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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:

22.06. līdz 16.00, 
23.—24.06. 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”
08.06.—04.09.2022.

ceļojošās izstādes
“Patiesība par Lielvārdes 
jostu?” 
Jumpravas kultūras nams 
09.—10.07.

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.

tAutAs FRoNtes 
MuZeJA NoDAļA
Pastāvīgā ekspozīcija

Atmoda—LtF—neatkarība

Parlamentārā revolūcija

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
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FotoetNoGRāFIJA 
stARP MAŠĪNāM 
uN MotoRIeM
8. jūnijā rosīgā un trokšņainā Brīvības bulvāra 
pašā viducī, liepu alejā ar skatu uz Brīvības 
pieminekli, tika atklāts izzinošs objekts 
vērīgam skatītājam: LNVM izstāde “Kamēr 
vēl laiks. Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā”. 

Tradicionālais apģērbs, amatu prasmes, viensētu 
ainava, cilvēku tipu atšķirības Latvijas novados, 
kā arī pašu fotoetnogrāfijas celmlaužu dzīvesstāsti 
170 uzņēmumos – tas viss pieejams, skatāms un 
pētāms izstādes stendos šovasar bez laika ierobe-
žojuma dažādās vietās pilsētā (ar 30. jūniju tās mīt-
nes vieta būs “Dauderu” dārzā Sarkandaugavā, no 
25. jūlija – atkal Rīgas centrā, Esplanādē). 

Atklāšanas pasākumā tika cildināta gan izstā-
des veidošanas ideja, gan tās realizētājas: LNVM 
Etnogrāfijas nodaļas darbinieki Sanita Kalna, Gun-
dega Skagale, Anna Bartkeviča, māksliniece Dita 
Pence. Pēc uzrunām, runām un spirdzinājumiem 
izstādē notika pirmā ekskursija, ko vadīja LNVM 
Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Kalna. 

Par fotoetnogrāfijas izstādi interesējās arī 
mediji: īsāki un garāki sižeti tika iekļauti gan Rīta 
Panorāmā, gan Latvijas Radio 1. programmā, gan 
citur. 

   Skati no izstādes 
“Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā” atklāšanas un 
ekskursijas 8. jūnijā. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skats Sanitas Kalnas 
intervijā Rīta Panorāmai. 
Ekrānšāviņš
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JAuNA AKtIVItāŠu 
teLPA BēRNIeM 

No 4. maija Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs aicina bērnus un skolēnus iepazīt 
Latvijas vēsturi īpaši izveidotā nodarbību 
telpā, kurā iespējams pētīt izstādi “ceļojums 
Latvijas vēsturē”, pildot uzdevumu lapas vai 
skenējot QR kodus.

Krāsaini ilustrēto izstādi (māksliniece Dita Pence) 
veido 17 stendi, kuros skatāmi no LNVM krājuma 
atlasītie priekšmeti, zīmējumi un fotogrāfijas, kas 
atspoguļo konkrētu laikposmu Latvijas vēsturē no 
senvēstures līdz mūsdienām. Telpā ir nodarbībām 
un aktivitātēm piemēroti soli, krēsli un sēžamspil-
veni, kā arī rakstāmrīki, zīmuļi un citi nodarbību 
atribūti.

  Nodarbību zāles pirmā 
“darba diena” — 4. maijs — 
pulcēja daudz mazo 
interesentu un viņu ģimeņu. 
Foto: Jānis Puķītis

Ceļojums sākas ar SENVĒSTURI – pirmo cilvēku 
ienākšanu un Latvijas sentautu – kuršu, zemgalu, 
lībiešu, sēļu un latgaļu – dzīvi Latvijā. Ceļš turpi-
nās ar lielām pārmaiņām VIDUSLAIKOS, kad vei-
dojās mūsdienās pazīstamās pilsētas un nozīmīgu 
lomu sāka ieņemt kristīgā baznīca. Tālāk nonākam 
JAUNAJOS LAIKOS, kad risinājās Latvijas teritori-
jas dalīšana, un JAUNĀKAJOS LAIKOS, kad notika 
Latvijas valsts izveide, zaudēšana un atjaunošana. 
Ceļojuma beigās nokļūstam MŪSDIENĀS un, iespē-
jams, atpazīstam notikumus, kuros esam piedalīju-
šies, un priekšmetus, kas rodami ikviena mājās. 

Mazie izstādes apmeklētāji aicināti kļūt par 
pētniekiem, apskatot priekšmetus un to aprakstus, 
iztēlojoties cilvēku dzīvi senatnē, vērojot pārmaiņas 
un vēsturisko notikumu secību. Nodarbību telpa 
vasarā ir pieejama ikvienam muzeja darba laikā, 
sākoties mācību gadam ‒ nedēļas nogalēs. Informā-
cija par plānotām nodarbībām sekos. 

Novēlam daudz jaunu atklājumu! 
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101. GADsIMtA 
stāsts
Jūnijā LNVM sabiedrības iesaistes projektā 
Gadsimta stāsti, ko veido ikviena atmiņas 
un liecības par pēdējo divu–trīs paaudžu 
dzīvi Latvijā, sagaidīts 101. stāsts. Šie stāsti 
ir vērtīgs izziņas un pētniecības avots 
tagadējiem un nākamības vēsturniekiem un 
vienlaikus — emocionāla pieredze ikvienam, 
kurš dalās savos stāstos ar citiem.

“Pirmā apzinātā profesijas izvēle vēl pirmsskolas 
vecumā bija – “par to tanti, kura radio saka, kāds 
raidījums tagad būs,” – šādi sākas simt pirmais 
Gadsimta stāstiem pievienotais ieraksts, ko sadaļā 
Darbs un karjera/Profesijas izvēle pievienojusi Silva 
Dziedātāja. Kopumā Silvas devums ir deviņi stāsti: 
gan par rotaļlietu, gan pirmo naudu, gan audzinā-
šanu bērnībā, skolas gaitām, attiecībām ar valsti, 
par krimplēnu un spēlēm un rotaļu biedriem u. c. 
Paldies gan viņai, gan citiem Gadsimta stāstu vei-
dotājiem! Tiem piebiedroties iespējams ikvienam 
šeit: emuzejs.lnvm.lv/stasti.

Kopā portālā Gadsimta stāsti kopš šī gada marta 
beigām aizpildīta 101 anketa, apverot 22 dažādas 
tēmas. Portālā lasāmi 75 pašu piedzīvoti stāsti, 
20 intervijas, pievienoti 6 dzirdēti stāsti. Populārā-
kās tēmas gods joprojām pieder stāstiem par pirmo 
banānu (25 aizpildītas anketas), tai seko krimplēna 
apģērbs ar 15 aizpildītām anketām un bērnības 
rotaļlietas (8 atbildes).

Interesanti, ka stāsti muzejā nonāk pa dažādiem 
ceļiem. Piemēram, maijā pa pastu tika saņemta vēs-
tule ar sūtījumu Gadsimta stāstiem – Anita L. bija 
izvēlējusies vienu stāstu sūtīt šādi, savukārt citus – 
e-pastā, papildinot ar fotoattēliem. Muzejā tiek 
gaidīti jebkāda formāta papildinājumi Gadsimta 
stāstiem! 

eKsKuRsIJAs 
VAsARAs GARAJās 
otRDIeNās
Šīsvasaras strauji mainīgie laikapstākļi 
var ietekmēt saplānotu došanos 
dabā vai zem klajas debess rīkotā 
pasākumā. LNVM jūnijā un jūlijā piedāvā 
alternatīvas laika pavadīšanas iespējas —
ekskursijas muzeja izstādēs gan 
iekštelpās, gan pilsētvidē.

Ekskursijas tiek rīkotas Garo otrdienu ietvaros, kad 
muzeja darba laiks jūnijā, jūlijā un augustā ir mai-
nīts no ierastā 10.00–17.00 uz 11.00–19.00, dodot 
iespēju izmantot LNVM piedāvājumu pēc darba, 
atpūtas dabā un citām norisēm, nesteidzīgi baudot 
vasaras laiku.

Divas ekskursijas notiks LNVM jaunākajā 
ārtelpas izstādē “Kamēr vēl laiks. Fotoetnogrāfi-
jas sākums Latvijā”: 21. jūnijā Brīvības bulvārī pie 
muzeja ieejas liepu lapotnes aizsegā un – izņēmuma 
kārtā trešdienā – 6. jūlijā “Dauderu” dārzā Sarkan-
daugavā. Ekskursijas vadīs izstādes kuratore Sanita 
Kalna (vairāk par izstādi lasiet Ziņneša 3. lpp.).

Vairākas ekskursijas notiks LNVM telpās Brīvī-
bas bulvārī 32. 28. jūnijā un 19. jūlijā par padomju 
laiku modes kliedziena krimplēna uzvaras gājienu 
izstādē “Krimplēnmānija” stāstīs gids. 12. jūlijā 
interesenti tiks aicināti domāt par koka klātbūtni 
un mijiedarbību ar cilvēkiem un saimniecību Lat-
vijā izstādē “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”, savukārt jūlija pēdējās otrdienas pieva-
kare būs veltīta izstādes “Krāsainā Latvija” tēmām – 
ekskursijā vedīs muzeja darbinieki, iepazīstinot ar 
krāsu fotogrāfijas vēsturi un meistariem.

Visu ekskursiju sākums – 17.30, iepriekšēja pie-
teikšanās nav nepieciešama. 

 Daži Gadsimta stāsti muzejā 
nonākuši arī pa pastu

 Skats ekskursijā izstādē 
“Airis, Mozus un radio. 
Koks Latvijas vēsturē”. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skats izstādē 
“Krimplēnmānija. Modes 
kliedziens padomju garderobē”. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Afiša ekskursijai 
izstādē “Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā”
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BeZMAKsAs DIeNA 
uN GRāMAtu 
KLuBIŅŠ DAuDeRos
Vasaras mēnešos LNVM Dauderu nodaļa 
Zāģeru ielā 7 turpinās piedāvāt izzinošas 
pastaigas gan “Dauderu” villas iekštelpās, 
gan dārzā, rosinot atklāt jaunas vēstures 
lappuses.

Sestdien, 25. jūnijā, interesenti aicināti apmeklēt 
Dauderu nodaļu bez maksas – šādu iespēju muzejs 
turpmāk piedāvās katra mēneša pēdējā sestdienā. 
Dauderu nodaļas pamatekspozīcija, izvietota divos 
stāvos, ļauj apskatīt Bingneru villas kungu istabu, 
Kārļa Ulmaņa darba kabinetu, uzzināt par “Dau-
deru” nama likteni padomju periodā un tapšanu 
par muzeju, kā arī aplūkot Gaida Graudiņa kolekci-
jas izcilākos eksponātus. Atjaunota arī virtuves eks-
pozīcija, jaunums ir iespēja ielūkoties kolekcionāra 
kabinetā. Gleznu un fotogrāfiju izstādē “Brīve vai ne- 
brīve? Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iemītnieki 
Filipa Šalajeva gleznās un Sergeja Ņikuļšina fotogrā-
fijās” redzami Rīgas Zoodārza iemītnieki un savvaļā 
attēloti dzīvnieki. Savukārt muzeja veikalā iegādā-
jami dažādi suvenīri, LNVM izdevumi un citas grā-
matas. Nākamā LNVM Dauderu nodaļas bezmak-
sas apmeklējuma diena 2022. gadā ir 30. jūlijs.

No 30. jūnija līdz 31. jūlijam LNVM Dauderu 
nodaļas dārzā būs skatāma ārtelpu izstāde “Kamēr 
vēl laiks. Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā”. Otrdien, 
5. jūlijā, plkst. 17.30 tiek piedāvāta bezmaksas eks-
kursija izstādes kuratoru vadībā.

Jau ceturto vasaru pēc kārtas grāmatu klubs 
“Totāls vāks” organizē tikšanos “Dauderu” dārzā. 
Šoreiz piedalīties kluba sanākšanā aicināta viena no 
Latvijas pazīstamākajām tulkotājām Māra Poļakova, 
kura laipni piekritusi dalīties savā  tulkotājas piere-
dzē un pastāstīt par jaunākajiem veikumiem. Kluba 
tikšanās notiks “Dauderu” muzeja dārzā otrdien, 
12. jūlijā 18.00. Ikvienam interesentam ieeja brīva,  
dalību lūgums pieteikt iepriekš (dauderi@lnvm.lv). 

DIsKusIJA 
“sAVAs VALsts 
PAse” tFM NoDAļā
Jūlijā LNVM tautas frontes muzeja nodaļa 
aicinās uz sarīkojumu, kas veltīts pirmajām 
Latvijas pilsoņu pasēm pēc neatkarības 
atjaunošanas.

Pirmās desmit Latvijas pases 1992. gadā tika iz - 
sniegtas svinīgos apstākļos. Pirmo no tām saņēma 
leģendārais aktieris un latviešu strēlnieks Ēvalds 
Valters. Vienu no pirmā desmita pasēm saņēma arī 
mākslinieks Laimonis Šēnbergs – jaunās Latvijas 
pases dizaina autors. Jaunās Latvijas pases tika dru-
kātas Vācijā un atšķirībā no sarkanajām padomju 
pasēm to vāciņš bija zilā krāsā. Latvija atteicās arī 
no PSRS laikos lietotajām “ārzemju pasēm”. 

Diskusija notiks Zoom platformā. Par valsts 
pasesdizainu, pilsoņu un nepilsoņu pasēm, kā 
arī uz brīdi lietotām pirmskara Latvijas diplomā-
tiskajām pasēm un jaunajām diplomātu pasēm 
aicināti piedalīties Antons Baltacis, bijušais Latvi-
jas Republikas Iekšlietu ministrijas Vīzu un pasu 
daļas priekšnieks, Laimonis Šēnbergs, mākslinieks, 
dizaingrafiķis, Latvijas pases dizaina autors, un 
Andris Jānis Lejiņš, bijušais  Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks. 

 Literatūras vakara afiša

 Skats pastāvīgajā 
ekspozīcijā “Savrupnama 
neredzamā puse – virtuve”. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skats LNVM Tautas frontes 
muzeja ekspozīcijā.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš
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 Klaudija Šarapova 
LNVM Arheoloģijas krājuma 
telpās. Foto: Landa Lagzdiņa

  Ar mikroskopu darbojas 
Anda Petroviča, blakus 
Aija Macāne. Foto: LNVM

ZVeJNIeKu 
KAPuLAuKA RĪKu 
IZPēte
Divu starptautisku projektu ietvaros patlaban 
LNVM Arheoloģijas departamentā notiek 
darbs pie Zvejnieku kapulauka (bijušajā 
sēļu pagastā, Valmieras apriņķī) kaula un 
krama senlietu mikroskopiskās izpētes. 

Pētniecība tiek veikta ar mērķi izvērtēt nodi-
luma pēdas uz kaula un krama rīkiem, lai iegūtu 
informāciju par to izgatavošanu un izmantošanu 
akmens laikmetā. Senos arheoloģiskos priekšmetus 
nav iespējams deponēt zinātniskajām laboratorijām 
ārpus muzeja. Tāpēc studijām nepieciešamie mik-
roskopi tika atgādāti no Anglijas un Somijas, lai ar 
nedestruktīvām metodēm veiktu muzeja priekšmetu 
izpēti. Tā balstīta uz salīdzināmās kolekcijas veido-
šanu ar eksperimentālās arheoloģijas metodēm, kas 
pēc tam tiek izmantotas, lai noteiktu priekšmetu lie-
tošanas intensitāti. Kaula rīku un dzīvnieku zobu 
piekariņu izpēti veic pēcdoktorantūras pētniece 
Aija Macāne, kura darbojas projektā “Animals Make 
Identities” (Helsinku universitāte, projekta vadītāja 
Kristīna Mannermā (Kristiina Mannermaa)). Krama 
rīkus pēta pēcdoktorantūras pētniece Anda Petro-
viča “Stone Dead Project” ietvaros (Jorkas univer-
sitāte, projekta vadītāja Emē Litla (Aimée Little)). 
Pētniecība turpināsies visa gada garumā, rezultāti 
tiks apkopoti zinātniskajos rakstos. 

– Kā jūs nokļuvāt tieši Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā? Kādi šeit ir jūsu uzdevumi?

– Mans radinieks zināja, ka specializējos arheo-
loģijā, un sazinājās ar Mārci Kalniņu, Latvijas 
Arheologu biedrības valdes priekšsēdētāju. Viņš 
palīdzēja izsūtīt manu CV dažādām institūci-
jām, kur es varētu atrast darbu. Patlaban strādāju 
LNVM keramikas krājuma glabātavā, kur veicu 
keramiskā materiāla pirmapstrādi un apskati. 
Pagaidām man šeit ir ļoti daudz ko mācīties.

– Kādas atšķirības pastāv starp Ukrainas un 
Latvijas vēstures muzejiem?

– Lai gan mana galvenā uzmanība tiek pievērsta 
arheoloģijai veltītām telpām, vispārīgi varu sacīt, ka 
Ukrainā ir ļoti daudz muzeju, un tie stipri atšķiras 
viens no otra. Kopumā vērtējot, redzu, ka LNVM 
saņem salīdzinoši lielu finansējumu. Arī dažiem 
Ukrainas muzejiem ir pietiekami daudz līdzekļu un 
tie var veidot augstas kvalitātes ekspozīcijas, tomēr 
finansējums nav vienāds. Es teiktu, ka jūsu muzejā 
ir lielisks līdzsvars starp artefaktu daudzumu un to 
pievilcīgumu, informāciju un interaktivitāti. Latvi-
jas vēsturi ir viegli saprast, un tas ir ļoti labi. Tāpēc 
ir grūti salīdzināt LNVM ar Ukrainas Nacionālo 
vēstures muzeju – mūsu valstis ļoti atšķiras platī-
bas ziņā.  

uKRAINAs 
ARHeoLoĢIJAs 
stuDeNte LNVM
Vairākus mēnešus LNVM strādā arī vēstures 
studente no ukrainas Klaudija Šarapova. 
Īsā sarunā viņa dalījās ar pieredzi Latvijas 
muzejā. 

– Kad jūs ieradāties Latvijā? Vai esat šeit 
pirmoreiz?

– Latvijā esmu kopš 20. marta, ierados kopā ar 
ģimeni. Kad Ukrainā sākās vispārēja Krievijas invā-
zija, mūs uz Latviju uzaicināja attāls radinieks. Līdz 
šim nebiju šeit bijusi.

– Kāda ir jūsu studiju specialitāte?
– Šim bija jābūt noslēdzošajam gadam baka-

laura studijās Vēstures fakultātes Arheoloģijas un 
muzeoloģijas nodaļā.
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4 GADI 
AR LAtVIJAs 
sKoLAs soMu
Apkopojot četru gadu pieredzi, LNVM 
piedaloties iniciatīvā “Latvijas skolas 
soma”, iegūtā statistika liecina ne tikai 
par muzeja piedāvājuma izmantošanu, 
bet arī globāliem procesiem: 
covid–19 pandēmijas izraisītajiem 
ierobežojumiem un jaunām darbības 
formām. Kopumā no 2018. gada 
septembra līdz 2022. gada jūnijam 
LNVM apmeklējušas un tiešsaistē 
nodarbības klausījušās 1222 skolēnu 
grupas, no kurām 789 bija Rīgas skolas, 
bet 431 — reģionu skola. Klātienē 
muzeju apmeklējušas 902 grupas, bet 
attālināti novadītas 320 nodarbības.

skolēnu grupu apmeklējums 2018—2022
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 LNVM nodarbības 
skolēniem tika apmeklētas 
arī individuāli. Attēlā: skats 
nodarbībā “Gatavošanās 
eksāmenam” 2022. gada 
5. jūnijā, ko pirms Latvijas 
vēstures eksāmena apmeklēja 
97 zinātkārie 9. klašu skolēni. 
Foto: LNVM

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2018 20182019 20192020 20202021 20212022 2022

Klātienes un tiešsaistes nodarbības

kuššš!

362
340

81 92

27
11

70 88
48

136

44

276
259

236

103 104

165

Rīgas un reģionu skolēnu grupu apmeklējums

Populārākās programmas. Grupu apmeklējums 
2018. gada septembris — 2022. gada janvāris

Mana Latvija

191

Gatavošanās 
eksāmenam

146

Mode Latvijā 
un eiropā 

17.—20. gadsimtā

34

Latvija 
no valsts dibināšanas 

līdz mūsdienām

30

Ražots Latvijā

30
ceļojums laikā 

ar Čipu un capu

21

Kā dzīvoja pirms 
100 gadiem: 

fotogrāfijas stāsta

21

Kā dzīvoja 
senie ļaudis?

106

Viduslaiku 
bruņinieki

67

Izstāde 
“Latvijas gadsimts”

187

senā skola

161 Latviešu 
gadskārtas

29

Mana mīļākā 
rotaļlieta

23
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seNVIetu 
APseKoŠANA 
BIJuŠAJā 
MADoNAs APRIŅķĪ
LNVM izdevumu sērijā “Latvijas 
kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju 
krātuvēs” ir iecerēts izdot grāmatu, kas būs 
veltīta arheoloģisko priekšmetu atradumu 
vietām un senlietu kolekcijām no mūsdienu 
Latvijas teritorijas, kuras 19. gadsimtā un 
20. gadsimta sākumā ir nonākušas tērbatas 
senatnes pētītāju biedrības krājumā un 
mūsdienās glabājas tartu universitātes 
krātuvē (Igaunijā). 

Kopš 2018. gada ir uzsākts materiālu apkopošanas 
un izvērtēšanas darbs, rīkotas ekspedīcijas Latvijas 
novados, veikta dokumentācijas un senlietu kolek-
ciju apzināšana Tartu Universitātē, Igaunijas litera-
tūras muzejā un Igaunijas vēstures institūtā Tallinā. 

Šī gada 5. un 6. maijā LNVM Arheoloģijas depar-
tamenta darbinieki Vitolds Muižnieks, Jānis Ciglis 
un Baiba Dumpe veica arheoloģisko pieminekļu 
apsekošanu bijušajā Madonas apriņķī. Ekspedīcija 
tika rīkota, jo bija nepieciešams pārbaudīt rakstītās 
ziņas un salīdzināt tās ar arheoloģiskajiem piemi-
nekļiem un to lokalizāciju dabā. Izbrauciena laikā 
galvenā uzmanība tika veltīta Kārļa Georga fon 
Zīversa (1814–1879) veikumam un viņa pētītajiem 
objektiem Madonas apkārtnē.

Kārlis Georgs Zīverss 1878. gadā veicis pētīju-
mus vairākās senvietās: pie Gulbēres un Lubejas, 
Ozolmuižā, Madonas, Ļaudonas un Alsupes ap-
kārtnē. Neliela apjoma darba atskaite publicēta 
1879. gadā Berlīnes Antropoloģijas, etnogrāfijas un 
aizvēstures biedrības izdevumā – vienīgajā aprak-
stā par 1878. gada pētījumu rezultātiem. Madonas 
apkārtnē Zīverss ir pieminējis 14 senvietas, no ku-
rām 11 ir veicis neliela apjoma izrakumus. Pētīju-
mu mērķis bija gūt priekšstatu par latviešu apdzī-
votās teritorijas kapu veidiem, materiālo kultūru 
un apkopot antropoloģisko (cilvēku galvaskausu) 
materiālu. Izpētes reģions starp Ogri un Aivieksti 
izraudzīts mērķtiecīgi, jo pēc Zīversa uzskatiem to 
mazāk bija skāruši igauņu un leišu sirojumi, kā arī 
šis reģions senatnē ir mazāk ietekmēts no citām et-
niskajām grupām. Ekspedīcijas laikā K. G. Zīverss 
savācis 17 indivīdu galvaskausus, kurus nosūtījis 
profesoram Rūdolfam Virhofam uz Berlīni (Vācijā) 
tālākai izvērtēšanai. Šķiet, ka kranioloģiskā mate-
riāla meklēšana ir bijis viens no galvenajiem izraku-
mu uzdevumiem, ar ko pieminekļu izpēte daudz - 
viet ir aprobežojusies. 

Lielākā daļa K. G. Zīversa atskaitē minēto objek-
tu mūsdienās ir lokalizējami un identificējami ar re-
ģistrētajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem vai par 
tiem ir atrodamas ziņas Pieminekļu valdes arhīva 
materiālos. Senvietu identificēšanu sarežģīja piemi-
nekļu nosaukumu atšķirības, kā arī lietotie orientie-
ri, kas laika gaitā ir mainījušies. Piemēram, Gubēres 
Ogressila uzkalniņu kapi mūsdienās tiek dēvēti par 
Avotiņu senkapiem, Lubejas uzkalniņu kapi – par 
Zvejnieku senkapiem. Daudzus Zīversa minētos ob-
jektus bija iespējams noteikt, vadoties pēc māju no-
saukumiem vai to novietojuma aprakstiem (muižu 
zemju robežām, ezeriem, upēm, ceļu krustojumiem 
u. tml.). Salīdzinot K. G. Zīversa aprakstus ar vēlāk 
apkopoto informāciju, no 14 minētajiem objektiem 
precīzi bija iespējams lokalizēt desmit. Pārējo sen-
vietu atrašanās vieta bija nosakāma aptuveni.

 1878. gadā izraktā 
antropoloģiskā materiāla 
saraksts ar uzskaitītām 
atradumu vietām. Igaunijas 
vēstures institūta arhīvs, Tallina

1 — Gulbern (Avotiņu senkapi) 
IV kaps, 2 — Gulbern, 
V kaps, 3 — Gulbern, VII kaps, 
4 — Gulbern, VIII kaps, 
5 — Gulbern, X kaps, 
6 — Gulbern, XI kaps, 
7 — Gulbern, XII kaps, 
8 — Gulbern, XIII kaps, 
9 — Gulbern, XIV kaps, 
10 — Eckhof (Ozolmuižas 
senkapi), 11 — Nagel (Pelnu 
kalns pie Naglu kroga), 
12, 13 — Lubey Heide 
(Zvejnieku senkapi) 1. un 
2. kaps, 14 — Wirdeen Gesinde 
(Virdēni) Krievu kalns, 
15 — Praulen Sihle (Trakšu 
senkapi), 16 — Odsen Ewst 
(Siliešu senkapi), 17 — Odsen 
(?) (Sāvienas Vilču senkapi)
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 Sāvienas pilskalns. Kārļa 
Georga fon Zīversa 1875. gada 
zīmējums. Igaunijas vēstures 
institūta arhīvs, Tallina

 Alsupes silā atklātais 
šķirsta kaps, Kārļa Georga 
fon Zīversa 1878. gada 
zīmējums. Igaunijas vēstures 
institūta arhīvs, Tallina

 Grotes sila uzkalniņš. 
Skats no DA. Foto: Jānis Ciglis

Mazāk izsmeļoša informācija Zīversa atskaitē 
sniegta par Kārklu muižas un Alsupes apkārtnē 
apmeklētajiem pieminekļiem. Viņš norādījis, ka 
pie Kārklu muižas (Neu-Geistershof) atradušies no 
akmeņiem krauti uzkalniņi ar lieliem vertikāli uz-
slietiem akmeņiem to centrālajā daļā, kurus vietē-
jie iedzīvotāji dēvējuši par Krākaliem. Ekspedīcijas 
laikā bijušās Kārklu muižas tuvumā tika apmeklēti 
Vēršāru senkapi, 2.–3. gadsimta akmeņu krāvums, 
tautā dēvēts par Krākalu. Aptuveni 150 metrus uz 
ziemeļiem no senkapiem izdevās atklāt divus ne-
lielus, ap vienu metru augstus uzkalniņus, kas sa-
turēja akmeņus. Tie varētu būt līdzīgi tiem uzkal-
niņiem, kādus Kārklu muižas apkārtnē redzējis un 
fiksējis K. G. Zīverss.

Viņš izrakumus veicis vienā šāda veida akme-
ņu krāvumā 16 verstis (aptuveni 17 km) no Kārklu 
muižas, Alsupes mežā. Arheologs Jānis Graudonis 
1967. gadā izdotajā grāmatā “Latvija vēlajā bronzas 
un senākajā dzelzs laikmetā” minēto vietu nepama-
toti identificējis ar Grašiem (Alt-Geistershof), kas ne-
kādi nesakrīt ar K. G. Zīversa sniegtajām norādēm. 
Domājams, izrakumu vieta meklējama pie Alsupes 
(agrākajā Madonas apriņķa Virānes pagastā). Pie-
minekļu valdes arhīvā glabājas F. Baloža 1927. gada 
ziņojums par kapu uzkalniņu, kas atrodas Alsupu 
mežā. Diemžēl šīs ziņas nav pārbaudītas, kā arī nav 
precizēta pieminekļa atrašanās vieta. Arī ekspedīci-
jas laikā neizdevās noskaidrot, kur meklējams Alsu-
pes mežs un minētais uzkalniņš. Liels meža masīvs 
atrodas uz ziemeļiem no Alsupes, ko mūsdienās 
dēvē par Grotes silu. Agrāk tas ietilpa Alsupes mui-
žas teritorijā. Minētajā mežā, blakus ceļam, kas ved 
no Alsupes uz Druvienu un Tirzu, izdevās atklāt 
nelielu uzkalniņu (10 metru diametrā un 1,5 metrus 
augstu), kas jau senatnē ir izrakņāts. Cent  rālajā daļā 
zem sūnu pārklājuma bija saskatāmi lieli akmeņi ar 
plakanām sānu malām, kas veidoja šķirstam līdzī-
gu konstrukciju. Iespējams, šo vietu var saistīt ar 
Zīversa pētīto akmeņu Krākalu vai F. Baloža

1927. gada ziņojumā minēto uzkalniņu.
Atceļā no Alsupes sila K. G. Zīverss nelielus pē-

tījumus veicis “Krievu kalnā” pie Virdienu (Virdē-
nu) mājām. Senkapi jau toreiz bija stipri postīti. Pie-
minekļu valdes arhīvā glabājas 1920. gados sniegtas 
ziņas, ka Madonas apriņķa Virānes pagasta Virdē-
nu māju robežās atrodas ar jaunu mežu apaudzis 
uzkalniņš, kurā agrāk atrastas senlietas. Diemžēl 
šī informācija nav pārbaudīta, kā arī nav noteikta 
pieminekļa atrašanās vieta. Arhīva ziņas neizdevās 
precizēt arī ekspedīcijas laikā. 

Toties izdevās iegūt informāciju par jaunu, līdz 
šim nereģistrētu apmetnes vietu. Ziņas par to sniedza 
Baiba Dumpe un zemes īpašniece Laila Lūse. Sen-
vieta atrodas blakus Paukšu senkapiem, ceļa posmā 
starp Biksēri un Cesvaini. Apmeklējot norādīto vie-
tu, tika konstatēts, ka pļavas nogāzes daļā apstrā-
dātā zeme bija tumši melna un saturēja karstumā 

sašķēlušos pavarda akmeņus. Šeit atrastas vidējā 
dzelzs laikmeta spodrinātās un apmestās bezripas 
keramikas lauskas, māla apmetuma fragmenti un 
sārņi. Atradumi nodoti glabāšanā LNVM un Ma-
donas novadpētniecības un mākslas muzejam. 

Pavasara izbrauciena laikā pavisam tika apse-
koti 30 dažāda perioda pieminekļi – dzelzs laikme-
ta senkapi, dzīvesvietas, viduslaiku kapsētas, piļu 
un muižu vietas. Daudzi objekti tika aplūkoti vien-
kopus kā arheoloģisko pieminekļu grupas, piemē-
ram, senkapi kopā ar dzīvesvietām (pilskalniem un 
apmetnēm). Atsevišķi pieminekļi (viduslaiku pilis 
un pilsmuižas) kā apskates objekti bija izraudzīti 
saistībā arī ar LNVM jaunās ekspozīcijas Rīgas pilī 
sagatavošanas darbiem. Izmantojot laiku un izdevī-
bu, tika apmeklēti arī citi arheoloģiskie pieminekļi, 
kuri ir labi atpazīstami un bieži minēti arheoloģis-
kajā literatūrā. 
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  Eseju konkursa dalībnieki 
LU Akadēmiskajā centrā. 
Foto: Landa Lagzdiņa

  Eseju konkursa dalībnieki 
Rīgas pilī. Foto: Landa Lagzdiņa

 Eseju konkursa 
noslēgumā runu teica 
Gustava Zemgala mazmazdēls 
Mārtiņš Andersons. 
Foto: Landa Lagzdiņa

eseJu KoNKuRsA 
NosLēGuMA DIeNA
28. februārī Zoom platformā tika paziņots, 
kuri no autoriem uzvarējuši LNVM 
sadarbībā ar Latvijas universitātes fondu, 
Vēstures un sociālo zinību skolotāju 
biedrību un Lu Vēstures un filozofijas 
fakultāti rīkotajā konkursā jauniešiem 
“Gustavs Zemgals un laikabiedri: 
vēsturiskais devums un vērtības nākotnei”, 
solot pavasarī tikties klātienē noslēguma 
pasākumā ar visiem eseju autoriem.

Tas brīdis pienāca 26. maijā, kad LNVM ēkā Brī-
vības bulvārī pulcējās pāri par 20 eseju autori un 
viņu pavadoņi – skolotāji vai vecāki. 

Noslēguma pasākumam bija notikumiem 
bagāta programma. Iesākumā Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā konkursantus uzrunāja 
LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms 
Ķikuts un konkursa iniciators un patrons, Gustava 
Zemgala mazmazdēls Mārtiņš Andersons, nelielā 
ekskursijā pa muzeju tika apskatīta gan LNVM 
pastāvīgā izstāde “Latvijas valsts dibināšana un 
dibinātāji”, gan tematiskās izstādes. Programma 
turpinājās ar Valsts prezidenta rezidences – Rīgas 
pils – apmeklējumu, kur sanākušajiem bija iespēja 
apskatīt Balto zāli, Sūtņu zāli un pat nokļūt uz 
Sv. Gara torņa jumta, un noslēdzās ar viesošanos 
LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā – iespējams, 
jauniešu nākotnes studiju vietā. LU centrā ceļa-
vārdus jauniešiem sacīja un dāvanas pasniedza 
LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa. Pēc eks-
kursijas pa studiju telpām un laboratorijām Rīgas 
panorāmu (šoreiz – no Daugavas otra krasta) varēja 
skatīt no akadēmiskā centra jumta. 

Konkursa rīkotāji vēlreiz pateicās jauniešiem 
par dalību konkursā un šodien aktuālu tēmu – 
personības loma vēsturē, valstiski un personiski 
svarīgu vērtību lološana un aizstāvēšana – veici-
nāšanu un radošu skatījumu uz to, kā arī uzsvēra 
pedagogu darba nozīmi vēsturiski nozīmīgu tēmu 
aktualizēšanā. 
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 LNVM Arheoloģijas 
departamenta pētniece Baiba 
Dumpe nolasīja referātu 
“Viduslaiku glazētā sarkanmāla 
keramika Ikšķilē”. Foto: LNVM

4. MAIJA 
PRoGRAMMA 
MuZeJā
4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 32. gadskārtu, 
muzejs Brīvības bulvārī 32 visu dienu bija 
atvērts apmeklētājiem un piedāvāja plašas 
svētku svinēšanas iespējas.

Viesi varēja gan paši izstaigāt Latvijas vēstures 
ekspozīciju un piecas izstādes, to skaitā – vēl pirms 
oficiālās atklāšanas apskatāmo “Krimplēnmāniju”, 
gan doties ekskursijās gida vadībā un piedalīties 
izglītojošās nodarbībās ģimenēm jaunajā nodar-
bību telpā, kā arī dalīties savos Gadsimta stāstos, 
ko rūpīgi piefiksēja muzeja darbinieces. Īpaša eks-
kursija Latvijas vēstures ekspozīcijā tika piedāvāta  
Ukrainas pilsoņiem. 

ZINātNIsKIe 
LAsĪJuMI sKAR 
PLAŠu tēMu LoKu
11. maijā LNVM konferenču zālē Brīvības 
bulvārī 32 un tiešraidē Facebook notika 
ikgadējie LNVM zinātniskie lasījumi.

Šogad lasījumi netika piesaistīti ne konkrētai vēstu-
res nozarei, ne personībām, tāpēc tēmu loks izvērtās 
plašs un aptvēra vērienīgu laikposmu – no bronzas 
laikmeta līdz 20. gadsimtam. Klausītāji varēja iepa-
zīties gan ar krājuma izpētes rezultātiem, gan arheo-
loģisko pieminekļu apzināšanas pieredzi, gan pār-
domām par aktuālām historiogrāfijas problēmām. 

  Skati no 4. maija 
pasākumiem muzejā. 
Foto: Jānis Puķītis
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“MuZeJu sALA” 
MuZeJu NAKtĪ
14. maijā tautas frontes muzejs aicināja 
fotoorientēties muzeja ekspozīcijā.

Pēc neilga pārtraukuma Tautas frontes muzejs citu 
muzeju pulkā vēra durvis Muzeju nakts apmek-
lētājiem. Vairāku stundu garumā interesenti gan 
rūpīgi pētīja ekspozīciju, gan pārbaudīja acīgumu, 
darbojoties ar fotoorientēšanās lapām, kā arī varēja 
piedalīties jau par tradīciju kļuvušajā orientēšanās 
spēlē, ko Vecrīgā rīkoja “Muzeju sala” (Tautas 
frontes muzejs, Latvijas Sporta muzejs, Rīgas Kino 
muzejs un Latvijas Fotogrāfijas muzejs). 

Muzeja krājums tiek papildināts 
ar vērtīgiem diapozitīviem un fotogrāfijām.

Maija nogalē muzeja darbinieki devās uz Neretu, 
lai tiktos ar Ģirtu Ozoliņu un Zigfrīdu Teikmani un 
pārrunātu iespēju papildināt muzeja krājumu. Ģirts 
Ozoliņš bijis Vides Aizsardzības kluba Foto-kino- 
video sekcijas vadītājs, fotokluba “Gamma” biedrs, 
savukārt Zigfrīda Teikmane – viena no Tramvaju un 
trolejbusu pārvaldes Latvijas Tautas frontes noda-
ļas dibinātājām. Gan Ģirts, gan Zigfrīda 1991. gada 
17. oktobrī bija Zemessardzes izveidošanas darba 
grupā un joprojām ir sabiedriski aktīvi. 

Apmeklējuma laikā muzejam tika uzdāvinātas 
vairākas kastītes ar diapozitīviem un fotogrāfijas, 
kurās dokumentēts gan Trešās atmodas laiks, gan 
fiksēta sadzīve un sporta notikumi, pilsētvide un 
dabas ainavas. Lielāka daļa diapozitīvu ir krāsaini, 
kas it īpaši Trešās atmodas notikumu kontekstā ir 
vērtīgs un interesants dāvinājums.

Muzeja darbinieki pateicas Ģirtam Ozoliņam 
un Zigfrīdai Teikmanei par sirsnīgo uzņemšanu 
un atsaucību! 

 Muzeju nakts apmeklētāji. 
Fotogrāfe Anna Zeibārte

 Daļa no TFM nodaļas 
jaunieguvuma — Ģirta Ozoliņa 
diapozitīvi

24. maijā notika tiešsaistes sarīkojums 
“Paldies repšikiem”.

Diskusijā piedalījās viens no LNNK dibinātājiem 
un Latvijas Republikas Augstākās padomes depu-
tātiem, pirmais atjaunotās Latvijas Bankas prezi-
dents Einārs Repše, numismāte, LNVM pētniece 
un 1991. gada 13. martā izveidotās Naudas zīmju 
sižetiskā risinājuma komisijas locekle Kristīne Duc-
mane, kā arī bijušais Latvijas Tautas frontes Eko-
nomikas komisijas vadītājs un Latvijas Republikas 
Augstākās padomes Ekonomikas komisijas priekš-
sēdētājs Ojārs Kehris. Sarunu vadīja Latvijas Uni-
versitātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas 
zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns. 

 Diskusijas “Paldies 
repšikiem” ekrānšāviņš
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“IZstāDe AR sALDu 
NostALĢIJAs 
ARoMātu”
— šāds vērtējums visai bieži izskan no 
apmeklētāju puses par Brīvības bulvārī 32 
atklāto “Krimplēnmāniju”.

Reiz populārajam audumam un tā rezonansei 
padomju ikdienā veltītā izstāde maijā pulcēja apjo-
mīgu interesentu loku – gan LNVM 4. maija un Mu- 
zeju nakts piedāvājumā (skat. Ziņneša 12. un 15. lpp.), 
gan izstādes pasākumu programmas ietvaros.

Izstādes “Krimplēnmānija. Modes kliedziens 
padomju garderobē” atklāšana notika 6. maijā, 
klātesot darba grupai (Inta Robežniece, Aija Jan-
sone, Agnija Cigelniece, Imants Cīrulis), muzeja 
kolēģiem, daudziem no apģērbu un citu priekš-
metu deponētājiem, kā arī tiem, kuri dalījās ar stās-
tiem par krimplēna laiku, papildinot arī Gadsimta 
stāstu lappuses. Sveicieni tika sūtīti arī dizainerei 
un māksliniecei Annai Aizsilniecei, kuras krimplēna 
tērpu kolekcija iniciēja ideju par izstādes veidošanu.

Izstādes tēmas paredzēts izvērst pasākumu 
programmā. Līdz šim notikuši divi no tiem: kura-
toru Agnijas Cigelnieces un Imanta Cīruļa vadīta 
ekskursija 10. maijā un smaržu pētnieces Marikas 
Rozenbergas (kura izstādei deponējusi reiz aktri-
sei Veltai Līnei piederējušu kleitu) lekcija “Krim-
plēns un smaržas” 24. maijā. Lekcija uz izstādi un 
muzeju atveda prāvu dāmu un kungu pulku, dažā-
dojot ierasto LNVM apmeklētāju loku. 

 Izstādes veidotājas (no labās) 
Aija Jansone, Inta Robežniece, 
Agnija Cigelniece. Foto: Landa 
Lagzdiņa

  Skati no izstādes 
“Krimplēnmānija. 
Modes kliedziens padomju 
garderobē” atklāšanas. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skats no Marikas 
Rozenbergas lekcijas 
“Krimplēns un smaržas”. 
Foto: LNVM
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BAZNĪcu 
KoKA INteRJeRAM 
PA PēDāM
Noslēdzot izstādes “Airis, Mozus un radio. 
Koks Latvijas vēsturē” 2021.—2022. gada 
sezonas pasākumus, 17. maijā LNVM 
aicināja skatīt cilvēka un koka vēsturisko 
attiecību dinamiku pilsētvidē un konkrēti — 
Rīgas sakrālajā telpā. 

Lai padziļināti izprastu sakrālo mākslu un iepazītu 
baznīcu kokgriezumu mākslinieciskās vērtības, eks-
kursijā uz nozīmīgiem Rīgas dievnamiem – Rīgas 
Domu un Sv. Jāņa baznīcu – veda LNVM direktora 
vietniece krājuma darbā, mākslas vēsturniece Anita 
Meinarte. Spītējot maijam neraksturīgajām vēja brāz-
mām, bija pulcējies prāvs pulciņš interesentu, kuri 
izmantoja iespēju apskatīt Rīgas Doma iekštelpu 
koka interjerus un baudīt pastaigu pa Doma dārzu, 
kā arī zinošākām acīm izpētīt Sv. Jāņa baznīcas grez-
nos griestus un altāra daļu. 

MuZeJu NAKts 
Pēc DIVu GADu 
PAuZes
14. maijā arī Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā un tā nodaļās notika Muzeju nakts – 
tradicionāla akcija, kas notiek eiropas valstīs 
kopš 2005. gada, aicinot apmeklēt muzejus 
neparastā laikā un neierastos formātos.

Covid-19 pandēmijas dēļ ieturētā divu gadu pauze 
šajā tradīcijā, šķiet, bija radījusi sakāpinātu interesi – 
LNVM Brīvības bulvārī 32 paviesojās 1475 viesi: 
dienas laikā piecās izstādēs un nodarbībā ģime-
nēm un vakarā līdz pusnaktij skatot izstādes “Airis, 
Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē” un “Krim-
plēnmānija. Modes kliedziens padomju garderobē”, 
tiekoties lekcijā par kosmosa tēmām, fotografējoties 
fotostūrītī ar minikleitu un kļošenēm, grimstot nos-
talģijā krimplēna kleitu darbnīcā un 1960.–80. gadu 
videoklipos un daloties savos Gadsimta stāstos.

Par tradīciju veidojas arī jau otro gadu notikušās 
ekskursijas LNVM krātuvēs Pulka ielā, kas 14. maijā 
notika trīs noteiktos laikos un piedāvāja unikālu 
iespēju speciālista pavadībā apskatīt daļu no LNVM 
apjomīgā krājuma, uzzināt priekšmetu glabāšanas, 
pētīšanas un restaurēšanas nianses. Šogad to vēlē-
jās izmantot 50 interesenti. 

 Foto: Landa Lagzdiņa 
un LNVM

 Muzeju nakts ekskursija 
Pulka ielā 8. Foto: Landa 
Lagzdiņa un LNVM

  Muzeju nakts viesi 
Brīvības bulvārī 32. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skati ekskursijā Sv. Jāņa 
baznīcā un Doma dārzā. 
Foto: LNVM
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BALtIJAs 
MuZeoLoĢIJAs 
VAsARAs sKoLA
Kas ir sarežģītais kultūras mantojums, un kā 
muzejiem nevairīties atklāti par to runāt? tie ir 
galvenie jautājumi, par kuriem nedēļu ilgajos 
Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolas (BMVs) 
kursos jūnija sākumā Lietuvā diskutēja 35 
Baltijas valstu un ukrainas muzeju speciālisti. 
Viens no desmit Latvijas pārstāvjiem bija 
LNVM pētnieks Arnis strazdiņš.

BMVS kursi šogad norisinājās 18. reizi, un par to 
norises vietu tika izraudzīti Telši Lietuvā. Šīs vasa-
ras skolas temats “Sarežģītais mantojums muzejos” 
rosināja tās dalībniekus uz diskusijām par to, kāda ir 
muzeju loma sarežģītu un pretrunīgu vēstures jautā-
jumu atspoguļošanā, skaidrošanā un interpretēšanā. 
Nedēļu ilgo nodarbību laikā skolas dalībnieki pieda-
lījās vācu etnoloģes Katrīnas Pabstas (Kathrin Pabst) 
un slovēņu vēsturnieces un sociālās atmiņas pētnie-
ces Kajas Širokas (Kaja Širok) lekcijās, semināros un 
diskusijās par jautājumiem, kas saistīti ar problemā-
tisko 20. gadsimta vēstures jautājumu atspoguļošanu 
muzejos un ar to saistītajiem muzeju profesionālās 
ētikas jautājumiem. 

Arī LNVM savās ekspozīcijās un izstādēs skar 
virkni jautājumu, kuru skaidrojums saistīts ar pret-
runīgām emocijām un traumatisku pieredzi, tādēļ 
vasaras skolas nodarbībās gūtās jaunākās atziņas 
sniegs plašāku teorētisko perspektīvu tālākajam 
muzeja darbam ar sarežģīto pagātnes mantojumu. 
Vasaras skolas laikā dalībniekiem bija iespēja ne tikai 
teorētiski apgūt to, kā strādāt ar sarežģīto kultūras 
mantojumu un sociālām traumām, bet arī apmeklēt 
un analizēt Aukstā kara izstādi Pluņģes raķešu bāzes 
teritorijā, kā arī Žemaišu ciema muzejā Telšos.  

ZINātNIsKAIs 
seMINāRs tARtu
14. un 15. jūnijā tartu universitātē notika 
zinātnisks seminārs “Methodological 
perspectives on research into Proto-uralic and 
West uralic”, ko organizēja tartu universitātes 
transdisciplināro arheoloģijas, ģenētikas un 
lingvistikas studiju kolēģija (the collegium 
for transdisciplinary studies in Archeology, 
Genetics and Linguistics, university of tartu). 
seminārā piedalījās arī LNVM speciālisti 
Jānis ciglis un Vitolds Muižnieks.

Pēc valodnieku iedalījuma rietumu Urālu tautām 
pieder arī Baltijas somi, tai skaitā igauņi, lībieši un 
vendi. Pēdējos gados sakarā ar cilvēka seno DNS 
pētniecības sprādzienveida pieaugumu un jauniem 
datiem par seno tautu ģenētisko radniecību īpaši 
aktivizējušies etniskās vēstures pētījumi, kuros 
notiek centieni korelēt valodniecības, arheoloģijas 
un etniskās antropoloģijas datus un izprast mūs-
dienu tautu izveidošanās procesus. 

Seminārā liela daļa valodnieku un ģenētiķu 
referātu tika veltīti Urālu valodu saimes tautu un 
valodu izcelsmes problēmām, to kontaktiem ar 
citām valodu saimēm un grupām, kā arī Baltijas 
somu izpētes rezultātiem un perspektīvām. 

No igauņu kolēģiem tika saņemts uzaicinājums 
piedalīties seminārā ar referātiem par konkrētām 
tēmām: Jānim Ciglim par akmeņu uzkalniņu ar 
šķirstiem kapulauku un akmeņu krāvumu kapu-
lauku jaunatklājumiem Latvijā un Vitoldam Muiž-
niekam – par vendiem. Vendu tēma tika skarta 
pēdējos muzeja izdotajos rakstos “Dundagas Lau-
kumuižas 13.–14. gadsimta senkapi”. Akmeņu 
uzkalniņu un krāvumu kapulauku problemātika 
interesē igauņu pētniekus, jo pēc Tartu universitātes 
pētnieku (īpaši profesora Valtera Langa) nesenajām 
atziņām  somu valodu nesēji ieradušies mūsdienu 
Igaunijas teritorijā caur Latviju. Konferencē Jānis 
Ciglis nolasīja referātu “New bronze age and Iron 
age stone graves in Vidzeme”, bet Vitolds Muiž-
nieks un Eduards Plankājs, kurš tika veidojis maģis-
tra darbu par vendiem, – kopīgu referātu “Vends in 
the light of archaeological material.” Referāti raisīja 
lielu interesi – uzstāšanās reizē demonstrētā karte 
par akmens krāvumu kapulauku izplatību Latvijā 
jau nākamajā dienā tika izmantota profesora Heiki 
Valka referātā par somu pēdām Latvijā, kurā viņš 
Gulbenes novadā kādreiz dzīvojušos leivus saistīja 
ar kādreizējiem akmens krāvumu kapulauku pēc-
tečiem šajā teritorijā. 

LNVM un Tartu universitātes pārstāvji apmai-
nījās jaunākajiem izdevumiem un kuluāru sarunās 
diskutēja par turpmākās sadarbības iespējām. 

 LNVM Arheoloģijas 
departamenta vadītājs 
Jānis Ciglis. Foto: Andris Lācis

 Skats no Baltijas 
Muzeoloģijas vasaras skolas 
nodarbības. Dalībnieku vidū — 
Arnis Strazdiņš
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“10 JAutāJuMI 
VēLētāJAM” — 
ARĪ IMANtā 
svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 
gadadienu, saulainajā 4. maijā pie Rīgas 
Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 
norisinājās tematisks pasākums LNVM 
mobilajā izstādē “10 jautājumi vēlētājam”.

Aizpērn radītā izstāde līdz šim jau vairākkārt 
ek sponēta pie Brīvības bulvāra 32, Rīgas pilsētas 
svētkos, pie Kultūras pils “Ziemeļblāzma” un nu – 
arī Imantā. 
Izstāde ar bagātīgu ilustratīvo materiālu skaidro 
demokrātijas vēsturi Latvijā no tās pirmsākumiem 
1917. gadā līdz šodienai. Centrālo vietu tās stendos 
ieņem politiskās karikatūras no starpkaru Latvijas 
un mūsdienām, ko papildina abu laikmetu par-
tiju aģitācijas plakāti, vēsturiskas fotogrāfijas un 
infografikas.

4. maija pasākuma laikā ik pēc pusstundas 
notika interaktīva ekskursija izstādes autora Imanta 
Cīruļa un režisora Kārļa Anitena vadībā. Pasākumu 
kuplināja karikatūrista Gata Šļūkas piedalīšanās, 
ļaujot ikvienam uz mirkli iejusties “kariķējamā 
politiķa” ādā. Līdztekus tam Kultūras un atpūtas 
centrs “Imanta” gādāja par Latvijas animācijas un 
dokumentālo filmu seansiem, koku stādu stādīša-
nas akciju un dienas muzikālo noformējumu.

Izstāde “10 jautājumi vēlētājam” individu-
āliem skatītājiem Imantā bija aplūkojama līdz 
17. maijam. 

pašas fotogrāfijas – par gaismas bildēm. Grāmata, 
kurā apkopotas ziņas par vairāk nekā 300 foto - 
grāfiem, būs vērtīgs papildinājums muzeja biblio-
tēkai, kas palīdzēs muzeja speciālistiem izzināt Lat-
gales fotogrāfijas vēstures nianses. Muzejs izsaka 
pateicību fotovēsturniekam par ilggadējo sadar-
bību un viedajiem padomiem fotogrāfijas pētnie-
cības jomā!

Esot muzejā, Pēteris Korsaks iepazinās arī ar 
LNVM izstādi “Krāsainā Latvija”, kur godā celta 
krāsu fotogrāfija. Ar izstādes koncepciju un saturu 
viņu iepazīstināja tās veidotāji Gunita Baumane un 
Imants Cīrulis. Tikšanos kuplināja arī pieredzēju-
šais fotomākslinieks Kārlis Kalseris, kura darbi 
plaši pārstāvēti izstādē. Paldies fotogrāfiem par 
viesošanos muzejā un gremdēšanos atmiņās par 
krāsainās fotogrāfijas pasauli laikā, kad tā Latvijā 
bija ekskluzīvs un grūti pieejams jaunums! 

 Skats izstādē “10 jautājumi 
vēlētājam”.  Ekskursiju 
vada Imants Cīrulis. Zīmē 
karikatūrists Gatis Šļūka. 
Foto: Jānis Puķītis

 Pēteris Korsaks vizītes laikā 
muzejā. Foto: Landa Lagzdiņa

PēteRIs KoRsAKs 
DāVINA MuZeJAM 
GRāMAtu 
Vasaras pilnbriedā, 16. jūnijā, Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā viesojās 
Latvijas fotogrāfijas vecmeistars, 
viens no izcilākajiem un zinošākajiem 
fotovēsturniekiem Latvijā Pēteris Korsaks.

Vizītes laikā pētnieks dāvināja muzejam savu un 
Igora Pliča sastādīto un nesen klajā laisto Latga-
les fotogrāfu vēstures izziņas grāmatu “Latgales 
fotogrāfi laika ritumā 19.–21. gadsimtā”. Izdevumu 
dēvē arī par Latgales gaismas grāmatu, tā atgādinot 
un godā ceļot seno apzīmējumu fotogrāfijām, kad 
fotografēšanu dēvēja par gaismas glezniecību, bet 
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LNVM IZstāDes 
NoMINācIJA 
MuZeJu GADA 
BALVAI
27. maijā Jēkabpils Vēstures muzeja 
Brīvdabas nodaļā “sēļu sēta” tikai 
pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada 
balva 2022. Ikgadējā muzeju nozares 
konkursā tiek apzināti un izcelti izcilākie 
muzejiskie sasniegumi Latvijā. Šogad no 
LNVM veikumiem LMB Gada balvai tika 
izvirzīta izstāde un pasākumu programma 
“Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”.

Gada balvu 2022 saņēma Latvijas Nacionālā māk-
slas muzeja veidota tiešsaistes izglītības pro-
gramma skolēniem “No-zīmes” – tiešsaistes nodar-
bību projekts “Z paaudzes” piesaistīšanai digitālajā 
vidē, kas novērtēts kā ”nevainojami īstenots pro-
jekts, kas ar vienādu rūpību pārskatījis un no jauna 
atradis ikkatra soļa no-zīmi – no ieceres līdz rezul-
tātu komunikācijai un izveidoto izglītības pro - 
grammu īstenošanai”. Savukārt LNVM nominācijas 
vērtējums formulēts šādi: “Izcila tēma, kas ir sais-
toša gan saturā, gan formā un stiepjas pāri laikme-
tiem. Veikts nozīmīgs pētnieciskais un sagatavoša-
nas darbs. Izcils un kvalitatīvs izpildījums. Jaušama 
kuratora un dizaina drosme, atraisītība un meklē-
jumi. Izstādē strāvo enerģija, vēsturiskie priekš-
meti kļūst aktīvi un klātesoši, iesaistās dialogā un 
diskusijā ar mūsdienu realitāti un mūsdienu cil-
vēku. Asprātīga pieeja, kā pasniegt krājumu pla-
šākai publikai.” 

 Skats Muzeju Gada balvas 
pasākumā. No kreisās: LNVM 
darbinieki Imants Cīrulis, Toms 
Ķikuts, Jānis Ciglis. Foto: LNVM

 Skats no Astrīdas Burbickas 
vadītās radošās darbnīcas 
“Izzini vēsturi!”

  Skats no radošās 
darbnīcas “Izzini vēsturi!”

MuZeJs AtBALstA 
LAtVIJAs MācĪBAs 
KoNKuRsu 
uN “LAtVIetĪBAs 
FestIVāLu”
2022. gada 10. maijā Latvijas starptautisko 
skolu audzēkņi, latviešu diasporas jaunieši 
un ārzemju studenti, kuri mācās latviešu 
valodu un kultūru, piedalījās pirmajā 
Latvijas mācības konkursā. 

Pasākumu organizēja starptautiskā vidusskola 
“Ekziperī” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura cen-
tru, Latviešu valodas aģentūru un Latvijas Nacionālo 
vēstures muzeju ar mērķi stiprināt latviešu valodu 
un kultūru starptautisko skolu un diasporas jau-
niešu vidū. Konkursa idejas autors – vidussko-
las “Ekziperī” Humanitārā departamenta vadītājs 
Edgars Bērziņš – uzsvēra: “Ņemot vērā, ka latviešu 
valodas un kultūras pratība kā Latvijas starptautis-
kajās skolās, tā diasporā ir jāstiprina, Latvijas mācī-
bas konkurss ir nozīmīgs ieguldījums latvietības 
un latviskā saglabāšanā, uzturēšanā un populari-
zēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs.” 

Konkursa temats bija “Latvijas kultūras un dabas 
pieminekļi”. Tā saturu un uzdevumus izveidoja 
Latvijas starptautisko skolu Latvijas mācības sko-
lotāji kopā ar Latviešu valodas aģentūru un LNVM. 

2022. gada 21. maijā starptautiskajā vidusskolā 
“Ekziperī” notika “Latvietības festivāls”, kurā pul-
cējās Latvijas mācību konkursa dalībnieki. Noslē-
guma pasākumā bija skatāma LNVM ceļojošā 
izstāde “Priekšmetu stāsti”, skolēni kopā ar vecā-
kiem vai skolotājiem varēja piedalīties radošajā 
darbnīcā “Izzini senvēsturi”, kuru vadīja Izglītības 
un komunikācijas departamenta vadītāja Astrīda 
Burbicka, konkursa uzvarētāji saņēma muzeja bal-
vas – drukātus izdevumus par dažādām Latvijas 
vēstures tēmām. 



hronika

19 Ziņnesis 2022 06 07

 Izstādes “Satversme 100+” 
makets

 Azaids uz lauka. Valkas 
apriņķa Zvārtavas pagasts. 
1922. gads. Foito: Voldemārs 
Priede

 Ar fasetēm rotāts sudraba 
kaklariņķis no Taurenes 
Lejasļūdu depozīta. LNVM 
krājums. Foto: Roberts Kaniņš

VKKF AtZINĪGI 
NoVēRtētAs 
MuZeJA PRoJeKtu 
IeceRes
2022. gada maijā daudzu radošo nozaru 
pārstāvji gaidīja Valsts kultūrkapitāla 
fonda 2. konkursa rezultātus, lai uzzinātu, 
vai iesniegtās ieceres daudzo projektu 
konkurencē izpelnījušās nozaru komisiju 
ievērību un pozitīvu vērtējumu.

Būtisku atbalstu saņēma divi LNVM iesniegtie 
projekti – fotoetnogrāfijas tēmai veltītā kataloga 
izdošana (VKKF Tradicionālās kultūras nozarē) un 
Baibas Vaskas grāmatas “Senās rotas un ornaments 
Latvijā” druka (VKKF Kultūras mantojuma nozarē). 
Tas ļauj cerēt, ka abi minētie izdevumi gada bei-
gās varēs papildināt muzeja izdoto grāmatu klāstu 
un būt noderīgi visplašākajam minēto tēmu intere-
sentu lokam. 

“sAtVeRsMe 100+” 
DIZAINA 
uN teHNIsKā 
PRoJeKtēŠANA 
FINIŠA tAIsNē
Kopš pagājušā gada nogales norit darbs 
pie satversmes simtgadei veltītās izstādes 
veidošanas. 

Patlaban finiša taisnē ir izstādes dizaina un teh-
niskā projekta izstrāde, ko vada scenogrāfs un reži-
sors Reinis Suhanovs. Savukārt izstādes satura un 
programmas izstrādē iesaistīti LNVM kolēģi Arnis 
Strazdiņš, Imants Cīrulis, Kristiāna Višņakova un 
Toms Ķikuts. “Satversme 100+” detalizēti skaidros 
Satversmes izstrādes procesu, pamatlikuma tap-
šanā iesaistīto personību un to pārstāvēto politisko 
spēku lomu. Tāpat izstāde uz iepriekšējo gadsimtu 
fona lakoniski iezīmēs tos principiālos jaunināju-
mus, kurus ienesa jaunās neatkarīgās Latvijas kon-
stitūcija, un akcentēs arī dokumentā ietverto fun-
damentālo vērtību lomu mūsdienās. Izstādi LNVM 
izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32 paredzēts atklāt 
2022. gada novembrī – atzīmējot simtgadi kopš Sa -
tversmes stāšanās spēkā. 
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DāRZA sVētKI, 
MŪZIKA uN ZuPA
13. jūnijā pēc pāris gadu pārtraukuma 
LNVM darbinieki ap prieku turpināja 
muzeja tradīciju — tikties visiem kopā 
vasaras sākumā klātienē un brīvā dabā, 
“Dauderu” skaistajā dārzā.

Pasākumu atklāja LNVM direktora uzruna, kurā 
tika realizēta vēl viena tradīcija: godināt kolēģus, 
kuri gada laikā ieguvuši jaunu mācību vai zināt-
nisko grādu. Šogad tā bija Latvijas Mākslas aka-
dēmijā mākslas zinātņu maģistra grādu ieguvusī 
LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēs-
tures krājuma nodaļas krājuma glabātāja Anete 
Ulmane.

Pirmdienas rīta neformālā daļa sākās muzi-
kāli iedvesmojoši – par to parūpējās rokgrupas 
“Dzelzs vilks” solists un dziesmu autors Juris 
Kaukulis, kura solokoncerts ievibrēja klātesošo 
jau tā prieka pilnās sirdis. Ik pa laikam uznāku-
šās lietavas netraucēja aprunāties ar ikdienā retāk 
satiktiem, jaunajiem, īslaicīgi prombūtnē esošiem 
un bijušajiem kolēģiem, priecāties par viņu jaunā-
kajām atvasēm, apgūt “Dauderu” nama un dārza 
teritoriju, baudīt cienastus un kopīgi uz ugunskura 
vārīto zupu. 

 Foto: Landa Lagzdiņa un 
Jānis Puķītis
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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
zane.buza@lnvm.lv

IZGLĪtĪBAs uN KoMuNIKācIJAs 
DePARtAMeNts
info@lnvm.lv

RestAuRācIJAs DePARtAMeNts
restauracija@lnvm.lv


