšāviņš

6. aprīlī LNVM Tautas frontes 
muzejs piedāvāja attālināti 
piedalīties sarīkojumā “Laipni 
lūgti brīvajā Latvijā!”, kas tika 
veltīts 1992. gada 3. februāra 
Latvijas Republikas Ministru 
padomes lēmumam “Par LR 
valsts robežas pārņemšanu un 
apsardzības nodrošināšanu”. 
Diskusijā piedalījās 
kādreizējais Latvijas 
Republikas Augstākās 
padomes Aizsardzības 
un iekšlietu komisijas 
priekšsēdētājs Tālavs Jundzis, 
pirmais Zemessardzes štāba 
priekšnieks Ģirts Valdis 
Kristovskis, Valsts robežsardzes 
priekšnieka vietnieks ģenerālis 
Juris Martukāns. Sarunu 
vadīja Latvijas universitātes 
sociālās atmiņas pētnieks, 
komunikācijas zinātņu doktors 
Mārtiņš Kaprāns.



informācija

16 Ziņnesis 2022 04 05

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.
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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


