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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

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.—31.12.2022.

“airis, mozus un radio. 
Koks latvijas vēsturē” 
22.10.2021.—18.09.2022.

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

ārtelpas izstādes
“Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas 
sākums latvijā”
esplanāde
08.06.—03.10.2022.

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

Kolekcionāra kabinets

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

izstāde
“savvaļā”
aivja Pīzeļa gleznu izstāde 
līdz 04.09.2022.

“mūzika krāsās”
maijas elizabetes 
meņģeles gleznu izstāde 
07.09.—06.11.2022.

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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 Pētera Blūma un Ilgoņa 
Lindes ekskursija iepazīstināja 
ar Pārdaugavas koka 
arhitektūru 2021. gada 
9. oktobrī. Foto: LNVM

 Muzeju nakts apmeklētāji 
izstādē. 2022. gada 14. maijs. 
Foto: Landa Lagzdiņa

NoslēGumam 
tuvojas izstāDe 
Par cilvēKu uN 
KoKu
18. septembris būs izstādes “airis, mozus 
un radio. Koks latvijas vēsturē” pēdējā 
apskates diena. Nepilnu gadu ilgušās 
izstādes vizuālais tēls un pavadošās 
aktivitātes veidojušas gana daudzveidīgu 
koptēlu un notikumu hroniku,  pateicoties 
daudzu speciālistu sadarbībai, valsts 
kultūrkapitāla fonda finansējumam 
un atbalstam no as “latvijas valsts meži”, 
as “latvijas Finieris”, biedrības “zaļās 
mājas“ un uzņēmuma “materia Bikes“.

LNVM jaunā konceptuālā izstāde par cilvēka un 
koka mijiedarbību Latvijā no senvēstures līdz mūs-
dienām bija pabeigta jau agrā 2021. gada rudenī, 
tomēr tās plānotā atvēršana 21. oktobrī sakrita 
ar pandēmijas dēļ ieviesto stingro ierobežojumu 
mēneša pirmo dienu un līdz pat 16. novembrim 
bija iepazīstama vien virtuāli – muzeja sociālo tīklu 
lapās, meklējot pēc mirkļbirkas #AirisMozusunra-
dio, kā arī izstādes mājaslapā un aplikācijā. Līdz 
2022. gada septembrim mājaslapas airismozusun-
radio.lv rakstu sadaļā ievietoti 19 raksti un 22 ziņas 
rubrikā "Vai zināji?". Pasākumu sadaļā 24 rakstos 
iekļauta informācija par notikušajiem un plānota-
jiem pasākumiem. Aplikācija http://airismozusun-
radio.app sniedz iespēju doties virtuālā pastaigā 

uz vēsturiski nozīmīgiem ar cilvēka un meža attie-
cībām vai koka funkcionālo pielietojumu saistī-
tiem vides, sakrālajiem un industriālajiem kultūras 
objektiem Rīgā un uzzināt to stāstus, lietojot karti 
un risinot uzdevumus. Vēl aplikācijā iekļauts izstā-
des “Airis, Mozus un radio” audiogids.

Izstādi vairākus mēnešus pirms tās atvērša-
nas ievadīja izzinoša orientēšanās spēle pilsēt-
vidē “Kokam pa pēdām”, kas tika izspēlēta kā 
komandu sacensība 2021. gada 8. un 12. jūnijā. Spē-
les uzdevums bija sasniegt 29 vietas pilsētā, atro-
dot tās pēc kartes vai pareizām atbildēm uz jau-
tājumiem, 2 stundu laikā sakrājot iespējami lielu 
punktu skaitu. Spēli veiksmīgi pabeidza 86 dalīb-
nieki no 35 komandām, pirmo trīs vietu ieguvēji 
saņēma balvu turzas no muzeja. 

Lai aktualizētu dažādas ar koka un cilvēka 
līdzāspastāvēšanu Latvijas teritorijā saistītas tēmas, 
vēl pirms atvēršanas notika ekskursijas pilsētvidē – 
pērn 22. septembrī tika organizēta ekskursija 
“Koks Rīgas baznīcu interjeros” – ieskatu Rīgas 
sakrālajā telpā piedāvāja LNVM direktora viet-
niece krājuma darbā, mākslas vēsturniece Anita 
Meinarte, mudinot izprast sakrālo mākslu un 

 Anitas Meinartes vadītā 
ekskursija Rīgas dievnamos 
2021. gada 22. septembrī. 
Foto: LNVM

 2. martā tiešrādes lekciju 
“Meklējot latviešu stilu koka 
mēbelēs, 1901.—1913. gads” 
izstādē vadīja Latvijas Mākslas 
akadēmijas asociētā profesore, 
Dr. art. Inese Sirica. Attēlā: Krēslu 
veidi Oļu un Lejas pagastos. 
Arhitektūras studenšu Irmgardes 
Kronbergas un Ilzes Jēpes 
uzmērojumi. Materiāli par 
Latvijas būvniecību. Rīga: 
LU Arhitektūras fakultāte, 1922

 Orientēšanās spēle 
komandām “Kokam pa 
pēdām” notika 2021. gada 
8. jūnijā. Foto: Anna Bartkeviča



aktualitātes

4 Ziņnesis 2022 08 09

iepazīt baznīcu kokgriezumu mākslinieciskās vēr-
tības Rīgas Doma, Sv. Jāņa baznīcas un Sv. Jēkaba 
Romas katoļu baznīcas interjeros (ekskursija diev-
namos notika arī 2022. gada 17. maijā). Savukārt 
9. oktobrī mērot “Divarpus kilometru Pārdaugavas 
vēstures” aicināja Āgenskalna apkaimes novad-
pētnieks Ilgonis Linde un arhitekts Pēteris Blūms, 
īpašu uzmanību pievēršot koka ēkām, būvēm un 
elementiem.

2021. gada 16. novembrī izstāde beidzot tika 
atvērta plašai publikai, piedāvājot piecās sadaļās 
eksponētus vissenākos Latvijā no koka darinātos 
priekšmetus, atspoguļojot koka nozīmi tirdznie-
cībā un koka pielietojuma veidus zemnieka sētā, 
aplūkojot kokrūpniecības vēstures lappuses, kā 
arī ieskatoties Rīgas dārzu un parku vēsturē un 
kā vienu no interaktīvajiem objektiem piedāvājot 
līdzsvara apli, kas palīdz noskaidrot katra devumu 
koka izmantošanas un saudzēšanas balansa 
uzturēšanā.

Kā viens no īpašajiem izstādes “Airis, Mozus 
un radio. Koks Latvijas vēsturē“ eksponātiem atse-
višķā kosmosa apguvei veltītā telpā tika izvietots 
izmēros neliels, bet funkciju un nozīmīguma ziņā 
iespaidīgs kubveida priekšmets saplākšņa korpu- 
sā – satelīts, kas stāsta par koka pielietojumu mūs-
dienās. Šis Somijas jaunuzņēmuma “Arctic Astro-
nautic” kosmosa satelīts “Wisa Woodsat”, kas 

2022. gada pirmajā pusē tika nosūtīts izplatījumā, 
ir pirmais mākslīgais no koka – bērza saplākšņa – 
būvētais pavadonis. 

Izstādi pavadīja arī dažādi ar tās tēmām sais-
tīti pasākumi: 16 tiešraides un klātienes lekcijas, 
tai skaitā viena izbraukuma lekcija – no Vienkoču 
parka muzeja –, kā arī diskusija “Cilvēks un mežs. 
Ko izvēlējāmies pagātnē, ko izvēlamies šodien?”. 
Tāpat izstādē novadītas 23 muzejpedagoģiskās 
programmas un ekskursijas. Muzeja veikala suve-
nīru klāstu papildināja dažādi ikdienā lietojami 
priekšmeti ar izstādes simboliku: auduma maisiņi, 
zīmuļi, piezīmju blociņi, pastkartes, spēles u. c.

“Airis, Mozus un radio” piesaistīja gan mediju, 
gan apmeklētāju uzmanību – līdz 2022. gada 
25. augustam to klātienē apmeklējuši 9288 cil-
vēki. Savukārt mājaslapas viesu skaits kopš 
2021. gada septembra sasniedzis 4309 (visvairāk – 
692 – apmeklētāju tajā bija 2021. gada novem-
brī). Izstādes tematika izvērsta arī LNVM digitālo 
resursu platformā emuzejs.lnvm.lv – tur pieejamas 
18 muzeja priekšmetu izstādes tematiskās gale-
rijas, kā arī 9 lekciju, 1 ekskursijas un 1 diskusijas 
videoieraksts; videoieraksti skatāmi arī muzeja 
Youtube kontā. Skatītākie no tiem bija lekciju video: 
Dr. pharm. Ingas Sīles lekcija “Ārstniecības augi 
un to pielietojums latviešu folkloras materiālos” 
(23. novembrī), Valda Bērziņa lekcija “Arheologa 
dārgumi senā cilvēka ikdienā – ko stāsta koka 
priekšmeti no akmens laikmeta” (15. februārī) un 
Rūtas Kaminskas 22. februāra lekcija “Baroka laik-
meta kokgriezumi Latgales baznīcu interjeros”.

Šomēnes vēl paredzētas trīs ekskursijas izstādē 
tās veidotāju vadībā – 10. un 17. septembrī 17.30, 
bet 13. septembrī – 12.00. Cienījamu punktu izstā-
des nepilna gada intensīvajai darbībai pieliks 
starpdisciplināra konference “Koks un cilvēks Zie-
meļeiropā no senvēstures līdz mūsdienām”, kuras 
mērķis ir iezīmēt cilvēka un meža/koka attiecības 
vēsturē, tās izgaismojot caur koksnes funkcionālo 
pielietojumu, koka un meža sakrālo un estētisko 
izpratni, vēsturisko ekoloģisko un vides perspek-
tīvu, kur cilvēka dzīves telpa cieši saistās ar mežu 
kā ainavas un vides daļu (konferences programmu 
skatiet Ziņneša 5. lpp.). 

 Skats izstādes sadaļā 
“Koks uz konveijera”. 
Foto: Jānis Puķītis

 Baļķu zāģēšana Usmas 
kokzāģētavā. 1920. gadi. 
LNVM krājums. No ekonomista 
un vairāku tautsaimniecības 
vēsturei veltītu grāmatu autora 
Edmunda Krastiņa lekcijas 
“Koksne un Latvijas rūpniecība 
19.—21. gadsimtā” 2022. gada 
8. martā.

 Ekskursiju izstādes “Airis, 
Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē” sadaļā par koka 
izmantošanu kosmosa apguvē 
vada izstādes kurators Jānis 
Šabanovs. Telpas centrā — 
bērza saplākšņa satelīts “Wisa 
Woodsat”. Foto: Jānis Puķītis

 Suvenīri ar izstādes 
simboliku. Foto: Jānis Puķītis
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Izstādes mājaslapas apmeklējuma dinamika. 
2021. gada septembris — 2022. gada augusts
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Konferences norises vieta — 
lNvm konferenču zāle Brīvības bulvārī 32, 
rīgā, tiešsaistē — lNvm Facebook lapā: 
facebook.com/lNvmuzejs

15. septembra programma:
10.00—10.10 Konferences atklāšana
10.10—12.10 Konferences referāti
Ervīns Lukševičs, Dr. geol.

Pirmie meži: augu atliekas un eksistences liecības 
no devona un juras nogulumiem Latvijas teritorijā

Vitolds Muižnieks, Dr. hist.
Liecības par svētajiem mežiem un kokiem LNVM 
krājumā

Marju Kõivupuu, PhD
Protection of sacred trees: on the example 
of the protection of South Estonian cross trees 
(Svēto koku aizsardzība: Dienvidigaunijas krusta 
koku piemērs)

Anita Meinarte, Mg. art.
LNVM 14.—16. gs. kokskulptūru izpēte: 
datējums un polihromija

Māris Zunde, Dr. biol.
Rietumeiropas valstīs 15.—17. gs. importēto 
“Baltijas ozolu” kokmateriālu izcelsmes rajoni un to 
dendrohronoloģiskās noteikšanas līdzšinējie rezultāti

12.10—13.10 Pusdienu pārtraukums
13.10—15.10 Konferences referāti
Mārīte Jakovļeva, Dr. hist.

Ieskats Kurzemes un Zemgales hercogistes 
(1561—1795) mežu apsaimniekošanā 
(pēc rakstītajiem avotiem)

Anita Čerpinska, Dr. hist.
Rīgas mastu šķirotāji 18. gs. un viņu mantojums

Indra Tuņa, Mg. sc. chem., D. I., 
Anete Ulmane, Mg. art.

Rīgas koka arhitektūra 19. gs. beigās — 
20. gs. sākumā

Inese Žune, Dr. art.
Kad parasts koks sāk skanēt

Edmunds Krastiņš
Kokrūpniecība Latvijā no 19. gs. 2. puses līdz 21. gs.

15.10—15.40 Kafijas pauze. Dokumentālās īsfilmas 
“Bolderāja koka gadskārtās” demonstrējums

26 reFerāti KoKam 
veltĪtā KoNFereNcē
Noslēdzot izstādi “airis, mozus un 
radio. Koks latvijas vēsturē”, muzejs 
2022. gada 15.—16. septembrī organizē 
starpdisciplināru zinātnisku konferenci “Koks 
un cilvēks ziemeļeiropā no senvēstures līdz 
mūsdienām”, divu dienu laikā piedāvājot 
noklausīties piedāvā 26 referātus, noskatīties 
1 filmu un doties 1 ekskursijā.

15.40—16.50 Konferences referāti
Gundega Skagale, Mg. hist., 
Laimdota Kalniņa, Dr. geogr.

Laukakmens meža ainavā un tās izmaiņas 
Kurzemes reģionā

Dagnija Lazdiņa, Mg. biol.
Vītolu atvasāji — no apzaļumošanas, žogiem 
un amatniecības līdz bioenerģijai — vēsturiskas 
apsaimniekošanas izmaiņas pagājušā gadsimta laikā 

Anitra Tooma
Rīgas parku koku likteņi. Kā un kad Rīgas parkos 
sāka audzēt mūsdienās ierastās koku sugas

Pastaiga Vērmanes dārzā un kanālmalā, iepazīstot 
vecos un retos kokus Anitras Toomas vadībā

16. septembra programma:
10.00—12.00 Konferences referāti
Jānis Šabanovs, Mg. hist.

Koksnes izvēle tradicionālās saimniecības 
darinājumiem 19. gs.

Armands Ķiploks, Prof. mg. MBA
Sveķotās koksnes vēsturiskā intelektuālā 
mantojuma atgūšana, ieviešana praktiskā ražošanā

Māris Būmanis
Bērza koksnes izmantošanas iespējas

Māris Stinkulis, Mg. hist.
Koks kā pamatmateriāls mēbeļu izgatavošanā

Ieva Pīgozne, Dr. art.
Koka apavi un koka aizdares latviešu tradicionālajā 
apģērbā

12.00—13.00 Pusdienas pārtraukums
13.00—14.30 Konferences referāti
Una Bērente, Mg. hist.

Rakto un raukto slieču izveide zemnieka sētā 
no 18. līdz 20. gs. 

Mārtiņš Kuplais, Dr. hist.
Vienkoka laivas Latvijā 20. gs. 2. pusē

Inese Sirica, Dr. art.
Mākslas formas 19. gs. un 20. gs. sākuma zemnieku 
koka krēslu atzveltnēs 

Beatrise Reidzāne, Dr. hab. philol.
Ozols un liepa dainās: pētīšanas gaita un atklājumi

14.30—15.00 Kafijas pauze
15.00—16.30 Konferences referāti
Matīss Šteinerts

Koki un ceļi telpas poētiskā tvērumā.
Ainavas izmaiņas infrastruktūras attīstības gaitā

Liene Rācene-Riekstiņa, Mg. sc. soc.
Koku inteliģences meklējumos: mežābeles 
piemērs

Ivars Šteinbergs, M. A.
Koki, dārzi un botāniskā tēlainība Arta Ostupa 
dzejā: ceļā uz ekokritisku lasījumu

Kitija Balcare, Mg. sc. hum.
Kad koki runāja. Koka bioperformativitāte 
ekoteātra izrādēs Latvijā
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muzejā 
aPsKatāmas 
uKraiNas Kara 
liecĪBas
30. augustā Brīvības bulvārī 32
eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
izpildvietnieks valdis Dombrovskis 
nodeva lNvm simbolisku un emocionālu 
laikmeta liecību — ukrainas premjera 
Denisa Šmigaļa dāvātu kasti ar šāviņu 
atliekām.

Atlūzas atrastas Hostomeļas lidostā netālu no 
Kijivas pēc Krievijas armijas uzbrukuma. Pēc 
neveiksmīga Krievijas armijas mēģinājuma lidostu 
pilnībā iznīcināt jau pirmajā kara dienā, 24. februārī, 
atkārtotā uzbrukumā 27. februārī Hostomeļā tika 
iznīcināts viens no ukraiņu lepnumiem – pasaulē 
lielākā kravas lidmašīna Antonov AN-225 “Mriya” 
(“Sapnis”). Ukrainas premjera dāvana Valdim Dom-
brovskim tika pasniegta abu amatpersonu kārtējās 
darba tikšanās laikā 21. aprīlī ASV, kur Eiropas 
Savienība, tostarp arī Latvija, saņēma gan ukraiņu 
politiķu pateicību par sniegto atbalstu, gan aicinā-
jumu vēl aktīvāk un drosmīgāk palīdzēt Ukrainas 
armijai, iedzīvotājiem un bēgļiem. 

Krievijas noziedzīgais karš Ukrainā ir radījis 
reālus apdraudējumus Eiropas un rietumu pasau-
les drošības arhitektūrai, tāpēc palīdzības snieg-
šana Ukrainai ir izšķiroši svarīga. Atbalsts Ukrai-
nai jau kopš kara sākuma ir pārsniedzis nacionālās 
un reģionālās robežas, mainījis kā Latvijas, tā Eiro-
pas Savienības dienaskārtību un prioritātes. Tādē-
jādi dāvanai ir plašāks politiskais un vēsturiskais 

  Skati dāvinājuma 
nodošanas pasākumā. 
Foto: Jānis Puķītis

 Anita Meinarte, Valdis 
Dombrovskis, Arnis Radiņš 
pēc dāvinājuma dokumentu 
parakstīšanas. 
Foto: Jānis Puķītis

konteksts – tā liecina ne tikai par postošo uzbru-
kumu Kijevas piepilsētām Krievijas iebrukuma 
pirmajās dienās, bet simbolizē Latvijas un pārējo 
Eiropas Savienības valstu solidaritāti ar Ukrainu.

Kara liecību dāvināšana notika LNVM telpās 
Brīvības bulvārī 32. Pasākuma sākumā runu teica 
LNVM direktors Arnis Radiņš, par dāvinājuma 
saņemšanas apstākļiem, tā nozīmi, Eiropas Savie-
nības institūciju un dalībvalstu atbalstu Ukrainai 
stāstīja Valdis Dombrovskis. LNVM direktora viet-
niece krājuma darbā Anita Meinarte savā uzrunā 
uzsvēra Ukrainas karu raksturojošo liecību sagla-
bāšanas nozīmi. 

Tika nolasīta arī Ukrainas premjerministra 
Demisa Šmigaļa īpašā uzruna dāvinājuma sakarā: 
“Šis priekšmets tika nodots kā atgādinājums, kā lie-
cinājums par noziegumiem pret Ukrainas tautu. Ir 
ļoti svarīgi, lai katra pasaules nācija redz šādus pie-
rādījumus un zina, ka Krievija ir teroristiska valsts. 

Šīs raķešu un šāviņu paliekas nāk no Krievijas 
Federācijas spēku apšaudēm, kas kopš pilna mēroga 
iebrukuma sākuma 24. februārī ir tikušas vērstas 
pret mierīgiem ciemiem un pilsētām. Konkrēti šīs 
atlūzas atrastas Hostomeļas lidostas rajonā Kijivas 
reģionā, līdzās uzbrukumos iznīcinātajai pasaulē 
lielākajai lidmašīnai Antonov An-225 “Mriya”. Hos-
tomeļu Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja 2022. gada 
aprīļa sākumā. Mēneša laikā, kamēr tur notika kau-
jas un šī vieta atradās Krievijas okupācijā, tika noga-
lināts liels skaits civiliedzīvotāju un sapostītas vai-
rāk nekā 4000 civilās un publiskās ēkas.” 

Interesentiem ir iespēja līdz septembra beigām 
apskatīt dāvinājumu Brīvības bulvārī 32, vēlāk tas 
pastāvīgi glabāsies muzeja krājumā. 
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muzejs ruDeNĪ: 
tematisKi 
PasāKumi uN 
jauNa izstāDe
2022./2023. gada sezonā lNvm 
ekspozīcijas un izstāžu namā Brīvības 
bulvārī 32 tiks piedāvāti dažādi tematiskie 
pasākumi aktuālajās izstādēs, kā arī atklāta 
jauna izstāde “satversme 100+”.

Patlaban LNVM interesentiem pieejamo izstāžu 
tematiskais izvērsums aptver vairākus mūsu valsts 
vēstures laikposmus un nozares, rudenī vairākās 
no tām tiek rīkotas ekskursijas kuratoru vadībā: 
Brīvības bulvārī 32 “Airis, Mozus un radio. Koks 
Latvijas vēsturē” (ekskursijas notiks 10., 13. un 
17. septembrī, atvērta līdz 18. septembrim, vairāk 
lasiet Ziņneša 3. un 4. lappusē), “Krimplēnmānija. 
Modes kliedziens padomju garderobē” (pasākumi 
paredzēti 20. septembrī, 11. oktobrī, 20. novembrī 
un 13. decembrī), “Latvijas valsts dibināšana un 
dibinātāji”, “Nauda Latvijā” un “Krāsainā Latvija”, 
bet netālajā Esplanādē skatāma ārtelpas izstāde 
“Kamēr vēl laiks. Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā” 
(ekskursija 6. septembrī, atvērta līdz 3. oktobrim). 

Atzīmējot simtgadi kopš Satversmes stāšanās 
spēkā, 7. novembrī gaidāma izstādes “Satversme 
100+” atklāšana. Izstāde skaidros Satversmes izstrā-
des procesu, pamatlikuma tapšanā iesaistīto perso-
nību un to pārstāvēto politisko spēku lomu, kā arī 
iezīmēs jaunās valsts konstitūcijas ieviestos jauninā-
jumus pagātnes un šodienas kontekstā. Arī šīs izstā-
des tēmu loku pletīs saistītie pasākumi: skaidrojošs 
seminārs par "Satversmes oriģināla" jautājumu 
9. novembrī, ekskursijas 19. un 26. novembrī u. c.

Novembrī, kas Latvijā ir valsts svētku mēne-
sis, muzejā turpināsies tradīcija izstādīt apskatei 
Lāčplēša Kara ordeņa pilnu komplektu, kā arī tiks 
piedāvāti citi patriotisma un valstiskās piederības 
caurausti pasākumi.

Jau rudens pirmajā mēnesī Brīvības bulvārī 32 
atsāksies izzinošas nodarbības ģimenēm ar bēr-
niem. Pirmā nodarbība “Ceļojums laikā” notiks 
24. septembrī 12.00 2. stāva nodarbību telpā. Mazie 
vēstures interesenti ar jaunas uzdevumu lapas palī-
dzību varēs izceļot pa Latvijas vēstures līkločiem 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī 
izspēlēt tematiski atbilstošu loto spēli. Nākamās 
nodarbības sekos: “Kas ir muzejs?” 29. oktobrī 
piedāvās uzzināt to, kā darbojas Latvijas Nacio-
nālais vēstures muzejs, 5. novembra nodarbības 
“Mana Latvija” laikā atkārtosim par Latvijai nozī-
mīgiem 20. gadsimta vēstures datumiem, savukārt 
“Ziemassvētkus gaidot” notiks 17. decembrī, un 
tās laikā paredzēts turpināt tradīciju ar mazajiem 
muzeja apmeklētājiem kopīgi izrotāt muzeja egli 
un iemācīties svētku dzejoli. 

Par visiem muzeja pasākumiem iespējams uzzi-
nāt muzeja mājaslapā un sociālajos tīklos. 



aktualitātes

8 Ziņnesis 2022 08 09

latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina skolēnus

izziNi, mācies, DarBojies, PieDzĪvo 
latvijas vēsturi No aKmeNs laiKmeta 
lĪDz mūsDieNām!

Piedalies muzejpedagoģiskajā 
programmā — klātienē vai tiešsaistē

15 tēmas dažādām mērķauditorijām

emuzejs.lnvm.lv/stasti

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālo resursu krātuve

emuzejs.lnvm.lv

izmanto muzeja digitālos 
resursus emuzejs.lnvm.lv, 
lasi un pievieno stāstus 
platformā Gadsimta stāsti

iepazīsti dažādus vēstures periodus ekskursijā

Gida stāstījums un uzdevumu lapas

izzini dažādas vēstures tēmas izstādēs

airis, mozus un radio.
Koks latvijas vēsturē
līdz 18. septembrim

Krimplēnmānija. 
modes kliedziens 
padomju garderobē
līdz decembra beigām

Piedāvājums skolām 
un ģimenēm

satversme 100+
pēc 8. novembra

Krāsainā latvija
pastāvīgā izstāde

Šogad jaunajā mācību gadā 
lNvm piedāvā dažādus veidus un 
formātus latvijas vēstures apguvei gan 
klātienē, gan izmantojot muzeja virtuālos 
resursus.
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2000 emuzeja 
vieNĪBu — 
PētĪŠaNai uN 
PaPilDiNāŠaNai
septembrī, kad atsākas mācību gads, 
aicinām gan skolēnus un studentus, gan 
pieaugušos — mūžizglītības ietvaros — 
izmantot bagātīgos lNvm emuzeja 
resursus (emuzejs.lnvm.lv). tos iespējams 
gan skatīt, gan lasīt, gan lejupielādēt, bet 
Gadsimta albumu un Gadsimta stāstus — 
arī papildināt.

LNVM digitālo resursu krātuvē eMuzejs apkopoti 
dažādi materiāli – muzeja krājuma priekšmetu 
attēlu galerijas, pētnieku publikācijas, kā arī audio 
un video materiāli un interaktīvie resursi. eMuzejā 
interesentiem pieejamas jau vairāk nekā 200 galeri-
jas. Aktuālo izstāžu – “Kamēr vēl laiks. Fotoetno-
grāfijas sākums Latvijā”, “Krimplēnmānija. Modes 
kliedziens padomju garderobē”, “Airis, Mozus un 
radio. Koks Latvijas vēsturē” un “Krāsainā Lat-
vija” –, kā arī rudenī gaidāmās Satversmes simt-
gadei veltītās izstādes tēmām veltītās galerijas ik 
mēnesi tiek papildinātas ar jaunām publikācijām, 
ko viegli atrast sadaļā Aktuāli. Audio un video 
sadaļā klausāmi un skatāmi vairāk nekā 100 ierak-
sti – muzeja rīkotie semināri, diskusijas un konfe-
rences, videostāsti, Daiņa Īvāna vēsturisko runu 
rekonstrukcijas, kā arī dažādu lektoru stāstījumi 
par muzeja izstāžu tēmām. 

Savukārt sadaļā Pētījumi un izdevumi lasāmi 
visi muzeja Ziņneša numuri, kā arī pdf formātā pie-
ejami muzeja izdevumi, kas raisījuši lielu lasītāju 

interesi, piemēram, vērienīgais trīs grāmatu un 
pielikumu izdevums “Latviešu tautas tērpi”. Pētī-
jumi par sēļiem, lībiešiem, latgaļiem, kuršiem 
un zemgaļiem lasāmi gan populārzinātniskajos 
izdevumos, gan rakstu krājumos, kur ātri iespējams 
atvērt interesējošo rakstu. Savukārt tiem muzeja 
viesiem, kuriem klātienes apmeklējumā nepietika 
laika ekspozīcijā esošo ekrānu izzināšanai, šie inter-
aktīvie resursi pieejami eMuzejā. Šajā sadaļā aplū-
kojams arī muzeja veidoto izstāžu ekrānu saturs, kā 
arī resursi muzeju kopizstādei “Latvijas gadsimts”. 
Jaunākie eMuzeja lietotāji atradīs sev ko aizrau-
jošu sadaļā Skolām un ģimenēm, kas papildināta ar 
vairāk nekā 70 resursiem vēstures izzinātājiem un 
pārskatāmu tabulu, kurā skolotājiem atlasīti tēmas 
apguvē ieteicamie eMuzeja resursi.

Ikviens interesents aicināts papildināt divas 
eMuzejā esošās sabiedrības iesaistes platformas – 
Gadsimta albumu un Gadsimta stāstus. Gadsimta 
albums jau ir vairāk nekā 1240 fotogrāfiju biezs, 
bet šajā pavasarī uzsāktajā projektā Gadsimta stāsti 
rodamas gandrīz 200 aizpildītas anketas un ikviens 
aicināts izvēlēties savu tēmu no plašā 18 tēmu 
piedāvājuma un vairāk nekā 90 anketām, no kurām 
dažas veido viens jautājums, bet dažas – pāri par 10. 

Visērtāk interesējošos resursus eMuzejā mek-
lēt, izmantojot atslēgvārdus. Gadsimta albumā 
un Gadsimta stāstos lietotāju ērtībai pieejama arī 
pievienoto resursu lokācija – karte. eMuzejā atla-
sīt resursus iespējams gan pēc vēstures periodiem 
laika līnijā, gan pēc resursu veida vai tēmas, kā arī 
izmantojot atslēgvārdus. 

 eMuzeja lapu ekrānšāviņi
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 Baltijas ceļa dalībnieki, 
veidojot cilvēku ķēdi, 
netālu no Valmieras.
1989. gada 23. augusts. 
Fotogrāfe Māra Vītols-Hrgetić. 
Ģimenes īpašums

uKraiNas liecĪBas 
GaDsimta stāstos
Šodienas norises eiropā veido un 
ietekmē latvijas vēstures gaitu, tādēļ 
to dokumentēšana un saglabāšana 
ir arī viens no lNvm uzdevumiem. tā 
kā karš ukrainā attiecas uz ikvienu no 
mums, lNvm vasaras sākumā aicināja 
un joprojām aicina ikvienu iesaistīties 
mūsdienu vēstures fiksēšanā, pievienojot 
savu pieredzi Gadsimta stāstu sadaļās, 
kas veltītas ar Krievijas ofensīvu ukrainā 
saistītiem notikumiem.

Aizpildīt anketu Gadsimta stāstos aicināti tie Lat-
vijas iedzīvotāji, kuri piedalās Ukrainas bēgļu 
uzņemšanā, devuši pajumti, iespējas strādāt, mācī-
ties, iepazīt Latviju, iesaistīties tās kultūras dzīvē, 
draudzēties un uzkrāt spēkus. Tāpat aicinām uzru-
nāt šeit mītošos Ukrainas cilvēkus dalīties pieredzē 
un savos stāstos – par ceļu uz Latviju un šeit pie-
dzīvoto. Atbildes uz anketas jautājumiem veidos 
stāstu, kas tiks glabāts LNVM krājumā kā svarīga 
liecība par šī brīža norisēm.
Saites uz anketām rodamas šeit:
latviešu valodā: https://ej.uz/gadsimta-stasti- 
mana-palidziba-ukrainiem
ukraiņu valodā: https://ej.uz/gadsimta-stasti-ua
krievu valodā: https://ej.uz/gadsimta-stasti-ru 

 Aicinājuma skrejlapa. 
Māksliniece Dita Pence

emuzejā Pieejams 
uNesco vāKums 
Par Baltijas ceļu 
lNvm sabiedrības iesaistes platforma 
Gadsimta stāsti kļuvusi bagātāka ar akcijas 
Baltijas ceļš stāstiem, ko muzeja vietnei 
uzticēja uNesco latvijas Nacionālā komisija 
(lNK). 

Stāsti tika apkopoti 2014. gadā, kad, atzīmējot akci-
jas 25. gadadienu, UNESCO LNK izveidoja vietni 
“Baltijas ceļa stāsti”, aicinot cilvēkus pievienot savas 
atmiņas par akcijas laikā piedzīvoto. Kopumā gan 
rakstiskā formā, gan mājas lapā tika savākti aptu-
veni 900 stāsti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
kā arī citām valstīm, un vairāk nekā 2500 vietnes 
apmeklētāju iestājās virtuālajā Baltijas ceļā. 

2015. gadā UNESCO LNK nodeva Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja krājumā stāstu autoru 
aizpildītās anketas un arī digitāli aizpildīto mate-
riālu izdrukas. Taču šoruden, izmantojot Gadsimta 
stāstu platformas sniegtās iespējas, no UNESCO 
pārņemsim arī šo stāstu publicēšanas funkciju, lai 
nodrošinātu stāstu pieejamību interesentiem un pēt-
niekiem gan šodien, gan arī turpmāk. Stāstus par 
Baltijas ceļu iespējams lasīt un papildināt LNVM 
virtuālo resursu vietnē eMuzejs (emuzejs.lnvm.lv), 
izvēloties tēmu Vēsturiskie notikumi un norises. 
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jauNas muzej- 
PeDaGoĢisKās 
ProGrammas 
uN izstāDes 
DauDeros
lNvm Dauderu nodaļa rudens sezonā 
piedāvās dažādas iespējas iepazīt nama 
vēsturi, kā arī veldzēties mākslas pasaulē 
un baudīt dārza kluso burvību.

Šogad “Dauderos” katra mēneša pēdējā sestdienā 
ieviests bezmaksas apmeklējums, dodot iespēju 
ikvienam izbaudīt greznā 19. gadsimta beigu sav-
rupnama gaisotni un aplūkot muzeja ekspozī-
ciju un izstādes. Tuvākā brīvsestdiena paredzēta 
24. septembrī.

Muzeja pamatekspozīcijā, kas pēdējos gados 
ieguvusi jaunu veidolu, iespējams izzināt “Dau-
deru” nama likteni un apskatīt kolekcionāra un 
mecenāta Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātās kolek-
cijas daļu. Nama bagāto vēsturi spilgti raksturo tā 
īpašnieki un to sociālais statuss: vācbaltiešu fabri-
kanta Ādolfa fon Bingnera ģimene, Latvijas Valsts 
un ministru prezidents Kārlis Ulmanis, padomju 
okupācijas laika bērnudārzs, Latviešu kultūras 
muzejs. Vienlaikus “Dauderu” stāsts precīzi atspo-
guļo Latvijas 19.–20. gadsimta vēstures gaitu, sākot 
ar jauno industriālo Rīgas priekšpilsētu veidošanos 
un beidzot ar Trešo atmodu. 

 “Dauderu” nama un dārza 
ārskats. Foto: Jānis Puķītis

No šī gada maija muzejā apskatāma atjaunotā 
savrupnama virtuve, kuras iekārtojums vēsta par 
19.–20. gadsimta mijas turīgas ģimenes dzīves-
veidu, kuras praktisko pusi nodrošināja kalpotāji. 
Nesen “Dauderos” atklāts arī Kolekcionāra kabi-
nets, kas veltīts kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanas dažādajiem ceļiem 20. gadsimta satricinā-
jumos. Kabineta vitrīnās redzama kolekcionāra un 
mecenāta Gaida Graudiņa kolekcijas daļa, kuras 
vairāk nekā 7000 priekšmetu saistīti ar starpkaru 
Latviju un latviešiem trimdā Rietumvalstīs. 

No septembra Dauderu nodaļā būs pieejamas 
divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas, kas 
ļaus padziļināti iepazīt nama savdabību un ekspo-
zīcijas saturu. Nodarbība “Dauderu dārza noslē-
pumi” sākumskolas un jaunāko pamatskolas klašu 
skolēniem veidota kā orientēšanās spēle dārza vēs-
tures iepazīšanai; tajā ietverti gan atjautības uzde-
vumi, gan darbošanās ar “Dauderu” nama aplikā-
ciju planšetdatorā. Savukārt tematiskā ekskursija 
dažādu vecumu apmeklētājiem “Izzini “Dauderu” 
nama un Latvijas vēsturi” ļaus uzzināt, kā vairāk 
nekā 125 gadus ilgo “Dauderu” stāstu ietekmējuši 
Latvijas vēstures sarežģītie notikumi un procesi.

Līdz 4. septembrim “Dauderu” namā aplū-
kojama mākslinieka Aivja Pīzeļa gleznu izstāde 
“Savvaļā” ar mākslinieka dzimtās Latgales un citu 
Latvijas novadu ainavām. No 7. septembra līdz 
6. novembrim te būs skatāmi citas tematikas glezno-
jumi – mākslinieces un arhitektes Maijas Elizabetes 
Meņģeles izstāde “Mūzika krāsās”. Izstādē ekspo-
nētajās gleznās krāsas izpaužas kā muzikāls vēstī-
jums, kustība, skrējiens, vilinājums, deja, lidojums, 
un ietver arī saskarsmi ar pasaules aktualitātēm. Tās 
netieši vai pastarpināti risinātas krāsu salikumos un 
gleznu kompozīciju ekspresijās. Autores iztēle ietie-
kusies arī virtuālu noskaņu vidē, savukārt gleznu 
nosaukumi atspoguļo meditatīvus vērojumus.

Uzmanības vērts ir arī ievērojamā ainavu arhi-
tekta Georga Kūfalta projektētais piemājas dārzs, 
kas priecē ar ainaviskiem apstādījumiem, intere-
santu reljefu un dažādu sugu kokiem. Vasara un 
rudens sākums ir piemērotākais laiks, lai skaisto 
“Dauderu” dārzu pirms ekskursijas izmantotu kā 
jauku ģimenes piknika vai pastaigas vietu. 

 Skats “Dauderu” 
savrupnama atjaunotajā 
virtuvē. Foto: Jānis Puķītis

 Skats jaunatvērtajā 
Kolekcionāra kabinetā. 
Foto: Jānis Puķītis

 Aivis Pīzelis "Parks 
Červonkā". 2022. No izstādes 
"Savvaļā"

 Maija Elizabete Meņģele 
"Laime". 2021. No izstādes 
"Mūzika krāsās"
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Braucām 
Pie lĪBieŠiem, 
atraDām 
KartuPeļus…
vasara parasti ir aktīvākais arheoloģisko 
izrakumu laiks, un šīsvasaras labvēlīgos 
apstākļus izmantoja arī lNvm arheologu 
grupa. lūk, ko par izpētes darbu augusta 
karstumā viļķenes pagastā pastāstīja 
izrakumu vadītājs, lNvm arheoloģijas 
departamenta krājuma glabātājs eduards 
Plankājs.

15.–19. augustā tika arheoloģiski izpētīts viens 
no Rūstužu apkaimē (Viļķenes pagastā, Limbažu 
novadā) 2020. gadā jaunatklātajiem uzkalniņiem – 
pie Vēveru mājām. Izpētītais uzkalniņš vizuāli atgā-
dināja tipisku postītu lībiešu kapu uzkalniņu, jo gan 
LĢIA karšu slāņos, gan dabā tā centrālajā daļā bija 
saskatāma sena pārrakuma bedre. Arheoloģisko 

izrakumu gaitā noskaidrojās, ka uzkalniņa centrā 
ir ierīkots neliels četrstūrveida pagrabs-bedre, kurā, 
domājams, 20. gadsimtā tikuši uzglabāti kartupeļi 
pārziemošanai. Vai tas ticis ierīkots senākā lībiešu 
uzkalniņā – nav pilnībā skaidrs, bet, visticamāk, 
uzkalniņš uzbērts tieši kartupeļu glabāšanai. Apvi-
dus ir purvains (Rūstužu purvs), un uzkalniņi ierī-
koti smilšainā purvainas zemienes paaugstinājumā. 
Vienīgie atrastie datējošie priekšmeti bija 20. gad-
simta dzelzs naglas un traktora gultņa vāciņš.

Lai arī izpēte neapstiprināja sākotnējās ieceres, 
tika iegūta vērtīga pieredze, kas turpmāk ļaus pla-
šāk interpretēt apzināšanas laikā atrastos neskaid-
ros objektus. Galvenais secinājums: lai noskaid-
rotu uzkalniņu bez akmeņu konstrukcijām nozīmi, 
nepietiek tikai ar zondēšanu, bet nepieciešami 
arī pārbaudes izrakumi, jo prakse liecina – šādi, 
vizuāli līdzīgi uzkalniņi varēja kalpot gan apbedī-
jumu ierīkošanai, gan kokogļu dedzināšanai, gan 
arī kartupeļu pārziemošanai. Turpmākajos gados 
pārbaudes izrakumi būtu veicami arī citos jaunat-
klātajos uzkalniņos, to skaitā Rūstužu apkaimē. 

Izrakumu vadītāja vārdā personīgi pateicos par 
dalību visiem izturīgajiem ekspedīcijas dalībnie-
kiem, kas piedalījās izpētē, spītējot Latvijas vasaras 
tropiskajam klimatam! 

Paldies LNVM Arheoloģijas departamenta 
kolēģiem Jānim Ciglim, Rūtai Vecmuktānei, Vitol-
dam Muižniekam, Baibai Dumpei, Alisei Gun-
narssonei un Klaudijai Šarapovai, LU Latvijas 
vēstures institūta arheologam Rūdolfam Brūzim, 
studentēm Alisei Pokšanei un māksliniecei Antrai 
Kozlovai, kā arī atsaucīgajam drona īpašniekam 
Agrim Grigorjevam un Vēveru māju saimniekam 
Jānim Blūmam – par tuvējo māju un dzimtu vēstu-
res atmiņu stāstiem, Vēveru pagalmā augošā ozola 
pavēni un viesmīlību! 

  Skati no darba procesa. 
Foto: Baiba Dumpe

  Uzkalniņš pie Vēveru 
mājām. Foto: Eduards Plankājs
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  Skati no vēstures 
un sociālo zinību pedagogu 
viesošanās LNVM. 
Foto: Inga Paparde

sKolotāju 
vasaras DieNas
tradicionāli augustā latvijas skolu 
vēstures un sociālo zinību skolotāji 
tiekas vasaras dienās, lai mācītos, 
uzklausītu citu radniecīgo jomu 
speciālistus, dalītos pieredzē, diskutētu 
un pavadītu laiku domubiedru vidū. 

Arī šoreiz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
darbinieki labprāt tikās ar šo muzeja darbā ļoti 
nozīmīgo mērķauditoriju – skolotājiem – un vēstīja 
par muzeja jaunumiem. 3. augustā LNVM Vidus-
laiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecības 
nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš informēja par 
novembrī gaidāmo izstādi “Satversme 100+”, par 
tās saturu un struktūru, kā arī izzinošu nodarbību 
iespējām tajā. LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadī-
tāja Sanita Kalna 4. augustā stāstīja par muzeja 
sabiedrības iesaistes platformu Gadsimta stāsti, jau 
nodarbības laikā rosinot to pētīt un aizpildīt kādu 
anketu no plašā tematiskā piedāvājuma. Kopā ar 
pedagogiem tika pārrunātas iespējas Gadsimta 
stāstus izmantot mācību procesā, gan gūstot infor-
māciju no pievienotajām anketām, gan veidojot 
prasmes intervēt un pierakstīt stāstus. 

Vasaras dienu noslēgumā – 5. augustā – skolo-
tāji viesojās LNVM un Izglītības un komunikācijas 
departamentā, kur tās vadītāja Astrīda Burbicka 
iepazīstināja viesus ar jauno nodarbību telpu, aici-
not to apmeklēt kopā ar skolēniem un piedalīties 
kādā no izglītojošām nodarbībām. Turpinājumā 
pedagogi muzeja aktuālo izstāžu veidotāju Sanitas 
Kalnas, Imanta Cīruļa, Gunitas Baumanes un Agni-
jas Cigelnieces vadībā piedalījās ekskursijās izstā-
dēs “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē”, 
“Krimplēnmānija. Modes kliedziens padomju gar-
derobē”, “Krāsainā Latvija” un “Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā.” 

 MNEMUS projekta pētnieku 
grupa Muzeju krātuvē Pulka ielā. 
MNEMUS publicitātes foto

 MNEMUS grupa apciemo 
Tautas frontes muzeju un 
klausās tā vadītājas Annas 
Zeibārtes stāstījumā. MNEMUS 
publicitātes foto 

 Par LNVM esošajam 
un topošajām izstādēm 
pedagogiem stāsta to kuratori 
Sanita Kalna (augšējā attēlā) 
un Arnis Strazdiņš (apakšējā). 
Foto: LNVM

KaimiŅvalstu 
PētNieKu vizĪte 
muzejā
augusta vidū vairākās lNvm adresēs — 
gan muzeju krātuvē Pulka ielā, gan 
ekspozīcijās Brīvības bulvārī un tautas 
frontes muzeja nodaļā — izpētes nolūkos 
viesojās igauņu un lietuviešu pētnieku 
grupa.

Īstenojot pētniecības projektu “MNEMUS. Prac-
tices and Challenges of Mnemonic Pluralism in 
Baltic History Museums” (“Atmiņas plurālisma 
prakses un izaicinājumi Baltijas vēstures muze-
jos”), šovasar notika gan 20. gadsimta vēsturei vel-
tīto ekspozīciju apskate vairākos Latvijas muzejos, 
gan arī padziļinātas intervijas ar krājuma un 
pētniecības jomu speciālistiem. Tartu Universitātes 
paspārnē notiekošā pētījuma rezultātā taps 
publikācijas, kurās tiks analizēta 20. gadsimta 
dokumentēšanas un atainošanas pieredze visu trīs 
Baltijas valstu muzejos. 
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muzejNieKu 
vasara ārPus 
DarBa laiKa

  Anna Zeibārte: Šis 
atvaļinājums pagāja karstuma 
zīmē, kā jau tas ierasts pēdējos 
gados. Sanāca būt gan 
Budapeštā un Sentendrē, 
kur izbaudījām iespaidīgu 
arhitektūru, šarmantas ieliņas 
un satikām Betmenu, gan 
Latgalē, kur viesojāmies pie 
1000 kaķiem, jutām elpas 
aizraušanos Pasienes baznīcā 
un no sirds izbaudījām lauku 
plašumu.

 Liene Andrejsone: Katrs 
atvaļinājums atšķiras no 
iepriekšējā ar savu “garšu”. Šis 
vasaras atvaļinājumā spilgti 
izcēlās divas “garšas” — Polijas 
Tatru apmeklējums un dalība 
folkloras festivālā “Baltica” 
kopā ar LU dejojošo kopu 
“Dandari”. Polijas garšu baudīju, 
apjūsmojot arhitektūru, kultūru 
un mākslu, kā arī atsvaidzinot 
prātā leģendas par pūķiem 
Krakovas pilsētā. Tur arī laimējās 
nosvinēt dzimšanas dienu 
īpašā krodziņā ar nosaukumu 
“Morskoje oko” jeb jūras acs 
(tulk. no poļu valodas), kas 
patiesībā ir mazs ezeriņš kalnos. 
Tatros elpu aizraujoši skati tika 
baudīti 1987 metrus augstajā 
Kasprowy Wierch virsotnē, un 
negaidīti iekļuvu arī festivālā 
“Czyste Tatry”, kas iestājas par 
tīriem kalniem. Savukārt kopā 
ar “Dandariem” bija iespēja 
saspēlēt un sadejot ar dažādām 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
folkloras kopām Turaidā, 
Skrundā, Talsos un Rīgā. 

 Ilze Miķelsone: Tā vietā, lai 
uz balkona audzētu puķes, 
jau otro gadu eksperimentēju 
ar dārzeņiem. Šogad manu 
balkonu rotā skaistas tomātu 
kastes. Stādus audzēju no 
sēkliņām — gan veikalā pirktām 
sēklu paciņām, gan pašas 
ievāktām. Visgardākie un 
skaistākie ir dzeltenie tomāti, 
kas gan priecē ar krāsu, gan ir 
ļoti gardi.

 Santa Cerbule: Mazs 
atvaļinājuma mirklis — 22. jūlija 
vakarā Dundagā piedzīvota 
superkrāšņa, superiespaidīga 
dabas izrāde “Negaiss laukos”.
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  Astrīda Burbicka: 
Latvijas vasaras iespaidi saistās 
ar tuvākiem un tālākiem 
ceļojumiem, siltiem vasaras 
vakariem un nesteidzīgām 
sarunām ar kādu brīdi 
nesatiktiem draugiem.

 Agija Krasta: Viens 
no spilgtākajiem Tallinas 
apciemojuma punktiem — 
Telliskivi rajons, kur 
postpadomju atmosfērā 
iespējams sajust tūrisma 
industrijas vēl nenopulētu 
dzīves garšu un radošuma 
lidojumu. Piemēram, attēlā 
redzamais objekts veidots no 
pamestajās rūpnīcās atrastajiem 
priekšmetiem un materiāliem 
(zarā, ko tur zvēriņa ķepas, var 
atpazīt linoleja kājlīstes).
Izmantoju iespēju Pļaviņu HES 
ūdenskrātuves remontdarbu 
laikā nokļūt Svētā Meinarda salā 
pa sauszemes ceļu un piefiksēt 
pilna mēness spēles ar baznīcas 
konstrukciju. 

 Andris Gailis: Atvaļinājumu 
pavadīju dažādās pasaules 
un Latvijas malās – vispirms 
jau savos Dignājas laukos, bet 
pēcāk ar tantes ģimeni devos 
ceļojumā pa Poliju, Čehiju, 
Vāciju. Varu uzsist sev uz pleca, 
ka beidzot izbraucu visas galvu 
reibinošās atrakcijas, kā arī 
uzkāpu augstākajos Krakovas, 
Varšavas un Prāgas torņos, 
lai gan agrāk baidījos no 
augstuma. No sirds izbaudīju 
arī mežonīgās klintis un skaistās 
ainavas, lai gan pamatīgi 
izcepos Čehijas saulē. Tomēr 
daudz rāmāka saulīte bija 
Ventspilī, kur atvaļinājuma 
pēdējo nedēļu pavadīju pie 
radiem un jūras krastā.

 Zane Lāce: Manas vasaras 
kontrastu mozaīku veido Elanas 
ielejas (Elan Valley) rezervuāri 
ar iespaidīgu sešu dambju 
sistēmu, bet pa ceļam – pasaku 
mežs, kur, šķiet, laumiņas lidinās 
un vienradži iet padzerties no 
strauta; pastaigas pa Kārdingas 
dzirnavu ielejas (Carding Mill 
Valley) kalniem un ielejām; 
Ladlova (Ludlow) – fahverha 
arhitektūras mīļotāju paradīze, 
pilsētas rosība un laiska atpūta 
pie tilta pār Tīmas upi; rāma 
miera un zelta stundu piepildīti 
vakari tepat Latvijā; miera jūra 
un jautri bērnu smiekli.

 Kristiāna Višņakova: Trīs spilgti 
vasaras mirkļi: Maroka, Sāmsala, 
jauns vaļasprieks. 
Lai arī Čefčauena ir visumā 
populārs tūristu galapunkts 
Marokā, ārzemnieku bija 
maz, kas tikai pastiprināja 
šīs pilsētas pasakaini zilās 
nokrāsas. Ieskatoties Marokas 
ornamentos, bieži varēja manīt arī 
ko tuvāku savai dvēselei un mūsu 
reģionam. 
Pabiju arī Sāmsalā. Lai gan 
Igaunijā ir būts vairākas reizes, tās 
salas vienmēr bija palikušas man 
nezināmas. Atrodoties Sāmsalā, 
nepameta sajūta, ka dzīve tur ir 
atrauta no kontinenta ritma. Pēc 
apmeklējuma esmu nedaudz 
pietuvojusies šādu "salinieku" 
dzīves uzskatam, kuri savu dzīvi 
un identitāti apraksta kā kaut ko 
īpašu, lai gan, kā šajā gadījumā, 
to atdala tikai 30 minūšu ilgs 
prāmja brauciens.
Atvaļinājumā gadījās atpūsties 
arī nedaudz sev nepierastā 
veidā. Tādos brīžos tiek atklātas 
jaunas intereses un hobiji, manā 
gadījumā par tādu ir kļuvusi 
izšūšana.
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jūlija uN
auGusta Īsā 
HroNiKa

 4. jūlijā Murjāņos notika 
Ziedoņa muzeja rīkotais 
Muzeju simpozijs, kurā 
muzejnieki tika aicināti 
atzīmēt Imanta Ziedoņa vārda 
dienu ar jēgpilnām sarunām 
un radošām darbībām. 
LNVM simpozijā pārstāvēja 
muzejpedagoģe Santa 
Cerbule. Foto: Ziedoņa muzejs

 8. augustā LNVM mobilā 
izstāde “Baltijas brīvības 
ceļš” aizceļoja uz Sviteni, 
kur tika uzstādīta Bauskas 
novada pašvaldības iestādes 
“Rundāles apvienības 
pārvaldes” Svitenes tautas 
namā. Foto: LNVM

  Visu vasaru, kad jau 
ierasti darba laiks LNVM 
ekspozīcijas un izstāžu 
namā Brīvības bulvārī 32 
otrdienās ir pagarināts, lai 
dotu iespēju muzeju un tā 
rīkotos pasākumus apmeklēt 
līdz pat 19.00, šo Garo 
otrdienu pievakarēs notika 
organizētas ekskursijas muzeja 
aktuālajās izstādēs: “Airis, 
Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē”, “Krimplēnmānija”, 
“Krāsainā Latvija” un ārtelpas 
izstādē “Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā”. Attēlos: Skati no 
ekskursijām. Foto: LNVM

 No 3. līdz 31. jūlijam LNVM 
ārtelpas izstāde “Kamēr vēl 
laiks. Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā”, kas sāka savu vasaras 
ceļojumu par Rīgas vietām 
Brīvības bulvāra liepu alejā, 
bija pieejama interesentiem 
LNVM Dauderu nodaļas 
dārzā un par fotoetnogrāfijas 
nozares sākumu, veidotājiem 
un veikumu vēstīja arī 
Sarkandaugavas iedzīvotājiem 
un viesiem. Foto: Jānis Puķītis

 Šogad LNVM Dauderu 
nodaļā iedibinātās 
brīvsestdienas (bezmaksas 
ieeja ēkā un dārzā visas dienas 
garumā) pulcē prāvu interesenti 
skaitu. 30. jūlijā brīvsestdienas 
ietvaros tika rīkota arī ekskursija 
muzeja gida vadībā pa 
“Dauderu” pamatekspozīciju, 
atjaunoto savrupnama virtuvi 
un jaunatklāto kolekcionāra 
kabinetu, un dienas laikā 
“Dauderu” ēku un dārzu 
apmeklēja 40 cilvēki, ekskursijā 
no tiem piedalījās 15. Savukārt 
27. augustā, kad tika piedāvāta 
arī jaunā bērnu programma, 
tajā piedalījās 11 dalībnieki, 
bet ekskursijā — 12, un dienas 
apmeklētāju kopskaits bija 61. 
Foto: Gunta Krūzmane

 Jau vairākus gadus jūlijā 
Barona ielas grāmatnīcas “Jānis 
Roze” grāmatu kluba “Totāls 
vāks” dalībnieki kopj skaistu 
tradīciju — pulcēties “Dauderos”, 
lai grāmatu tēmas pārcilātu citā 
vidē un telpā. Šoreiz grāmatu 
klubā aizraujošos stāstos 
par profesionāla tulkotāja 
dzīvi un ceļu līdz tam dalījās 
tulkotāja Māra Poļakova, 
kuras izpratnē “rakstnieks un 
tulkotājs ir līdzīgās attiecībās kā 
komponists un viņa skaņdarbu 
izpildītājs. Notis ir vienas, bet 
izpildījums katram var būt 
atšķirīgs”. Tikšanās rezumē: 
dinamiskas sarunas, dzirkstošs 
noskaņojums un kopbilde. 
Paldies visiem grāmatu kluba 
“Totāls vāks” dalībniekiem 
un tulkotājai! Attēlā: Tikšanās 
dalībnieki pie “Dauderu” nama. 
Pirmajā rindā vidū — Māra 
Poļakova. Foto: Margarita 
Novikova

 3. augustā Latvijas 
Radio 3 grāmatu apskatā 
par LNVM gada sākumā 
izdotajām kādreizējā muzeja 
direktora Ādolfa Karnupa 
dienasgrāmatām stāstīja LNVM 
direktors Arnis Radiņš, uzsverot 
personiskos nolūkos rakstīto 
Karnupa piezīmju nozīmi sava 

laika vēstures dokumentēšanā. 
Raidījuma ieraksts klausāms 
LR3 arhīvā: https://klasika.lsm.
lv/lv/raksts/gramatu-stasti/
oskara-vizbula-romans-ja-
virietis-prastu-runat-un-adolfa-
karnupa.a164024/. Attēlā: 
ekrānšāviņš no LR3 raidījuma 
mājaslapas
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muzeju Krātuve
lNvm krājums, speciālisti,
administrācija

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

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

Latvijas 
NacioNālais 
vēstures muzejs
Brīvības bulvāris 32, 
rīga, lv-1050
tālr. 67221357
e-pasts: info@lnvm.lv

Nacionālais vēstures muzejs ir 
trešais vecākais muzejs Latvijā 
un vienīgais Latvijas vēstures 
muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas 
1869. gadā LNVM 
ir kļuvis par lielāko latviešu tautas 
muzejisko vērtību krātuvi — 
tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons 
priekšmetu: arheoloģiskajos 
izrakumos iegūtas senlietas, rotu 
un monētu depozīti, tautastērpi, 
tradicionālie darbarīki, tautas 
lietišķās mākslas darinājumi, 
sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, 
dokumenti, kartes, gravīras, 
gleznas.
LNVM organizē izstāžu darbību 
Latvijā, veido ceļojošās izstādes, 
sadarbojas ar Latvijas skolām, 
iestādēm, izdod rakstu krājumus un 
citas publikācijas.
Pēc Rīgas pils renovācijas 
uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 
2013. gada jūnijā LNVM 
pamatekspozīcija un izstādes 
atrodas pagaidu telpās — 
namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 
2014. gada 15. maija).

www.lnvm.lv
www.latvijasgadsimts.lv
 

   LNVMuzejs

DauDeru NoDaļa
zāģeru iela 7, 
rīga, lv-1005
tālr. 67392229; 67391780
e-pasts: dauderi@lnvm.lv

Muzeja nodaļa izvietota vēsturiskā 
ēkā Sarkandaugavā — bijušā 
“Waldschlösschen” īpašnieka 
Ādolfa fon Bingnera ģimenes 
villā. No 1937. līdz 1940. gadam 
tā kalpoja par Valsts un Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras 
rezidenci. Pateicoties trimdas 
mecenāta un kolekcionāra Gaida 
Graudiņa ieinteresētībai, 
1990. gadā tika izveidots Latvijas 
Kultūras muzejs “Dauderi”. 
2010. gadā muzejs kļuva par 
LNVM nodaļu. Dauderu nodaļa 
ne vien piedāvā izstādes un 
nodarbības, bet arī izīrē telpas un 
brīvdabas teritoriju dažāda rakstura 
pasākumiem.

 dauderi.lnvm

tautas FroNtes 
muzeja NoDaļa
vecpilsētas iela 13/15, 
rīga, lv-1050
tālr. 67224502
e-pasts: tfm@lnvm.lv

Tautas frontes muzeja nodaļa ir 
viena no Latvijas jaunāko laiku 
vēstures liecību krātuvēm, kur 
atrodams unikālu priekšmetu un 
dokumentu kopums. Muzejs vēstī 
par Latvijas tautas neatkarības 
centieniem 20. gadsimta nogalē, 
kas tautas atmiņā iemūžināta kā 
Trešā atmoda, tas glabā vēsturiskās 
liecības par lielāko Latvijas 
valstiskās neatkarības atjaunošanas 
perioda tautas kustību — Latvijas 
Tautas fronti, atainojot Atmodas 
laika vēsturiskos procesus, 
notikumus un dalībniekus.
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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


