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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 valsts svētkos:

lNvm Brīvības bulvārī 32
11. novembrī 10.00—18.00
17. novembrī 10.00—16.00
18. novembrī 10.00—18.00

11. un 18. novembrī 
ieeja — bez maksas

lNvm Dauderu nodaļa 
lNvm tautas frontes 
muzeja nodaļa 
17. novembrī 10.00—16.00
18. novembrī 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 okupācijas režīmu 
represijas pret latvijas 
iedzīvotājiem. 1940—1953 

Padomju vara latvijā: 
ideoloģija, pārvalde un 
saimniecība. 1944—1989

ikdienas dzīve Padomju 
latvijā. 20. gs. 60. gadu 
dzīvokļa interjers

latvieši svešumā. 
1944—1990

latvijas republikas 
valstiskās neatkarības 
atjaunošana

Pastāvīgā izstāde
“latvijas valsts dibināšana 
un dibinātāji”

izstādes
“satversme 100+” 
no 08.11.2022.

“Krāsainā latvija” 
latvijas vēsture unikālos 
krāsu uzņēmumos 
16.10.2021.—31.12.2022.

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

ārtelpas izstādes
“Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas 
sākums latvijā”
pie muzeju krātuves 
Pulka ielā 8
līdz 07.11.2022.

ceļojošās izstādes
“latvija Brīvības cīņu laikā. 
1919—1921” 
vecumnieku tautas nams
10.11.—21.11. 

“ceļā uz latvijas brīvību” 
smiltenes tehnikums
7.11.—11.11. 

“ceļā uz latvijas brīvību” 
un "latviešu strēlnieku 
bataljoni"
rīgas Klasiskā ģimnāzija
14.11.—20.11. 

“rīgas naudai – 800” 
vidzemes tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums
17.10.—4.11.

"Patiesība par 
lielvārdes jostu?"
Bauskas novada pašvaldības 
svitenes tautas nams
01.—21.11. 

"es, tu, mēs demokrātijā. 
sabiedrības līdzdalība 
demokrātiskajā latvijā 
(1918—1990—šodien)" 
rīgas zolitūdes ģimnāzija
31.10.—11.11. 

"valsts prezidenta institūcija 
latvijā" 
Bauskas muzejs
1.11.—20.11. 

"es, tu, mēs demokrātijā. 
sabiedrības līdzdalība 
demokrātiskajā latvijā 
(1918—1990—šodien)" 
rīgas Ķengaraga vidusskola
28.11.—2.12. 

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
Gaida Graudiņa 
kamīnpulksteņu kolekcijas 
izstāde
16.11.2022.—02.04.2023. 

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

tautas FroNtes 
muzeja NoDaļa
Pastāvīgā ekspozīcija

atmoda—ltF—neatkarība

Parlamentārā revolūcija

apmeklē muzeju arī attālināti — virtuālo resursu vietnē

video un audio

lekcijas Pētījumi un izdevumi skolām un ģimenēm Pievieno savu fotogrāfiju 
Gadsimta albumam

Pievieno savu stāstu 
Gadsimta stāstiem

Galerijas un virtuālās 
izstādes

interaktīvās kartes
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izstādes atklāšanai 
7. novembrī
no plkst. 16.00, 
kā arī lektorijam 
9. novembrī 17.30 
būs iespējams 
pieslēgties tiešraidē 
facebook.com/
lNvmuzejs

 Plakāts “Latvijas Republikas 
Satversme”. 1920. gadi. 
LNVM krājums satversmes 

100 GaDi 
jauNā izstāDē
vairāk nekā gadu ilgā gatavošanās izstādei 
par satversmi piedzīvos starpfinišu: 
7. novembrī notiks izstādes “satversme 
100+” atklāšana, un tālāko tās ceļu veidos 
mijiedarbība ar apmeklētājiem, viņu 
sajūtām un domām.

Izstādes atklāšanas pasākumā apsveikuma uzru-
nas papildinās divi plašāki priekšlasījumi – Sa 
tversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa pārdo-
mas par pamatlikuma valststiesiskajiem aspektiem, 
kā arī politologa Dr. sc. pol. Ivara Ījaba priekšlasī-
jums par Satversmē iestrādāto ideju politiskajiem 
avotiem. Šie akcenti ir arī būtiski izstādes pīlāri – 
vērtību dimensija izstādē atklājas, fokusējoties 
uz paša dokumenta vēsturiskajiem tapšanas ap 
stākļiem, Latvijas valsts veidotājiem svarīgām 

pamatvērtībām, kā arī runājot par pamatlikumu 
kā satvaru mūsdienu Latvijas valstij un sabiedrī-
bai. Savukārt Satversmes izstrādes un pieņemšanas 
vēsturiskā gaita un nozīme izstādē atspoguļota, 
stāstot gan par pamatlikuma autoriem un tapša-
nas gaitu, gan arī valsts un sabiedrības attiecību 
pamatpostulātiem, kurus fundamentāli mainījusi 
tieši demokrātiskas un nacionālas Latvijas valsts 
dibināšana un tās pamatlikuma pieņemšana.

Izstādes galvenā mērķauditorija ir skolu jau-
nieši, un tā veidota kā scenogrāfiski izteiksmīgs 
stāsts, kurā Satversmes tapšana centrēta garākā 
Latvijas vēstures attīstības līnijā; izstādes eksponā-
tus papildina daudzveidīgi interaktīvi taktilie ele-
menti, kā arī jaunveidoti multimediji. Vērienīgākais 
no tiem – Satversmes komisijas diskusiju “rekons-
trukcija” mūsdienu aktieru izpildījumā, tiem iejū-
toties vēsturiskajos tēlos un notikumos.

Izstādes satura autori ir LNVM speciālisti 
Imants Cīrulis, Arnis Strazdiņš un Toms Ķikuts. 
Izstādes dizainu veidojis scenogrāfs un reži-
sors Reinis Suhanovs, grafisko dizainu – māksli-
niece Una Grants, savukārt multimediju autori ir 
Mārcis Birste un Katrīna Neiburga. Izstādes izglī-
tojošā piedāvājuma izstrādi vadīja Kristiāna Višņa-
kova, bet visas izstādes pieejamību angļu valodā 
nodrošināja Aija Biezaite un Aija Abens.

Kā ierasts, katru muzeja izstādi pavada tema-
tisku pasākumu – lekciju, diskusiju un ekskursiju – 
kopums. Izstāde “Satversme 100+” nebūs izņē-
mums, un šķietami specifiskās un “juridiski sausās” 
tēmas plašumā vērtīs pasākumu cikls, kas sāksies 
jau 9. novembrī. Lektorijs “Satversmes “oriģināls”: 
nozīme, meklējumi, atradumi” būs veltīts jau ilgāku 
laiku vietā un nevietā aktualizētajam jautājumam 
par pamatlikuma oriģinālu. Lektori aicināti skaid-
rot, ko un kāpēc uzskatām par Satver smes sākot-
nējo variantu, kā notiek likumu publicēšana un 
stāšanās spēkā, tāpat arī iepazīstināt ar avotu 
kopumu, kas par Satversmes tapšanu saglabājies 
līdz mūsu dienām. Pasākumu veidos divu autoru 
priekšlasījumi – jautājuma juridisko pusi izklāstīs 
LU Juridiskās fakultātes lektors un Sa  tversmes tie-
sas tiesnesis Gunārs Kusiņš, savukārt Satversmes 
izstrādes laika dokumentāro mantojumu un tā 
tālākos iespējamos ceļus priekšā stādīs vēsturnieks, 
Latvijas Nacionālā arhīva pētnieks Jānis Šiliņš. 
Lektorijs notiks klātienē LNVM Brīvības bulvārī 
32, kā arī būs skatāms tiešraidē.

Savukārt 19. un 26. novembrī izstādes “Satver
sme 100+” veidotāji vedīs ekskursijās, kas aptvers 
plašu tēmu loku – stāsts būs ne tikai par Satversmi 
kā Latvijas “likumu Nr. 1”, bet arī par sabiedrības 
un valsts attiecību realitāti pirms pamatlikuma 
spēkā stāšanās, tā autoru personībām un ideāliem, 
Satversmes tapšanas procesa detaļām un to, kā tā 
ietekmē mūsu ikdienu šodien. Ekskursiju sākuma 
laiks – 12.00. 
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 Skats uz Brīvības pieminekli 
2021. gada novembrī. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skats no teatrāla uzveduma 
”Latviju dibināsim rīt“. 
Foto: Roberts Kaniņš

 Skats nodarbībā ģimenēm 
”Mana Latvija“. 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skats Lāčplēša Kara ordeņa 
izstādē muzejā. Foto: Valters 
Lācis

Plašāk par muzeja 
pasākumu 
programmu valsts 
svētkos lasiet lnvm.lv 
un facebook.com/
lNvmuzejs.

NovemBra svētKi 
muzejā
valsts svētku mēnesī lNvm valdīs vēl 
lielāka rosība nekā ik gadu: mēneša 
sākumā tiks atklāta jauna izstāde 
“satversme 100+”, par ko stāstīts ziņneša 
3. lpp., savukārt beigās muzejs organizē 
nu jau gadskārtējo rīgas pilij veltīto 
konferenci (skatiet 6. lpp.). Novembra 
vidus, kā ierasts, paies valsts svētku 
gaisotnē un tiem veltītās pasākumu 
programmās.

Jau 5. novembrī Lāčplēša dienai un Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 104. gadskārtai tuvinās pasā-
kums ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem – tā būs izglītojoša nodarbība 
“Mana Latvija”, kuras laikā varēs uzzināt dažādus 
faktus par valsts dibināšanas apstākļiem. Tāpat tiks 
skaidroti ar Lāčplēša dienu saistīti jautājumi: kāpēc 
mēs atzīmējam šo dienu un kas ir Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieri? Dalības maksa nodarbībā – ieejas 
biļete muzejā.

11. novembris, Lāčplēša diena sāksies vēl pirms 
muzeja darba laika – 9.30 – ar muzeja Facebook lapā 
(facebook.com/LNVMuzejs) skatāmu videorepor-
tāžu par Lāčplēša Kara ordeņa svinīgu novietošanu 
vitrīnā līdz ar īsu stāstījumu par tā izveidošanu, 
apbalvošanas kārtību un Lāčplēša dienas atzīmē-
šanas tradīcijām, bet no 10.00 līdz 18.00 muzejs 
būs atvērts Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balo-
dim piederējušā Lāčplēša Kara ordeņa pilna kom-
plekta izstādes, muzeja ekspozīciju un izstāžu 
klātienes apskatei, aizdomājoties par varonības 
jēdzienu un tās nozīmi Latvijas Neatkarības kara 
laikā un mūsdienu notikumu kontekstā. Vairāk un 
plašāk par Lāčplēša dienas tēmām varēs uzzināt 

ekskursijās Lāčplēša Kara ordeņa izstādē kopā 
ar LNVM Numismātikas nodaļas speciālistiem 
(sākums 16.00 un 17.00). Tradicionālo stāstījumu 
par Lāčplēša Kara ordeni šogad papildinās iespēja 
aplūkot kafijas servīzi ar Lāčplēša kara ordeņa sim-
boliku, kas fabrikā “M.S.Kuzņecovs” 1939. gadā 
izgatavota pēc LKO kavaliera Jāzepa Sikoras pasū-
tījuma un kuru viņa mazmeita Inta Sikora ar ģimeni 
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam uzdāvi-
nāja 2022. gada sākumā. Visu dienu ieeja muzejā 
Brīvības bulvārī 32 – bez maksas.

Turpinot valstiski būtisku notikumu atceri, 
12. novembrī 12.00 tiks organizēta ekskursija 
izstādē “Latvijas valsts dibinātāji un dibināšana”. 
Ekskursijas vadītājs LNVM pētnieks Arnis Straz-
diņš stāstīs par sarežģītajiem militāri politiskajiem 
apstākļiem, kādos notika valsts dibināšana tālajā 
1918. gadā, par svinīgās valsts dibināšanas sēdes 
norises aizkulisēm, kā arī rosinās iepazīt tuvāk Lat-
vijas valsts dibinātājus un viņu tālākos likteņus pēc 
1918. gada. Dalības maksa ekskursijā – ieejas biļete 
muzejā.

Arī Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 
18. novembrī muzejs būs atvērts ilgāku laiku – 
no 10.00 līdz 18.00 – un aicinās iesaistīties dažā-
dos pasākumos: ekskursijā izstādē “Latvijas valsts 
dibinātāji un dibināšana”, nodarbībās ģimenēm 
ar bērniem “Mana Latvija”, ekskursijā nule atvēr-
tajā izstādē “Satversme 100+” un ekskursijā Latvi-
jas vēstures ekspozīcijas daļā “Latvijas Republika”. 
Paralēli būs skatāms pirms pāris gadiem tapušās 
un apmeklētāju iecienītās izrādes “Latviju dibinā-
sim rīt” videoieraksts (12.00, 14.00 un 16.00). Kā 
ierasts valsts svētkos, arī šogad visu dienu ieeja 
muzejā – brīva. 
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 Lekcijas afiša. Māksliniece 
Dita Pence

leKcija 
Par svētKu 
DoKumeNtēŠaNu
atzīmējot uNesco programmas 
“Pasaules atmiņa” 30. jubileju, 1. novembrī 
17.30 muzeja konferenču zālē Brīvības 
bulvārī 32 notiks lNvm Fotonegatīvu 
kolekcijas glabātājas Gunitas Baumanes 
lekcija “zūdošo svētku fotodokumentācija 
Pieminekļu valdes vākumā”.

LNVM Fotonegatīvu krājumā glabājas plašs un uni-
kāls fotomateriālu klāsts, kas sniedz ieskatu Latvi-
jas vēstures notikumos no 19. gadsimta otrās puses 
līdz pat 21. gadsimtam, kad savu uzvaras gājienu 
sāka digitālā fotogrāfija. Vairāk nekā 140 000 foto-
negatīvu mūsdienu interesentiem atspoguļo gan 
“moderno” dzīvi pilsētās, gan tradicionālo dzī-
vesveidu lauku reģionos. Daļa šī krājuma iekļauta 
UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas 
nacionālajā reģistrā.

 Kadrs no Rolanda Kalniņa 
filmas “Piejūras klimats”. 
1974. gads

Latvijas kino attīstībā šis laiks, sevišķi 1960. gadi, 
bija jauns sākums – gan dokumentālajā kino, gan 
spēlfilmās ienāca jauna autoru paaudze, dzima 
animācija, bet visam pāri valdīja jauneklīgs brīvī-
bas gars, svaigs gaiss un daudz cerību. Lekcijā tiks 
vēstīts par to, kā šī laikmeta tendences atspogu-
ļojās tolaik īpaši populārajā kultūras jomā – kino, 
kurā skatītāji alka ieraudzīt arī jaunas, brīvdomī-
gākas vēsmas, kaut filmu nozari īpaši uzraudzīja 
padomju cenzūras “modrā acs”.

Kristīnes Matīsas lekcija notiks Brīvības bulvārī 
32, ieeja – bez maksas, attālināta pieslēgšanās: face-
book.com/LNVMuzejs. 

Lekcijas laikā varēs uzzināt, kas bija Pieminekļu 
valde, kādi bija tās darbības pamatvirzieni 20. gad-
simta 20.–40. gados. Ar uzņēmumu un stāstījuma 
palīdzību klausītājiem būs iespēja iztēlē nokļūt tra-
dicionālajās kāzās, Pēterdienas un Jāņu svinībās, 
izbaudīt tirgus dienas kņadu un kapusvētku mie-
lastu, izzināt talku norises scenārijus, noskaidrot, 
kas ir Bišu godi, kā arī pabūt kādā līksmā mazā-
kumtautību salidojumā.

Lekciju būs iespējams noklausīties arī attālināti, 
muzeja Facebook lapā (facebook.com/LNVMuzejs). 

KrimPlēNmāNijas 
ēra uN KiNo 
turpinot lekciju un citu pasākumu 
ciklu izstādes “Krimplēnmānija. modes 
kliedziens padomju garderobē” ietvaros, 
29. novembra pievakarē uz lekciju tiks 
aicināti kino cienītāji — 17.30 muzejā sāksies 
kinožurnālistes Kristīnes matīsas lekcija 
“atļaušanās un aizliegumi. Kino tendences 
Padomju latvijā 1960.—70. gados”.  

Gunita Baumane 
LNVM Fotonegatīvu kolekcijas galvenā glabātāja

Zūdošo sVētku 
FotodokuMeNtācija 
PieMiNekļu VaLdes
VākuMā

1. novembrī 17.30
klātienē: LNVM 
Brīvības bulvārī 32, Rīgā 
tiešsaistē: facebook.com/LNVMuzejs

Lekcija
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otrais
semiNārs 
Par rĪGas Pili
30. novembrī, turpinot pērn aizsākto 
tradīciju, notiks lNvm seminārs, kas veltīts 
muzeja vēsturiskās mājvietas rīgas pils 
arhitektoniskās un arheoloģiskās izpētes 
problēmām, kā arī ļoti dažādām pils 
vēstures tēmām un attīstības posmiem. 

Rīgas pils ir ļoti daudzslāņains objekts, kura pama-
tīga un pakāpeniska izpēte ir bijis un vēl būs dau-
dzu gadu uzdevums. Taču muzejam gatavojoties 
atgriezties Rīgas pilī jau pēc pāris gadiem, ir ļoti 
nozīmīgi veicināt regulāru ideju un pētniecisku 
secinājumu apmaiņu dažādu jomu pētnieku starpā. 

Šogad semināra dalībnieku vidū būs Dr. Ilmārs 
Dirveiks, kurš referēs par Rīgas pils būvvēstures 
jautājumiem, Dr. Artūrs Lapiņš, kurš iepazīstinās 
ar Rīgas pils 3D modeļa izstrādes projektu. Restau-
ratore Madara Rasiņa stāstīs par Rīgas pils kape-
las restaurācijas laikā atklātajiem gleznojumiem, 
arheologs Mārtiņš Lūsēns stādīs priekšā jau-
nāko pils arheoloģisko izrakumu galvenos rezul-
tātus, Ilze Mālkalniete iepazīstinās ar Rīgas pilī 
atrastajiem krāšņu podiņiem, bet Jānis Ciglis – 
ar Rīgas pili 17. gadsimta plānos. LNVM seminārā 
pārstāvēs arī mākslas vēsturniece Anita Meinarte 
ar stāstu par 17. gs. vidū tapušo Džakomo Lauro 
Rīgas pils un Rīgas attēlojumu. un Dr. hist. Toms 
Ķikuts par Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa mantu 
likteni pilī 2. pasaules kara laikā. 

Ar īpašu prieku muzejs saņēma vairāku Vācijā 
strādājošu pētnieku piekrišanu dalībai Rīgas pils 
seminārā. Ievērojamais Prūsijas un Livonijas piļu 
pētnieks Dr. Kristofers Hermans un arhitektūras 
vēstures pētniece Dr. Agnese BergholdeVolfa 
muzejā viesosies ar ziņojumu “Rīgas pils celtniecība 
1497.–1515. gadā. Jaunas liecības no 1504. gada 
celtniecības pārskata”, savukārt Ķīles universitātes 
doktorante Rūta Brusbārde stāstīs par ordeņpili 
“pie Rīgas” 14.–15. gs. un tās attiecībām ar Rīgas rāti.

Semināra norisei būs iespējams sekot gan klā-
tienē Brīvības bulvāra 32 konferenču zālē, gan 
attālināti LNVM Facebook lapā facebook.com/ 
LNVMuzejs, ar iespēju abos formātos uzdot jautāju-
mus referentiem. Precīza informācija par semināra 
programmu tiks publicēta LNVM mājas lapā un 
sociālajos tīklos. 

 LNVM kalendāra 
“Vainagošanās 2023” vāks

 Skats 2021. gada LNVM 
seminārā “Rīgas pils vēsture un 
arhitektūra”. Foto: Jānis Puķītis 

 Skats caur pils vārtiem 
uz pagalmu. 1938. gads. 
LNVM krājums

toPoŠās izstāDes 
vēstNesis – 
KaleNDārs 
“vaiNaGoŠaNās”
Domājot par 2023. gada vasarā 
gaidāmajiem Dziesmu svētkiem, lNvm 
iecerējis veidot izstādi par zīmīgu sievietes 
tērpa elementu — vainagu. Pievēršot 
uzmanību šī priekšmeta nozīmei un 
dažādībai, nupat klajā nācis izstādes 
priekšvēstnesis — kalendārs 2023. gadam 
“vainagošanās”.

Topošā izstāde dos iespēju izsekot šīs senās rotas 
attīstībai Latvijā gadsimtu garumā, no pirmajiem 

vainagu atradumiem 5.–6. gadsimtā līdz pat 19. un 
20. gadsimta mijai, tajā būs aplūkojami no dažādiem 
materiāliem dažādās tehnikās darināti vainagi no 
LNVM krājuma.

Nākamā gada kalendārs tuvāk iepazīstina ar 
divpadsmit spilgtiem arheoloģisko un etnogrā-
fisko vainagu piemēriem. Tā autores Inita Heinola 
un Irita Žeiere ievadā raksta: “Vainags ir greznākā 
sievietes rota ar ļoti senu vēsturi un dziļi simbo-
lisku nozīmi. Gan paši vainagi, gan to vēstījošā 
loma laika gaitā ir mainījusies. Latvijas Nacionā-
lajā vēstures muzejā glabājas Latvijā lielākā gal-
vas rotu kolekcija, kurā ietilpst atšķirīgiem dzīves 
gadījumiem izmantotie vainagi un matu lentas no 
dažādiem gadsimtiem un novadiem.” 

Kalendāra dizaina autore ir māksliniece Dita 
Pence, fotogrāfiju autori – Landa Lagzdiņa un Jānis 
Puķītis. Kalendārs iegādājams LNVM veikalā Brī-
vības bulvārī 32 katru dienu, izņemot pirmdienas, 
no 10.00 līdz 16.45. 
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“muzejs tumsā” 
uN Divi 
sarĪKojumi 
tieŠsaistē 
tFm NoDaļā
lNvm tautas frontes muzejā novembrī 
plānoti vairāki pasākumi, kas veltīti 
šodienas un tuvās pagātnes dzīves 
aktualitātēm.

1. novembrī, noslēdzot veļu mēnesi un pielāgojo-
ties enerģētiskās krīzes apstākļiem, Tautas fron-
tes muzejs aicina uz fotoorientēšanās stundu 
“Muzejs tumsā” Vecpilsētas ielā 13/15. Apmeklē-
tāji, izmantojot savu mobilo tālruņu lukturīšus un 
muzeja darbinieku rūpīgi sagatavotos un noslēptos 
QR kodus, varēs iepazīt muzeja ekspozīciju “citā 
gaismā”, sasniedzot kontrolpunktus un noslēgumā 
iegūstot balvu.

23. novembrī ikviens, ņemot talkā ierīci ar 
interneta pieslēgumu, varēs pieslēgties tiešsaistes 
sarīkojumam “Albervila un Barselona, tu aizrāvi 
man elpu…”. Diskusija tiks veltīta diviem notiku-
miem – Albervilas XVI Ziemas olimpiskajām spē-
lēm, kas sākās 1992. gada 8. februārī, un Barselonas 
XXV Vasaras olimpisko spēļu sākumam 1992. gada 
25. jūlijā. Tās bija pirmās olimpiskās spēles, kurās 
pēc valsts neatkarības atjaunošanas piedalījās 

 Olimpiskā diena Rīgā. 
Pie mikrofona aktieris Harijs 
Liepiņš. Lāpu tur olimpiskais 
čempions Jānis Ķipurs. 1989. 
gada 13. maijs. Fotogrāfs 
Edvīns Šēnbergs. LNVM 
krājums

 Privatizācijas sertifikātu 
grāmatiņa. 1994. gads. 
LNVM krājums

 Tautas frontes muzeja 
ekspozīcija. Foto: Gita Palma

Latvijas komanda. Albervilas stadionā 8. februāra 
vakarā sarkanbaltsarkano karogu ienesa olimpie-
tis Jānis Ķipurs, bet Barselonas stadionā 25. jūlija 
vakarā – Raimonds Bergmanis. Diskusija tiks vel-
tīta sportistu izvēlei startēt Latvijas komandā vai 
Neatkarīgo valstu savienības (NVS) komandā, Lat-
vijas Olimpiskās komitejas atjaunošanai 1988. gadā 
un Latvijas sportistu atgriešanās ceļiem pasau-
les sportistu saimē. Pasākumā aicināti piedalīties 
Jānis Ķipurs, Raimonds Bergmanis, Mārtiņš Rube-
nis, Anatolijs Kreipāns, Gunārs Jākobsons, to vadīs 
Mārtiņš Kaprāns.

Savukārt 30. novembrī Tautas frontes muzejs 
rīko tiešsaistes diskusiju “Privatizācija un prihvati-
zācija”, kas veltīta sarežģītajai un politiķiem “neēr-
tajai” privatizācijas sertifikātu tēmai. 1992. gada 
4. novembrī Latvijas Republikas Augstākā padome 
pieņēma likumu “Par privatizācijas sertifikātiem”.  
Ar likumu tika noteikts, ka privatizācijas sertifi-
kāts ir valsts piešķirts maksāšanas līdzeklis par 
privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu. Tos 
piešķīra katram Latvijas iedzīvotājam, atkarībā no 
šeit nodzīvotajiem gadiem, un ar to palīdzību bija 
iespējams privatizēt nekustamo īpašumu, uzņēmu-
mus, nopirkt akcijas. Sertifikātus cilvēki atceras ar 
dalītām jūtām. 1994. gada vidū tika atļauta brīva 
privatizācijas sertifikātu tirdzniecība, taču to tirgus 
cena bija stipri zem nomināla – vien pāris latu. Vai-
rāki ekonomisti atzinuši, ka dzīvokļu privatizācijā 
sertifikātiem, iespējams, bija pozitīvs pienesums, 
bet uzņēmumu privatizācijā tie nebija tik veik-
smīgi, jo tika pirktas ražotnes, kas patiesībā bija 
jāvirza maksātnespējai. Diskusijā aicināti piedalī-
ties Ojārs Kehris, Edmunds Krastiņš, Ojārs Blum-
bergs, Gatis Krūmiņš. Sarunu tiešsaistē vadīs Mār-
tiņš Kaprāns. 
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leKcija Par 
FlĪzēm, izstāDe 
uN BrĪvsestDieNa 
“DauDeros”
Novembrī lNvm Dauderu nodaļā 
apmeklētājus gaida daudzveidīgs 
piedāvājums — jauna, spoža kamīnpulksteņu 
izstāde (skat. ziņneša 9. lpp.), lekciju 
cikla aizsākums, ierastā brīvsestdiena ar 
ekskursiju, kā arī gleznu izstāde.

5. novembrī 13.00 Dauderu nodaļā sāksies Agneses 
Tambakas priekšlasījums “Ekskluzīvo angļu flīžu 
apdare Ādolfa fon Bingnera savrupmājā. Kera-
mikas flīžu apdare 19.–20. gadsimta mijā Rīgā”. 
Temats vistiešākajā veidā ir saistīts ar “Dauderu” 
ēku – kādreizējo alusdarītavas “Waldschlößchen” 
īpašnieka fon Bingnera ģimenes villu, kurā kopš 
1990. gada mājo muzejs. Lekcijas autore analizējusi 
“Dauderu” nama interjeru un pastāstīs par plašā-
kai publikai mazāk zināmo keramikas flīžu indus-
triju pirms vairāk nekā 125 gadiem. Priekšlasījuma 
laikā tiks demonstrētas arī autentiskas 19. gadsimta 
beigās ražotas flīzes no vairāku muzeju krājuma. 

 Maijas Elizabetes Meņģeles  
glezna "Laime". 2021. gads

 “Dauderu” nama vēsturisko 
flīžu fragmenti. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skats uz fotoetnogrāfijas 
izstādi Rīgā, Pulka ielā 8. 
Foto: Jānis Puķītis

 Lekcijas “Ekskluzīvo angļu 
flīžu apdare Ādolfa fon 
Bingnera savrupmājā” afiša. 
Mākslinieks: Ģirts Boronovskis

Lai pilnvērtīgāk uztvertu lekcijā vēstīto, iepriekš 
paredzēta neliela tematiska ekskursija “Dauderu” 
nama ekspozīcijā muzeja gida vadībā. Pasākuma 
ap meklējuma dalības maksa – ieejas biļete muzejā, 
savukārt tiešsaistē tam iespējams sekot nodaļas 
Facebook lapā: facebook.com/dauderi.lnvm.

Līdz ar šo priekšlasījumu LNVM Dauderu 
nodaļa uzsāk tematisko lekciju ciklu, kas būs vel-
tīts “Dauderu” nama arhitektūrai un interjeram, 
dārzam un parkam, arī nama saimnieku likteņiem 
plašā vēsturiskā kontekstā. Lekcijas notiks reizi 
ceturksnī.

Vēl līdz 6. novembrim “Dauderu” namā skatāma 
Maijas Elizabetes Meņģeles gleznu izstāde “Mūzika 
krāsās”, kur pasaules aktualitātes tieši vai pastarpi-
nāti atbalsojas krāsu salikumos un gleznu kompo-
zīciju ekspresijās.

26. novembrī muzejs aicina uz brīvsestdienu, kad 
ikvienam ir iespēja apmeklēt Dauderu nodaļu un tajā 
rīkotos pasākumus bez maksas. Plkst. 12.00 “Dau-
deru” namā notiks ekskursija muzeja gida vadībā, 
kas būs veltīta muzejā esošajai Gaida Graudiņa 
kolekcijai un jaunatklātajai pulksteņu izstādei. 

Foto– 
etNoGrāFijas 
izstāDe Pietur 
PulKa ielā
LNVM ārtelpas izstāde “Kamēr vēl laiks. Fotoetno-
grāfijas sākums Latvijā”, kurā 170 unikālos uzņēmu-
mos stāstīts par fotoetnogrāfijas sākumiem Latvijā, 
tās celmlaužiem un viņu darba augļiem – fotogrāfi-
jās dokumentēto, tagad daļēji izzudušo tradicionālo 
kultūru –, pēc vasaras ceļojumiem Rīgas vidē sasnie-
gusi savu nākamo pieturu un līdz 7. novembrim 
ikvienam Pārdaugavas iedzīvotājam un viesim būs 
skatāma pie Muzeju krātuves Pulka ielā 8, netālu 
no Dzegužkalna, bez darba laika ierobežojuma. 
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amPĪra uN 
Historisma laiKa 
KamĪNPulKsteŅi 
DauDeros 
No 16. novembra lNvm Dauderu nodaļā 
laiku skaitīs spoži un grezni priekšmeti — 
savrupnamā būs apskatāma latviešu 
kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida 
Graudiņa bagātīgi rotātu 19. gadsimta 
Francijā darinātu kamīnpulksteņu izstāde.

Pulksteņi jau izsenis bijuši ne tikai funkcionāli 
laika fiksētāji, bet arī mantiskā statusa rādītāji, 
prestiža aksesuāri, interjera detaļas un mākslas 
darbi, kā arī kolekcionēšanas objekti. Visiem pulk-
steņu veidiem vēstures gaitā bijušas raksturīgas 
variācijas ne tikai uzbūves, bet arī dizaina ziņā – 
katra laikrāža vizuālais tēls atspoguļoja laikmetu 
stilu iezīmju mainību: baroka vijumu un dekora-
tīvo elementu pārbagātību, rokoko rotaļīgumu, 
klasicisma stūrainās formas un lauru vītnes, 
ampīra monumentalitāti, trauslos, vijīgos jūgend-
stila ziedu motīvus, kā arī 20. un 21. gadsimta 
funkcionalitāti un lakonismu.

Gaida Graudiņa kolekcijas izstādē būs apska-
tāmi 40 kamīnpulksteņi, kas pārstāv galvenokārt 
ampīra un historisma stilu. Krāšņie laikrāži tiks 
izstādīti “Dauderu” nama Lielajā salonā un ļaus 
muzeja apmeklētājiem izjust turīga 19. gadsimta 
beigu savrupnama gaisotni. 

Kamīnpulksteņu kolekcijas izstāde būs skatāma 
līdz nākamā gada 2. aprīlim. 

 Kamīna pulkstenis. Francija, 
ap 1820. gadu

 Kamīna pulkstenis. Francija, 
ap 1810. gadu

 Kamīna pulkstenis. Francija, 
ap 1800. gadu

 Kamīna pulkstenis. Francija, 
ap 1870. gadu

 Kamīna pulkstenis. Francija, 
ap 1800. gadu
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Baltijas valstu 
valŪtu juBilejas
28. septembrī viļņā, lietuvas Nacionālajā 
muzejā atvērta starptautiska ceļojoša 
numismātikas izstāde “100 Years: litas, 
lats, Kroon” (“100 gadu: litam, latam, 
kronai”), kas veltīta visu trīs Baltijas 
valstu valūtu ieviešanas jubilejām un 
kuras izveidē dalību ņēma arī latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs.

Lietuvas lits šogad svin simtgadi – tas apgrozībā 
nonāca 2022. gada 2. oktobrī, simt gadu aprit arī 
Latvijas latam – pirmās latu naudaszīmes apgro-
zībā nonāca 1922. gada 2. novembrī. Savukārt 
Igaunijas krona laista klajā sešus gadus vēlāk – 
1928. gadā, un nākamgad atzīmēs 95 gadu jubileju. 
Izstādes autori – visu trīs valstu numismāti – ar 
12 jautājumu palīdzību pētīja Baltijas valstu valūtu 
izveidošanas kopīgās un atšķirīgās iezīmes laika 
posmā līdz eiro ieviešanai. Tagad pētījums iemie-
sojies ceļojošā izstādē, ko 2023. gadā no marta līdz 
jūnijam būs iespēja skatīt arī Rīgā, Latvijas Nacio-
nālajā vēstures muzejā.

Izstādes veidošanā piedalījās LNVM Numis-
mātikas nodaļas darbinieki Mārtiņš Vāveris, Anda 
Ozoliņa, Kristīne Ducmane un Jevgēnija Svikle. 

 Skats no izstādes 
“Aušras” muzejā Šauļos 
2022. gada septembrī. 
Foto: Mārīte Jakovļeva

 Skati izstādē “100 Years: 
Litas, Lats, Kroon” Lietuvas 
Nacionālajā muzejā. 
Foto: LNVM

izstāDe 
Par KoPĪGo 
lietuvas uN 
latvijas vēsturē
atzīmējot Kurzemes un zemgales 
hercogistes izveidošanās de facto 
460. gadskārtu, šī gada 21. septembrī 
Šauļos tika atklāta starptautiska izstāde 
“Kurzemes un zemgales hercogiste un 
lietuvas Dižkunigaitija (1561—1795)”. 

Izstādi organizēja Šauļu “Aušras” muzejs sadarbībā 
ar 28 partneriem Lietuvā, Latvijā, Zviedrijā, Fran-
cijā un Ukrainā, to vidū Latvijas Nacionālo vēs-
tures muzeju. Atklāšanas pasākumā īsu ieskatu 
tematikā sniedza izstādes iniciators un galvenais 
kurators, Klaipēdas universitātes asociētais pro-
fesors Ernests Vasiļausks, kā arī LNVM Vēstures 
departamenta pētniece Dr. hist. Mārīte Jakovļeva. 
Izstādes nolūks – atklāt kopīgo Lietuvas un Latvi-
jas vēsturē. Tā iepazīstina ar 16.–18. gadsimta poli-
tikas, ekonomikas un kul tūras norisēm, akcentē-
jot Kurzemes muižnieku dzimtu ietekmi uz dzīvi 
robežas abās pusēs, tai skaitā uz latviešu diaspo-
ras veidošanos Lietuvā. Atsevišķa nodaļa vēsta 
par baznīcas un mācītāju darbību abās valstīs. Kā 
zināms, muižnieku aizbildniecībā esošās luterāņu 
baznīcas Lietuvā atradās Kurzemes konsistorijas 
pārziņā, un, piemēram, slavenais Gothards Frīd-
rihs Stenders sešus gadus bija mācītājs Žeimeles 
draudzē. Savukārt Kurzemes katoļu baznīcas bija 
pakļautas Žemaitijas bīskapam.

Izstādē izmantoti gan digitāli materiāli, gan 
oriģināli priekšmeti, bet anotācijas sagatavotas lie-
tuviešu un latviešu valodā. Plānots, ka 2023. gadā 
izstāde uzsāks ceļu uz citiem Lietuvas un arī Latvi-
jas muzejiem. 
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  Krēsls no virtuves 
mēbeļu komplekta pirms un 
pēc restaurācijas. Meta autors 
Jūlijs Madernieks, ražoti 
mēbeļu fabrikā “Jānis Skultāns” 
Rīgā. 1934.—1939. gads, 
98 x 47 x 44 cm. 
Foto: Jānis Puķītis. LNVM 
krājums

muzejā atjauNoti 
sKultāNa 
FaBriKas Krēsli
lNvm restaurācijas departamenta 
darbnīcās atjaunoti seši ozolkoka krēsli, kas 
lNvm Dauderu nodaļas krājumā nonākuši 
2001. gadā kā daļa no virtuves mēbeļu 
komplekta. restaurācijas un izpētes procesā 
atklāti fakti par komplekta īpašniekiem, kā 
arī krēslu sēdvietu oriģinālais audums.

Komplektā iekļauts paplašināms divpadsmitstūru 
formas galds (tas apskatāms Dauderu nodaļā) un 
trīsdaļīga virtuves bufete, ko rotā ornamentālas 
inkrustācijas, kā arī divi dekoratīvi koka svečturi 
un jau minētie krēsli. Zināms, ka krēsli darināti pēc 
Jūlija Madernieka metiem. Kā liecina neliela skārda 
firmas zīme bufetes iekšpusē, tā izgatavota mēbeļu 
fabrikā “J. Skultāns”, kas atradusies Rīgā, Meistaru 
ielā 12, savukārt veikals – Tērbatas ielā 4. Jāņa Skul-
tāna mēbeļu fabrika dibināta 1912. gadā un sākot-
nēji darbojusies Kr. Barona ielā 114, no 1934. līdz 
1939. gadam – Meistaru ielā 12 (rūpnīcai tur tika 
uzcelta jauna ēka). Tas ļauj secināt, ka komplekts 
izgatavots starp 1934. un 1939. gadu. Pirms nonāk-
šanas muzejā mēbeles piederējušas Rīgas vidus-
skolu skolotāja Pētera Buša ģimenei, kas dzīvojusi 
Valdemāra ielā 2316. Par to liecina zīmoga nospie-
dums, kas atrodams mēbeļu iekšpusē. Skolotājs 

Pēteris Bušs, kā secināms no 1930.–40. gadu Rīgas 
avīžu sludinājumiem, līdzās pamata darbam pie-
dāvāja papildstundas visos pamatskolas mācību 
priekšmetos. 

Krēslu koka daļu restaurāciju veica restaurators 
Jānis Meņģels. Restaurācijas vajadzībām izjauktas 
krēslu atlīmējušās konstrukcijas, salīmētas plīsu-
šās atzveltnes un protezēti koka zudumi. Koka 
virsmas attīrītas un mehāniskie bojājumi aizpil-
dīti ar špakteļtepi, savukārt nodilušās krēslu virs-
mas pārlakotas ar šellaku. Krēslu izņemamajām 
sēdītēm noņemts bojātais polsterējums, tas atjau-
nots, kā arī pārlīmēti vaļīgie rāmji. 

Krēslu auduma daļu restaurācijas laikā restaura-
tore Daina Ziemele secināja, ka oriģinālais dekoratī-
vais audums izgatavots no rakstaina kokvilnas ripsa 
auduma, taču laika gaitā nobružājies un sēdītes pār-
vilktas ar svītrainu audumu, zem kura saglabājies 
oriģinālais audums. Lai krēsliem atgrieztu to sākot-
nējo izskatu, oriģinālā dekoratīvā auduma restaurā-
cija ietvēra vairākus procesus. Sākotnēji kokvilnas 
ripsa audums tika sagatavots dublēšanai, piegriežot 
dublējamā auduma fragmentus atbilstoši krēslu sēd-
vietu auduma zudumu izmēriem un iediedzot attie-
cīgajās zudumu vietās. Izirušie velku un audu gali, 
kā arī pārstaipi tika sakārtoti, izlīdzināti un veikta 
pagaidu piegriešana. Ar pieskaņotas krāsas diegu 
veikta visu izirušo vietu nostiprināšana, šujot taisnās 
līnijās gan horizontāli, gan vertikāli, lai nostiprinātu 
gan velkus, gan audus. Pēc restaurācijas oriģinālais 
dekoratīvais audums piestiprināts pie atjaunotajām 
sēdītēm, atgriežot krēsliem sākotnējo izskatu. 

Informāciju sagatavoja: Margarita Novikova, Jānis Menģels 
un Daina Ziemele
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“airis, mozus 
uN raDio” 
NoslēGuma 
PasāKumi
Septembra vidū ar vairākiem pasākumiem noslē-
dzās koka un cilvēka līdzāspastāvēšanai Latvijā 
veltītā izstāde, kas bija skatāma LNVM Brīvības 
bulvārī 32 kopš pagājušā gada novembra. 10., 13. 
un 17. septembrī notika izstādes kuratoru vadītas 
pēdējās ekskursijas, bet 15. un 16. septembrī muzejā 
risinājās starpdisciplināra konference “Koks un 
cilvēks Ziemeļeiropā no senvēstures līdz mūsdie-
nām” ar mērķi iezīmēt cilvēka un koka attiecības 
vēsturē, tās izgaismojot caur dažādiem skatpunk-
tiem. Konferencē tika nolasīti teju 30 dažādu for-
mātu referāti (klātienē, tiešsaistē un ierakstos), 
pirmās dienas nobeigumā klātesošie tika aicināti 
izlocīt kājas tuvajā apkārtnē, izstaigājot Vērmanes 
dārzu un kanālmalu un iepazīstot eksotiskas koku 
sugas. 

 Skati konferencē “Koks 
un cilvēks Ziemeļeiropā no 
senvēstures līdz mūsdienām”. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skati ekskursijā izstādē 
“Airis, Mozus un radio. 
Koks Latvijas vēsturē” tās 
kuratoru vadībā 13. septembrī. 
Foto: LNVM

 Skati Anitras Toomas vadītā 
ekskursijā pa Rīgas parkiem 
15. septembrī. Foto: LNVM
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ieDvesmojoŠa 
eKsKursija 
muzeja Krātuvēs
3. oktobrī “Brīvības bulvāris ciemojās 
Pulka ielā”, t. i., lNvm ekspozīcijas un 
izstāžu nama Brīvības bulvārī 32 darbinieki 
devās ekskursijā muzeja krātuvēs Pulka 
ielā 8, lai iepazītos ar jauno, mūsdienu 
muzejam atbilstošo ēku, lNvm nodaļu 
un departamentu speciālistiem un viņu 
pārziņā esošajām krātuvēm un gūtu 
tuvāku priekšstatu par to, kas notiek citās 
darbavietas struktūrās.

Ekskursiju organizēja un vadīja LNVM Etnogrāfi-
jas nodaļas vadītāja Sanita Kalna, sākot stāstījumu 
ēkas ārpusē un pēc tam vadot ekskursantu pulciņu 
pa restauratoru darbnīcām un dažādu nodaļu krā-
tuvēm, kurās stāstījumu bija sagatavojuši attiecīgo 
krājumu glabātāji. Aiz katrām durvīm gaidīja īpaša 
temperatūra un citi apstākļi, kādos glabājami attie-
cīgā materiāla – koka, metāla, tekstila – priekšmeti, 
fotonegatīvi, monētas, medaļas un banknotes, grā-
matas, gleznas utt., un Izglītības un komunikācijas 
departamenta darbiniecēm bija ekskluzīva iespēja 
aplūkot ilgāk nekā 150 gados krātās, muzejā rūpīgi 
glabātās un pētītās latviešu kultūras liecības, no 
kurām ikdienā redzama vien neliela daļa. Vairāk 
nekā trīs stundas pagāja nemanot, un ekskursija 
beidzās ar lielu PALDIES! Sanitai Kalnai par inte-
resanto piedzīvojumu. 

  Skati no ekskursijas 
Pulka ielā. Foto: LNVM
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ciKla “rĪtDieNas 
muzejs” semiNāri
oktobrī lNvm izglītības un komunikācijas 
departamenta (iKD) darbinieces 
piedalījās vairākos latvijas muzeju 
biedrības organizētajos semināru cikla 
“rītdienas muzejs” pasākumos, gūstot 
jaunas atziņas un skatījumu uz dažādiem 
ar muzejpedagoģiju saistītiem aspektiem. 

Zane Lāce apmeklēja semināru “Sociāli aktīvs 
muzejs”, kurā Latvijas Kultūras akadēmijas pasnie-
dzējas, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda 
vadītājas Elīnas Vikmanes, Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļas 
vadītājas Elīnas Bērziņas un Latvijas Laikmetī-
gās mākslas centra izglītības projektu vadītājas 
Māras Žeikares vadībā semināra dalībnieki iepazi-
nās ar veidiem, kā muzejs mūsdienās var būt soci-
āli aktīvs, īstenojot dažādas līdzdalības formas. 
Seminārā “Muzejs un valoda” bija iespēja uzklau-
sīt divas valodas ekspertes: LU asociēto profesori 
Ilzi Lokmani un Vieglās valodas aģentūras vadī-
tāju Irīnu Meļņiku. Savukārt “Muzejs un labsa-
jūta” sniedza iespēju muzeju speciālistiem piedzī-
vot mākslas terapijas dziedinošo un saliedējošo 
spēku divu praktizējošu terapeišu – Signes Vana-
dziņas un Ivetas Jermolājevas – vadībā. 13. oktobrī 
Zane Lāce piedalījās Henrija Makgī (Henry McG-
hie) lekcijā un meistarklasē “Muzeju un katastrofu 
riska mazināšana”.

Astrīda Burbicka ņēma dalību cikla seminā rā 
“Muzejs un apmeklētājs”, kurā muzejniekiem bija 
iespēja smelties prasmes no runas mākslas meista-
res Zanes Daudziņas un praktiski darboties kopā 
ar kustību mākslas pedagoģi Ritu Lūriņu. 

“sKola ārPus 
sKolas” — muzejā
18. oktobrī lNvm Brīvības bulvārī 32 
viesojās vairākas imantas vidusskolas 
klases, kam muzeja apmeklējums bija 
viena no pieturvietām projekta “skola 
ārpus skolas” ietvaros.

Projekta pamatā ir ideja, ka “kvalitatīvi un radoši 
mācīties var ne tikai, sēžot skolas solā, bet visefek-
tīvāk to darīt vidē, kur konkrēto tematu apgūt ir 
visērtāk”, un tā autori raduši atbalstu gan skolotā-
jos un vecākos, gan pašos skolēnos. 

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Imantas 
vidusskolas 7. klases piedalījās muzejpedagoģis-
kajā programmā “Mana Latvija”, savukārt 10. klašu 
audzēkņi gan kopā ar gidu, gan patstāvīgi iepazina 
Latvijas senvēsturi. 

 Imantas vidusskolēni 
Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā. 
Avots: facebook.com/riv.lv

 Henrija Makgī lekcija un 
meistarklase “Muzeju un 
katastrofu riska mazināšana”
Avots: facebook.com/muzejilv
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 Senlietas no Elleru 
ģimenes pārstāvja Jēkaba 
dāvinājumā pieņem LNVM 
Arheoloģijas departamenta 
vadītāja vietniece Zane Buža. 
Foto: LNVM

  Induļa Ellera muzejam 
dāvātie senlietu kolekcijas 
priekšmeti. Foto: Jānis Puķītis 

 Gunāra Kroļļa kolekcijas 
priekšmets — dzelzs nazis.
Foto: Jānis Puķītis

arHeoloĢijas 
DePartameNts 
saŅem 
DāviNājumus
senatnes priekšmeti vienmēr saistījuši 
radošu personību interesi. Gadu gaitā 
privātās kolekcijās vāktās un uzkrātās 
senlietas, īpašniekiem mainot skatījumu 
uz to glabāšanu ģimenes arhīvos, atrod 
mājvietu muzejā. tā šoruden vairāki 
interesanti priekšmeti nokļuvuši lNvm 
arheoloģijas departamenta krātuvē. 

Slavenais mākslinieks, grafiķis Gunārs Krollis jaunī-
bas gadus pavadījis Aizkraukles apkārtnē – novadā, 
kas bagāts ar arheoloģiskajiem pieminekļiem. 

Mākslinieka kolekcijā nonākušas 12.–13. gadsimta 
latgaļu sievietēm raksturīgās senlietas – bronzas 
kaklariņķi, spirālaproce, lociņa važturis, stikla kreļļu 
un kauri gliemežnīcu kaklarotas –, kā arī viduslai-
kiem piederīgas dažādas bronzas riņķsaktas, gre-
dzeni, piekari – krustiņi, monētas. Rets atradums 
viņa vākumā ir dzelzs nazis, kam saglabājies raga 
rokturis; nazis datējams ar vēlajiem viduslaikiem.

Savukārt kolekcionāra Induļa Ellera senlietu 
kolekcijā vērojamas 11.–13. gadsimta kuršu un 
lībiešu vīriešu senlietām raksturīgās formas: dažādi 
dzelzs šķēpu gali, kaujas cirvji, bronzas aproce, 
miniatūrcirvis. Bronzas zvārguļu, stikla kreļļu un 
kauri gliemežnīcu kaklarota un zoomorfie piekari ir 
12.–13. gadsimta sieviešu rotaslietas. Vēlo bronzas 
un senāko dzelzs laikmetu (900.–1. g. pr. Kr.) pār-
stāv četri akmens cirvji, kas uzskatāmi par darbarī-
kiem. Viens no tiem ir 17 cm garš un īpaši masīvs.

Muzejs pateicas Gunāram Krollim, Izabellai 
Krollei, Ingunai Irbei, Brigitai Ellerei un Jēkabam 
Zembergam par muzejam dāvātajiem priekšme-
tiem un līdz ar to arī iespēju ikvienam interesentam 
izzināt senlietu noslēpumus. Priecājamies, ka Lat-
vijas senvēsture raisa nerimstošu interesi un veido 
saudzīgu attieksmi pret senatnes pieminekļiem! 
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 Izstāde “Vikingu un zviedru 
laiki Latvijā” no 3. līdz 
15. oktobrim viesojās Umurgas 
pamatskolā. Foto: LNVM

 Skolēnus Čiekurkalna 
pamatskolā ar Neatkarības 
kara norisēm un varoņiem 
iepazīstināja izstāde “Latvija 
Brīvības cīņu laikā” no 17. līdz 
23. oktobrim. Foto: LNVM

 Uz Kurzemes pusi aizceļoja 
izstāde “Mēs, tauta” — to 
Mērsraga vidusskolā varēja 
skatīt no 17. līdz 20. oktobrim. 
Foto: LNVM

 Diskusijas "Savas valsts 
pase" ekrānšāviņš

ceļojoŠo izstāŽu 
ruDeNs ceļi
Šoruden LNVM ceļojošās izstādes mērojušas garus 
ceļus pa visu Latviju, lai viesotos skolās un citās 
kultūras iestādēs un kompaktā formā sniegtu vizu-
ālu un tekstuālu informāciju par dažādām vēstures 
tēmām. Kā ierasts, valsts svētkiem tuvojoties, vis-
vairāk “noslogotas” oktobrī un novembrī ir izstā-
des, kas saistās ar valsts dibināšanu, Neatkarības 
karu un citiem valstiski būtiskiem notikumiem, 
tomēr arī citas tēmas ir gana iecienītas. 

 Rīgas 95. vidusskolas 
skolēni un pedagogi vēlējās 
uzzināt vairāk par latviešu 
tautas etnisko vēsturi, aicinot 
izvietot izstādi “Latvija: 
Tauta. Zeme. Valsts” no 10. līdz 
14. oktobrim. Foto: LNVM

 No 28. septembra līdz 5. 
oktobrim Bulduru dārzkopības 
vidusskolēni skatīja LNVM 
izstādi “Kūlainis, pērstainis, 
delnainis…”. Foto: LNVM

 No 31. oktobra līdz 
11. novembrim Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzijā viesojas izstāde 
“Es, tu, mēs, demokrātijā. 
Sabiedrības līdzdalība 
demokrātiskajā Latvijā 
(1918—1990—šodien)”. 
Foto: LNVM

DisKusija “savas 
valsts Pase”
26. oktobrī lNvm tautas frontes muzejā 
notika tiešsaistes sarīkojums “savas valsts 
pase”, kas bija veltīts 30 gadus senam 
notikumam – pirmo latvijas republikas 
pilsoņu pasu izsniegšanai 1992. gada 
6. jūnijā, pēc valsts neatkarības atjaunošanas. 

Pirmās desmit pases izsniegtas svinīgi – pirmo no 
tām saņēmis leģendārais aktieris un kādreizējais 
latviešu strēlnieks Ēvalds Valters. Vienu no pirmā 
desmita pasēm saņēmis arī mākslinieks Laimonis 
Šēnbergs – jaunās Latvijas pases dizaina autors. 

Diskusijā par valsts pases dizainu, pilsoņu un 
nepilsoņu pasēm, kā arī uz brīdi lietotām pirmskara 
Latvijas diplomātiskajām pasēm un jaunajām dip-
lomātu pasēm un pasi kā atjaunotas Eiropas valsts 
simbolu piedalījās bijušais Latvijas Republikas Minis-
tru prezidents Māris Gailis, mākslinieks Laimonis 
Šēnbergs, bijušais Iekšlietu ministrijas Pilsonības un 
imigrācijas departamenta direktora vietnieks Andris 
Jānis Lejiņš. Sarunu vadīja Mārtiņš Kaprāns. 
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sePtemBra 
uN oKtoBra 
Īsā HroNiKa

 20. septembrī turpinājās 
pavasarī sāktais pasākumu 
cikls izstādē “Krimplēnmānija. 
Modes kliedziens padomju 
garderobē”. Viens no Latvijā 
bagātākajiem krimplēna tērpu 
vākumiem pieder māksliniecei 
Annai Aizsilniecei, un par viņas 
kolekcijas daļu, ko izstādē 
papildina LNVM krājuma 
priekšmeti un privāti apģērbu 
deponējumi, vairāk varēja 
uzzināt, piedaloties ekskursijā 
Annas Aizsilnieces un izstādes 
kuratoru vadībā. Foto: LNVM

 Sestdien, 24. septembrī, 
ikviens bija aicināts bez 
ieejas maksas apmeklēt 
LNVM Dauderu nodaļu. 
12.00 “Dauderu” dārzā notika 
bezmaksas ekskursija muzeja 
gida vadībā, kam sekoja tējas 
un latviešu kultūras mecenāta 
un kolekcionāra Gaida 
Graudiņa sarūpēta kliņģera 
baudīšana. Brīvsestdienas 
statistika: apmeklētāju skaits 
70, apēsts 6 kg kliņģeris. 
Foto: Gunta Krūzmane

  30. septembrī, 
Starptautiskajā skolotāju 
dienā LNVM Dauderu nodaļā 
viesojās un svētkus svinēja 
divas skolotāju grupas — no 
Rīgas Kultūru vidusskolas 
un Rīgas 93. vidusskolas. 
Uzsākot jaunu mācību 
gadu, aktīvi tiek izmantotas 
arī Dauderos ieviestās 
jaunās muzejpedagoģiskās 
programmas skolēniem. 
Foto: Gunta Krūzmane

 25. oktobrī Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejā 
notika seminārs “Covid-19 
liecību komplektēšana: 
pieredzes apmaiņa”, kurā 
dažādu Latvijas mantojuma 
un pētniecības institūciju un 
sabiedrisko mediju pārstāvji 
dalījās pieredzē par pandēmijas 
laika dokumentēšanu. Par LNVM 
paveikto šajā jomā stāstīja 
direktora vietniece krājuma 
darbā Anita Meinarte.
Attēlā: semināra ekrānšāviņš

  Vēl viens pasākums 
saistībā ar izstādē 
“Krimplēnmānija” aizsāktām 
tēmām notika 11. oktobrī — 
mūzikas žurnālists Uldis Rudaks 
stāstīja par nelegālās un 
puslegālās mūzikas ierakstu 
iegūšanas veidiem Padomju 
Latvijā 1970. un 80. gados, 
ieskicējot arī plašāku laikmeta 
kontekstu. Foto: LNVM

  Brīvsestdienas 
aktivitātes “Dauderos” notika 
arī 29. oktobrī, kad gida 
vadītu ekskursiju papildināja 
atjautības spēles (“Dauderu” 
puzles ātrumlikšana, izzinošu 
kartīšu spēle komandām) un 
fotoorientēšanās ar praktiskām 
dāvanām veiklākajiem un 
atjautīgākajiem muzeja 
apmeklētājiem — tās sarūpējis 
mecenāts un kolekcionārs 
Gaidis Graudiņš. Brīvsestdienu 
apmeklēja 40 cilvēku. 
Foto: Gunta Krūzmane
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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.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.

 LNVM Tautas frontes muzejs
 frontes_muzejs_LNVM
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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
zane.buza@lnvm.lv

izGlĪtĪBas uN KomuNiKācijas 
DePartameNts
info@lnvm.lv

restaurācijas DePartameNts
restauracija@lnvm.lv


