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LNVM ekspozīcija
un izstādes Brīvības 
bulvārī 32

       
10.00—17.00

LNVM krājums un 
speciālisti Muzeju krātuvē 
Pulka ielā 8 pieejami, 
iepriekš vienojoties 
pa tālr. 67223004

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 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

Pastāvīgās izstāde
“Nauda Latvijā”

“Latvijas valsts dibināšana 
un dibinātāji”

Izstādes
“Satversme 100+” 
no 08.11.2022.

“Krāsainā Latvija” 
Latvijas vēsture unikālos 
krāsu uzņēmumos 
līdz 2023. gada 
31. decembrim

“Krimplēnmānija. 
Pasaules modes kliedziens 
padomju garderobē” 
līdz 2023. gada 15. janvārim

Ceļojošās izstādes
“Ceļā uz Latvijas brīvību” 
Rīgas 71. vidusskola
23.01.—27.01.

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

Līdzņemtais mantojums. 
Latvijas apliecināšana 
trimdā

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.

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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2023. GADA IECERU 
IESKICĒJUMS
Nākamajos gados LNVM uzmanības 
centrā būs ilgi gaidītā pakāpeniskā 
atgriešanās Rīgas pilī un vienlaikus 
turpināsies gana daudzveidīgas un 
vērienīgas aktivitātes gan krājuma un 
pētniecības jomās, gan arī izstāžu un 
dažādu tematisko pasākumu formā. 

2023. gada pavasarī Brīvības bulvārī 32 skatītā-
jiem tiks piedāvāta starptautiska Baltijas valstu 
valūtām veltīta izstāde “100 gadi: lits, lats, krona”, 
kuras tapšanā vairāku gadu garumā sadarbojušies 
LNVM, Lietuvas Nacionālā muzeja un Igaunijas 
Vēstures muzeja kolēģi. Ceļojošā izstāde patlaban 
apskatāma Viļņā, Lietuvas Nacionālajā muzejā, 
bet no 3. marta līdz 28. maijam tiks piedāvāta 
LNVM apmeklētājiem Rīgā. Izstāde ir veltīta visu 
trīs valstu valūtu izveidošanas jubilejām: Lietuvas 
lits svinēja simtgadi 2022. gada 2. oktobrī, pirmās 
latu naudaszīmes apgrozībā nonāca 1922. gada 
2. novembrī, savukārt Igaunijas krona laista klajā 
pēc sešiem gadiem un 2023. gadā atzīmēs 95 gadu 
jubileju. Izstādē ar 12 kopīgu jautājumu palīdzību 
autori pēta Baltijas valstu valūtu izveidošanas 
kopīgās un atšķirīgās iezīmes laika posmā līdz eiro 
ieviešanai. Rīgā izstāde tiks papildināta ar Latvijas 
naudas vēsturei svarīgām liecībām no LNVM un 
citu atmiņas institūciju krājumiem. Izstādē plānotas 
muzeja numismātikas speciālistu vadītas ekskursi-
jas un publikācijas sociālajos tīklos, no kurām īpaši 
interesants solās būt LNVM Numismātikas nodaļas 
pētnieces Kristīnes Ducmanes gatavots materiāls 
par lata atjaunošanas procesu 1990. gados. 

Vasarā, Dziesmu svētku laikā, durvis vērs izstāde 
“Vainagošanās” – daļa no pasākumu kopuma, kurā 
muzeja speciālisti un arī tēmas pārzinātāji ārpus 
muzeja pievērsīsies šīm daudzu gadsimtu garumā 
valkātajām krāšņajām galvasrotām. Izstādē plāno-
tās lekcijas sakārtotas divos ciklos, kas veltīti vai-
naga vēsturiskajiem un materiālajiem aspektiem 

 Skats uz Rīgas pili 
renovācijas darbu laikā 
2022. gada rudenī. 
Foto: Jānis Puķītis

 Līgavas vainags. Ventas 
pagasts. 19. gs. vidus (pa 
kreisi). Vainags. Nīgrandes 
pagasts. 19. gs. vidus (pa labi). 
LNVM krājums

 Skats izstādē “100 metų: 
litas, latas, krona“ Viļņā, 
Lietuvas Nacionālajā muzejā. 
Avots: lnm.lt

(lektori Irita Žeiere, Inita Heinola, Danija Lazdiņa, 
Anastasija Silava, Rasma Lezdiņa, Indra Saulesleja, 
Inita Smila) un vainaga simbolikai (lektori Harijs 
Tumans, Armands Vijups, Sanita Kalna, Anete 
Karlsone); atsevišķu pasākumu grupu veidos eks-
kursijas izstādē, diskusijas, kā arī radošās darbnī-
cas, kas rosinās piedalīties dažāda veida vainagu 
darināšanā un tehniku apguvē.

Nākamgad muzejs iecerējis papildināt arī tā 
izdoto grāmatu klāstu, un dienaskārtībā būs kon-
ferences “Koks un cilvēks Ziemeļeiropā no senvēs-
tures līdz mūsdienām” referātu, kā arī vainagu un 
tradicionālā apģērba brunču tēmas pētījumu saga-
tavošana publicēšanai. 

2023. gadā turpināsies arī muzeja Zinātnisko 
lasījumu tradīcija, notiks kārtējais Rīgas pilij vel-
tītais seminārs, un jau izstrādes stadijā ir dažādu 
jomu vēstures interesentiem gatavota daudzvei-
dīga ekskursiju, lekciju, nodarbību un citu tema-
tisko pasākumu programma visās trijās muzeja 
ekspozīcijās – Brīvības bulvārī 32, “Dauderos” 
Sarkandaugavā un Tautas frontes muzeja nodaļā 
Vecrīgā. 
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 Skats izstādē “Satversme 
100+”. Foto: Jānis Puķītis

 Kurzemes, Livonijas 
(Vidzemes) un Igaunijas 
karte. Autors Justus Dankerts 
Amsterdamā. Ap 1696. gadu. 
LNVM krājums

 Skats ekskursijā Latvijas 
vēstures ekspozīcijā. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skats bērnu nodarbībā. 
Foto: Jānis Puķītis

SENIORU DIENAS, 
EKSKURSIJAS UN 
LEKCIJAS BRĪVĪBAS 
BULVĀRĪ 32
2023. gadā Brīvības bulvāra namā iecerēti 
dažādi pasākumi dažādām apmeklētāju 
grupām, lai turpinātu tuvāk iepazīstināt 
sabiedrību ar Latvijas vēstures posmiem un 
atsevišķām tēmām. 

Reizi mēnesī trešdienā muzejā īpaši gaidīti seniori, 
kuri tiks aicināti piedalīties gida vadītās ekskursi-
jās kādā no aktuālajām izstādēm vai Latvijas vēs-
tures ekspozīcijā. Senioru dienā, uzrādot pensio-
nāra apliecību, ieeja muzejā un dalība ekskursijā 
būs bez maksas. 11. janvārī izstādes “Krimplēn-
mānija. Modes kliedziens padomju garderobē“ 
ekskursijā veda tās veidotāji Agnija Cigelniece un 
Imants Cīrulis, par digitālo resursu vietni Gad-
simta stāsti vēstīja tās veidotāji. Nākamās Senioru 
dienas paredzētas 1. februārī (ekskursija izstādē 
“Satversme 100+“) un 1. martā (ekskursija “Krāsai-
najā Latvijā“).

Katra mēneša otrajā sestdienā interesenti tiks 
aicināti pievienoties ekskursijai izstādēs: 14. jan-
vārī 12.00 “Krimplēnmānija. Modes kliedziens pa
domju garderobē”, 11. februārī “Satversme 100+”, 
11. martā “100 gadi: lits, lats, krona” (par Baltijas 
valstu nacionālajām valūtām veltīto izstādi lasiet 
Ziņneša 3. lappusē). 

Savukārt ik mēneša trešajā sestdienā aicināsim 
izzināt dažādas Latvijas vēstures tēmas ekskursijās 
ekspozīcijā kopā ar muzeja vēsturniekiem. 21. jan 
vārī 12.00 LNVM pētniece, arheoloģe Ingrīda Līga 
Virse rosinās izzināt, kā veidojusies latviešu tauta, 
kādas ir tās saknes gadsimtiem senā pagātnē, kas 
mūs vieno un kas noteicis novadu savdabību. 

Iepazīstot ekspozīciju, varēs izsekot tam, ko atklājuši 
arheologi par mums zināmajām sentautām – kur-
šiem, latgaļiem, zemgaļiem, sēļiem un lībiešiem –, 
kas apdzīvojušas tagadējo Latvijas teritoriju un vei-
dojušas latviešu tautu. Nākamās ekskursijas: 18. feb  
ruārī Imants Cīrulis piedāvās skatījumu uz tēmu 
“Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pil-
sētnieki? Sabiedrības kārtas Latvijā 13.– 18. gad-
simtā”, 18. martā ekskursijā Mārītes Jakovļevas 
vadībā varēs uzzināt mītus un patiesību par Kurze-
mes un Zemgales hercogisti un hercogu Jēkabu, bet 
22. aprīlī sezonu noslēgs Jāņa Šabanova stāstījums 
“Koks zemnieku un zvejnieku sētā – darba rīki un 
iedzīves priekšmeti”. 

Kā ierasts, mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā 
būs bez maksas, un šajā dienā īpaši tiks gaidītas 
ģimenes ar bērniem, lai kopīgi izzinātu Latvijas 
vēsturi un radoši darbotos ekspozīcijā nodarbību 
ciklā “Uzzīmē, ko uzzināji!”.

Turpināsies arī pasākumi otrdienu pievakarē – 
tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem. Izstādes 
“Satversme 100+“ ietvaros notiks Andra Levāna lek-
cija par tiesību izpratni viduslaiku Livonijā (17. jan  
vārī) un Inetas Lipšas lasījums par sieviešu poli-
tiskajām tiesībām starpkaru Latvijā (21. februārī; 
par abiem pasākumiem lasiet Ziņneša 5. lappusē. 
Martā Mārīte Jakovļeva iepazīstinās ar Kurzemes 
un Zemgales hercogistes valstiskuma iespējām un 
alternatīvām, bet aprīlī Toms Ķikuts sola lekciju 
“Demokrātija niecīgās devās: valsts un sabiedrī-
bas attiecību modernizācija 19. gs. 2. pusē – 20. gs. 
sākumā”. 
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 Skati izstādē “Satversme 
100+”. Foto: Jānis Puķītis un 
Landa Lagzdiņa

LEKCIJAS PAR 
TIESĪBU IZPRATNI 
IZSTĀDĒ 
“SATVERSME 100+” 
2023. gadā turpināsies tematisko 
pasākumu cikls izstādē “Satversme 100+”. 
Līdz vasaras sezonai plānotas piecas 
lekcijas, kas, līdzīgi kā izstāde, aptvers
gan Satversmes tapšanas un ieviešanas 
laiku no 1920. līdz 1934. gadam, 
gan arī krietni senākus gadsimtus, 
atskatoties uz tiesību izpratni un 
sabiedrības un varas attiecību modeļiem, 
kas Latvijas teritorijā pastāvējuši 
no viduslaikiem līdz 20. gadsimtam.

17. janvārī 17.30 lekciju “Kopīgā labuma vārdā. Tie-
sību izpratne viduslaiku Livonijā” piedāvās vēs-
turnieks, LU asociētais profesors Andris Levāns. 
Ekskurss būs veltīts dažādajām tiesību normām 
un tiesisko attiecību veidotajai sociālajai daudzvei-
dībai viduslaiku Livonijā. Uzsverot tēmas nozīmi, 
as. prof. Levāns uzsver: “Mēs varētu pat apgalvot, 
ka tieši tiesības radīja Livoniju. Ja mēs pieņemam, 
ka tiesību normas atspoguļo konkrētu sociālu 
pieredzi un vienlaikus ļauj nolasīt kolektīvās 
gaidas pēc taisnīguma, tad Livonijas gadījumā 
arvien interesants ir jautājums par tiesību uztveres 
izmaiņām, piemēram, satiekoties Rietumu un 
tradicionālajām Austrumbaltijas etnisko kopienu 
kultūrām: ar kādu sociālu stratēģiju palīdzību 
veidojās nosacīti vienota izpratne par tiesībām, kas 
saistošas vienādā mērā visiem?”

Aicinām sekot viduslaiku Livonijas tiesību vēs-
tures stāstam un baudīt lektoram raksturīgo filig-
rāno avotu interpretācijas manieri lekcijā klātienē 
Brīvības bulvārī 32 vai arī tiešraidē facebook.com/
LNVMuzejs.

Savukārt 21. februārī 17.30 ar lekciju “Sieviešu 
loma Latvijas politikā 1920.–30. gados: izmantotās un 
neizmantotās tiesības” uzstāsies vēsturniece, Dr. hist. 
Ineta Lipša. Lekcija būs veltīta neatkarīgās Latvijas 
valsts un tās Satversmes nostiprinātajai dzimumu 
vienlīdzībai un tam, kā šī tiesību norma tika vai – 
gluži otrādi – netika īstenota praksē starpkaru Lat-
vijā. Ineta Lipša ir sieviešu tiesību vēsturei veltītu 
rakstu un monogrāfiju autore, un viņas jaunākais 
darbs “Viena. Grozāmo sarakstu slazdā: sieviešu 
politiskā vēsture Latvijā 1922–1934” daudzpusīgi 
problematizē tieši politisko tiesību un sociālās 
prakses saskares lauku.

Arī šī lekcija notiks gan klātienē muzejā, gan arī 
tiešraidē facebook.com/LNVMuzejs. 

 Pieminekļu valdes 
etnogrāfiskās ekspedīcijas 
dalībnieki Madonas apriņķa 
Praulienas pagasta Miķeļu 
mājās. 1928. gada 29. jūnijs. 
Fotogrāfs P. Delle. 
LNVM krājums

 Arheoloģisko priekšmetu 
fotografēšana Pieminekļu 
valdē. 1928. gads. Fotogrāfs 
Matīss Pluka. LNVM krājums

PIEMINEKĻU 
VALDES 
SIMTGADES 
ATZĪMĒŠANA
2023. gadā aprit 100 gadi, kopš laikrakstā 
“Valdības Vēstnesis” tika publicēts 
Likums par pieminekļu aizsardzību, kas 
pirmo reizi Latvijā paredzēja izveidot 
speciālu kultūras pieminekļu aizsardzības 
institūciju — Pieminekļu valdi. Tās darbības 
rezultātā uzkrātie materiāli vēlāk tika 
iekļauti tagadējā LNVM krājumā, veidojot 
nozīmīgu tā daļu, tāpēc institūcijas 
simtgades atzīmēšana muzejam ir īpaši 
būtiska.

Pieminekļu valdes pirmā sēde notika 1923. gada 
18. septembrī, un ar laiku valde kļuva par Latvijas 
kultūras mantojuma pārvaldības stūrakmeni. Tādē-
jādi tika radīts pamats Latvijas kultūras pieminekļu 
apzināšanas, vākšanas, aizsardzības un popula-
rizēšanas darbam. Atzīmējot Pieminekļu valdes 
izveidošanas gadadienu, LNVM iecerējis virkni 
pasākumu: publikācijas muzeja sociālo tīklu lapās, 
tematiskus stāstījumus un ekskursijas pilsētvidē. 
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 Viens no LNVM 
priekšmetiem, kas iekļauts 
izstādē ”Dzintars — Baltijas 
zelts“, — sirdsveida sakta. 
Rucava. 19. gadsimts. 
LNVM krājums

 Skats izstādē “Laika 
spožums”. Foto: Jānis Puķītis 

 Skats izstādē “Dzintars — 
Baltijas zelts”. Publicitātes foto DZINTARS 

MIRDZ IZSTĀDĒ 
HONKONGĀ 
14. decembrī Ķīnā, Honkongas pilsētas 
universitātes Indras un Harija Bangu 
galerijā tika atklāta starptautiska izstāde 
“Dzintars — Baltijas zelts”. Izstādē iekļauts 
plašs priekšmetu klāsts no Latvijas 
muzejiem — Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja.

Izstāde ir starptautiskas sadarbības rezultāts – tajā 
apkopots Ķīnas, Francijas un Latvijas muzeju un 
privāto kolekciju devums. Dažādu kultūras insti-
tūciju sadarbība neparastā veidā 21. gadsimtā 
atjauno senā Zīda ceļa tradīcijas no Āzijas līdz Bal-
tijai. Izstādes sešās sadaļās vēsturiski priekšmeti, 
kuru izcelsme datēta no neolīta laikmeta līdz baro-
kam, kopā ar izglītojošiem multimedijiem veido 
aizraujošu stāstu par dzintara ceļu no Baltijas jūras 
līdz Ķīnai, gadsimtu senām tradīcijām, aizmirstām, 
bet vēsturiski būtiskām kopsakarībām, kas tiek no 
jauna izgaismotas 21. gadsimtā. 

LNVM izstādē pārstāvēts ar 39 krājuma priekš-
metiem no Arheoloģijas departamenta Arheolo-
ģisko priekšmetu kolekcijas un Etnogrāfijas noda-
ļas Rotu kolekcijas. “Dzintars – Baltijas zelts” būs 
skatāms Honkongā līdz 2023. gada 11. aprīlim. 

KAMĪNPULKSTEŅI 
UN BRĪVSESTDIENA 
DAUDEROS
Janvārī “Dauderos” aicina apskatīt krāšņu 
kamīnpulksteņu kolekcijas izstādi, bagātināt 
izziņas procesu muzejpedagoģiskajā 
programmā, kā arī izmantot brīvsestdienas 
iespējas.

LNVM Dauderu nodaļas jaunajā izstādē “Laika 
spožums” apskatāmi 19. gadsimtā Francijā ražoti 
kamīna pulksteņi no kultūras mecenātam un kolek-
cionāram Gaidim Graudiņam piederošās kolekci-
jas, kura dāvinājums kopš 1990. gada veido “Dau-
deru” muzeja krājuma kodolu. Krāšņie pulksteņi 
izstādīti lielajā salonā, kur tie dabiski saplūst ar 
19. gadsimta beigās celtās un iekārtotās fon Bing-
neru ģimenes villas interjeru. 

Izstādē iespējams pietuvoties tai gaisotnei, 
kādu Eiropā 19. gs. pirmajā pusē savās mājās tie-
cās uzburt gan aristokrāti, gan jaunā buržuāzija, 
reaģējot uz Eiropas vēstures līkloču radītajām ideju 
un vērtību izmaiņām, kā arī sekojot galma modei. 
Taču pulksteņa vērtība lielā mērā izriet no tā mehā-
nisma. Visiem izstādē redzamajiem pulksteņiem ir 
svārsta mehānisms, daudziem – arī sava laika mērī-
šanas balss – modinātāja zvans vai noteiktā stundā 
skanoša melodija. Arī tās izvēle cieši saistīta ar laik-
metu. Izstāde “Laika spožums” būs skatāma Dau-
deru nodaļā līdz 2023. gada 2. aprīlim.

Kā jau ierasts, katra mēneša pēdējā sestdienā 
ieeja ne vien LNVM ekspozīcijā un izstādēs, bet arī 
Dauderu nodaļā ir bez maksas. Brīvsestdiena Dau-
deros būs arī 28. janvārī, kad brīvai apskatei būs 
pieejams nams, tā ekspozīcija un izstādes. 
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RĪGAS PILS ATVEIDS 
16.—17. GADSIMTA 
ATTĒLOS
Kamēr Rīgas pilī rit restaurācijas darbi, 
solot muzeja atgriešanos vēsturiskajā 
mājvietā jau pēc pāris gadiem, atskatāmies 
uz pils vēsturi un pārmaiņām, kas notikušas 
ar tās veidolu laika gaitā. Par tām vēsta arī 
seni attēli, un šoreiz pievēršam uzmanību 
16. gadsimta izskaņas un 17. gadsimta 
grafikas darbiem.

Otrās Livonijas ordeņa pils Daugavas krastā būv-
darbi noslēdzās 1515. gadā. Tālākais pils liktenis 
16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimtā cieši savi-
jās ar Rīgas un Latvijas politiskajiem notikumiem. 
Viduslaiku Livonijai un ordenim liktenīgs izrādījās 
Livonijas karš (1558–1583). 1562. gada martā Livo-
nijas ordeņa pēdējais mestrs Gothards Ketlers atbrī-
voja no zvēresta Rīgas pilsētu un zvērēja uzticību 
Polijas karalim, kļuva par Polijas karaļa vasali un 
Kurzemes un Zemgales hercogistes pirmo hercogu. 
Gothards Ketlers pilī dzīvoja līdz 1578. gadam, pēc 
tam pils kļuva par mājvietu poļu administrācijas 
pārstāvjiem.

ZviedrijasPolijas kara kara (1600–1629) rezul-
tātā daļa Latvijas teritorijas – zviedru Vidzeme un 
Rīga – nonāca Zviedrijas pakļautībā. Rīgas pils 
kļuva par Zviedrijas karaļa ieceltā Vidzemes ģene-
rālgubernatora rezidenci. 

 Hermana Samsona 
sprediķu krājuma “Debesu 
dārgumi (Himmlische 
Schatzkammer…) titullapa 
ar Rīgas skatu. Iespiedis 
Nikolauss Mollīns Rīgā 
1625. gadā. Kokgriezums. 
Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas 
krājums

 Astrologa Johana Nikolaja 
Arborija sastādītā kalendāra 
1590. gadam (Schryff 
Calender…) titullapa ar Rīgas 
skatu. Iespiedis Nikolauss 
Mollīns Rīgā 1589. gadā. 
Kokgriezums. Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas krājums

16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimtā pils 
arhitektūrā notikušās pārmaiņas redzamas šajā laikā 
tapušajos grafikas darbos, kas tika iekļauti vēstu-
riska, ģeogrāfiska un militāra rakstura apcerējumos, 
sniedzot ieskatu pieminēto pilsētu apbūves rakstu-
rojumā vai stāstot par pilsētu aplenkumiem un izcī-
nītām kaujām. Lielākoties tās ir tradicionālās Rīgas 
panorāmas ar trīsdaļīgu, pamatvilcienos gandrīz 
nemainīgu kompozīciju. Pilsētas apbūve attēlota 
skatā no Pārdaugavas puses, priekšplānā ietverot 
Daugavas kreisā krasta daļu un upes plūdumu ar 
kuģiem. Tālākā plānā skatāma pilsētas apbūve. 
Liela daļa parasti atvēlēta debesīm, kur panorāmu 
autori izvietoja kartušas ar aprakstiem un attēloto 
objektu nosaukumiem, papildinot tos ar alegorisku 
figūru, ģerboņu u. tml. attēlojumiem.

Lielākā daļa Rīgas skatu autoru Rīgu nekad 
nebija redzējuši. Pilsētas atveidojumam izmantoja 
senākus attēlus, tos variējot un, ja vien tas bija iespē-
jams, papildinot ar laikabiedru sniegto informāciju. 

17. gadsimtā Rīga attēlota arī no citiem skata 
punktiem. Mateja Meriana (1593–1650) 1637. gada 
gravīrā no t. s. “putna lidojuma” atspoguļots pil-
sētas plānojums: nocietinājumi un ielu tīkls, kā arī 
nozīmīgākās celtnes – baznīcas, rātsnams, pils. Ja 
Pīteram Skenkam, Pjēram Avlinam, Matejam Meri-
anam un citiem Rīgas skatu autoriem nebija lemts 
dabā skatīt attēlos iemūžināto pilsētu, tad Nikolau-
sam Mollīnam (? –1625) nozīmīgākā dzīves daļa 
aizritēja tieši Rīgā. 1589. gadā Nikolauss Mollīns 
iespieda astrologa Johana Nikolaja Arborija sastā-
dīto kalendāru 1590. gadam (Schryff Calender…), 
kura titullapā ievietots senākais zināmais Rīgā 
izgatavotais pilsētas skats kokgriezuma tehnikā. 
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apbūvi un nocietinājumiem. Samērā detalizēti 
izstrādātas ne tikai nozīmīgākās Rīgas sabiedriskās 
celtnes, bet arī dzīvojamās ēkas. Lai gan panorāmas 
autors nav rēķinājies ar reāliem mērogiem un dabā 
pastāvošiem attālumiem starp objektiem, kā arī ne 
vienmēr ir bijis precīzs īstenības attēlotājs, gravīra 
sniedz bagātīgu izziņas materiālu Rīgas plānojuma 
un apbūves izpētē. 

Attēla nelielie izmēri (3 x 6 cm) un ilustratīvā 
funkcija nepretendē uz izvērstu pilsētas topogrā-
fiju, tomēr Rīgas lielāko baznīcu torņu attēlojumā 
Doma baznīcas tornis redzams izskatā, kāds tas bija 
attēla tapšanas laikā – tornim nav stāvās gotiskās 
smailes, kas gāja bojā 1547. gada ugunsgrēkā un 
no jauna tika izbūvēta tikai 1595. gadā. Attēla krei-
sajā pusē ārpus pilsētas mūra parādītās Rīgas pils 
izskats ir tāds, kādu tā ieguva pēc būvdarbu noslē-
guma 1515. gadā. Šo pašu attēlu Mollīns izmantoja 
divos citos iespieddarbos – Matiasa Menija sastādī-
tajā astroloģiskajā kalendārā 1592. gadam un Paula 
Odeborna sprediķu grāmatas 1591. gada izdevumā.

Rīgas attēls rotā arī pēdējo Mollīna tipogrāfijā 
1625. gadā iespiesto grāmatu – luterāņu mācītāja, 
Vidzemes superintendenta Hermaņa Samsona 
sprediķu krājumu “Debesu dārgumi” (Himmlische 
Schatzkammer …). Rīgas siluets ar baznīcu torņiem 
un pili kā neatņemamu panorāmas daļu iekļauts 
greznas titullapas kompozīcijā. Analizējot attēla 
ticamību, jāatzīmē, ka Doma baznīca attēlota ar 
1595. gadā pabeigto torņa smaili.

Nikolauss Mollīns 1612. gadā iespieda pirmo 
Rīgas lielformāta panorāmu. To izgatavoja gra-
vieris Heinrihs Tūms, kurš 17. gadsimta pirmajā 
pusē dzīvoja Rīgā un vairākus gadus strādāja pie 
Mollīna. 1622. gadā viņš gravēja otru Rīgas un 
apkārtnes skatu, kurā atspoguļots zviedru kara-
spēka uzbrukums Rīgai 1621. gadā. Domājams, 
ka reprezentablā un izmēros iespaidīgā 1612. gada 
Rīgas panorāma tapusi 1606. gadā iespiestās Am 
sterdamas panorāmas ietekmē. Abiem skatiem ir 
ļoti līdzīga kompozīcija, radniecīgi veidota aug-
šējā daļa ar alegoriskām figūrām, līdzīgs ir upes un 
izvietoto kuģu tēlojums. 1612. gada skats sniedz 
aptverošu priekšstatu par pilsētas plānojumu, tās 

 Rīgas bombardēšana 
1601. gadā. Fragments 
ar Rīgas pili. Skats litografēts 
1861. gadā pēc Džakomo Lauro 
Romā 1603. gadā iespiestās 
vara gravīras. No: Collectanea 
vitam resque gestas Joannis 
Zamoyscii illustrautia. Poznaņa, 
1861. gads. Varšavas Nacionālā 
bibliotēka

 Ādams Perelle (Perelle 
Adam, 1640–1695). Rīgas 
aplenkums 1656. gadā. Vara 
gravīra. No: Pufendorf S. 
Sieben Bücher von den Taten 
Carl Gustaf von Schweden. 
Nirnberga, 1697. gads. Finnish 
Heritage Agency, https://
museovirasto.finna.fi/Record/

 Matejs Merians (Merian 
Matthäus, 1593—1650). Skats uz 
Rīgu no t. s. “putna lidojuma”. 
Vara gravīra. No: Johann 
Angelius Werdenhagen. 
De Rebuspublicis hanseaticis. 
Tractatus cum urbium earum 
iconismis, descriptionibus 
tabulis geographicis... 
Frankfurte pie Mainas. 
1641. gads. LNVM krājums

 Pīters Skenks (Schenk Peter, 
ap 1645—1715 vai 1718/1719). 
Rīgas panorāma. Vara gravīra.
No: Petrus Schenk. Hecatompolis 
sive totius orbis Terrarum 
oppida nobiliora centum, 
exquisite collecta atque 
eleganter depicta. Amsterdama, 
1702. LNVM krājums
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 Vienjūga darba rati, 
20. gadsimta 1. puse. Mērsraga 
mājsaimniecība “Dzelmes”. 
LNVM krājums. Foto pirms 
restaurācijas: Jānis Puķītis; 
pēc restaurācijas: Landa 
Lagzdiņa

 Vienjūga darba rati, 
20. gadsimta 1. puse. Mērsraga 
mājsaimniecība “Dzelmes”. 
LNVM krājums. Foto pirms 
restaurācijas: Jānis Puķītis; 
pēc restaurācijas: Landa 
Lagzdiņa

MĒRSRAGA DARBA 
RATU IZPĒTE 
UN RESTAURĀCIJA
Šoreiz ieskats muzeja dzīves publiski 
neredzamajā pusē vēsta par vienjūga 
darba ratu izpētes un restaurācijas 
procesu, kurā sadarbojās muzeja etnogrāfi, 
ķīmiķes un restauratori.

Rati ir Ligitas Ameres dāvinājums, izgatavoti aptu-
veni 20. gadsimta 1. pusē un izmantoti malkas, 
akmeņu un ezera niedru vešanai Mērsraga māj-
saimniecībā “Dzelmes”. Rati darināti no koka ar 
dzelzs apkalumiem un stiprinājumiem, to izmēri: 
230 x 138 x 81 cm. 

Ratiem ir 2 riteņu pāri: priekšējie mazāki, aiz-
mugurējie lielāki. Riteņu pāri savieno dzelzs 
sliede, tās galos izveidotas asis, uz kurām tiek 
uzmaukti riteņi. Virs dzelzs sliedes ir virsass un 
virs tās – plāces, šīs daļas savilktas kopā ar U veida 
stiprinājumiem un kronšteiniem. Starp priekšējo 
virsasi un plāci iestrādāts rotācijas disks, kā arī 
treiliņš, kas papildus nostiprināts ar kronšteiniem. 
Uz plācēm nostiprināti 4 stabiņi/duļļi. Aizmugurējā 
riteņu daļā starp plāci un virsasi nostiprināti divi 
viduskoki un brīvi bīdāms treiliņš. Visi apkalumi 
stiprināti ar kaltām bultskrūvēm, starplikām un lie-
lākoties kaltiem uzgriežņiem, ir arī daži rūpnieciski 
ražoti uzgriežņi. 

Uz koka un metāla daļām fragmentāri saglabā-
jies brūnas krāsas slānis, bet uz riteņiem – zaļas.

Zaļajam uzslāņojumam veikta slāņu izpēte, jo 
sākotnēji tas tika uzskatīts par bioloģiskas izcelsmes 
uzaugumiem, bet pēc izpētes apstiprinājās, ka ratu 
riteņu daļas apstrādātas ar dzeltenu krāsu, kam 
pievienota dzelzi saturoša krāsa (iespējams, Berlī-
nes zilais vai zemes zaļais). Krāsas slāņu izpēti veica 
LNVM ķīmiķes Indra Tuņa un Anastasija Silava. 

Priekšmetu klāja biezs netīrumu slānis – smil-
tis, māls, salmi un augu atliekas. Riteņu un sliežu 
ass daļas bija klātas ar biezu, lielākoties izžuvušu 
melnas smērvielas slāni. Tika secināts, ka koksne 
daudzviet degradējusies, tai ir ar dzelzs koroziju 
saistīti bojājumi, nolūzuši 3 duļļi. Mitruma ietekmē 
stipri bojātas riteņu veliņu un spieķu daļas, bet 
metāla daļas klāja blīvs dzelzs korozijas produktu 
slānis, kas stipri saslāņojies saskares vietās ar koka 
daļām. Uz metāla daļām esošā brūnā krāsa dzelzs 
korozijas dēļ slikti saglabājusies.

Sākot restaurāciju, priekšmets bija pilnībā 
jāizjauc, atdalot koka daļas no dzelzs daļām. Tā 
kā detaļas ir kaltas un laika gaitā deformējušās 
un “ieēdušās”, demontāžas laikā tika veikta visu 
detaļu numurēšana un veidota “kartogrāfija”, lai 
atvieglotu darbu vēlāk, kad priekšmets būs jāsaliek 
kopā. Priekšmeta demontāža sagādāja grūtības, jo 
bultskrūves ar uzgriežņiem bija stipri sarūsējušas 
kopā. Koksnes degradācijas dēļ daļa skrūvju brīvi 
kustējās, un dažām no tām korozijas produkti bija 
ļoti saslāņojušies kopā ar koksni, līdz ar to dažas 
detaļas nebija iespējams pilnībā izjaukt. Metāla 
daļas tika tīrītas lielākoties elektrolīzes vannā. 
Daļas, kuras nevarēja demontēt vai kuras bija pārāk 
lielas vannai, tīrīja ķīmiski ar kompresēm, savukārt 
mazākās detaļas – naglas, atsevišķas skrūves un 
starplikas – tīrīja elektroķīmiski cinka granulās ar 
sārma šķīdumu. Daļai skrūvju tika atjaunotas vīt-
nes. Pēc apstrādes visas metāla daļas pasivēja un 
pārklāja ar aizsargpārklājumu. Restaurators Jānis 
Menģels veica protezēšanu bojāto riteņu veliņu, 
spieķu un duļļu daļām, bet restauratore Aija Grīn-
berga – pakāpenisku koku daļu attīrīšanu no netī-
rumu slāņiem, dzelzs korozijas produktu izraisīto 
traipu mazināšanu, detaļu dezinfekciju, degradētās 
koksnes nostiprināšanu un protezēto detaļu tonē-
šanu. Visu metāla detaļu restaurāciju, ratu izjauk-
šanu un salikšanu, kā arī visu iesaistīto speciālistu 
koordinēšanu veiksmīga rezultāta sasniegšanai 
veica Krišjānis Rimšāns. 



Top 5

10 Ziņnesis 2022 12 2023 01

UZSKAITES 
NODAĻA: 
MUZEJA UN 
PASAULES 
NOTIKUMU 
FIKSĒŠANA

RESTAURĀCIJAS 
DEPARTAMENTS: 
JAUNAS 
DARBINIECES 
UN DARBS 
AR IZSTĀŽU 
PRIEKŠMETIEM

TOP 5
2022. GADA 
NOTIKUMU

2
Vienlaikus elpojam līdzi 
notikumiem pasaulē: 
esam piedalījušies Latvijas 
kultūras nozares institūciju 
kopīgajā protesta akcijā pretī 
Krievijas vēstniecībai 7. martā. 
Attēlā: LNVM darbinieki ar 
plakātu demonstrācijā.
Foto: Jānis Puķītis1

Jauni spēki
Restaurācijas departamentā 

darbu uzsākušas divas jaunas 
darbinieces — keramikas 

restauratore Katrīna Ozola un 
metāla restauratore 

Eva Sintija Pētersone. 
Foto: Landa Lagzdiņa

1
Izgaismošana: 
Uzskaites nodaļa izgaismo 
muzeja darbību, daudz un 
neatlaidīgi kārtojot muzeja 
darbības liecības un tādējādi 
kļūstot par atspulgu arī visa 
gada notikumiem. 
Foto: Jānis Puķītis

3
Sagaidījām un piefiksējām 
okupācijas pieminekļa 
nogāšanu Rīgā, kam 8 stundas 
nenoguris sekoja muzeja 
fotogrāfs Jānis Puķītis

2
Praktiskais darbs

Kā ierasts, arī šogad 
restauratoru pamatdarbs 

saistījies ar muzeja krājuma 
priekšmetu sagatavošanu 

izstādēm: gan šogad 
atklātajām ”Krimplēnmānija“ 

un ”Satversmei 100+“, gan 
”Vainagošanās“, kas paredzēta 

nākamajā gadā. 
Attēlā apakšā: Skats izstādē 

“Satversme 100+”, kurai 
restaurēts Kurzemes un 

Zemgales hercoga Gotharda 
Ketlera portrets, nezināma 

autora atkārtojums no senāka 
parauga, 19. gadsimta 2. puse. 

Foto: Jānis Puķītis 
Attēlā pa labi: Skats LNVM 

restauratores Tabitas Lapiņas 
darbnīcā. Foto: LNVM

4
Kopā ar kolēģiem

no Arheoloģijas departamenta 
gājām pretī zelta rudenim un 
kultūrvēsturiskiem objektiem 

Siguldas apkārtnē.
Foto: Landa Lagzdiņa
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ARHEOLOĢIJAS 
DEPARTAMENTS: 
PIESKARŠANĀS ZEMEI UN 
LIELAIS JAUNIEGUVUMS 

ETNOGRĀFIJAS 
NODAĻA: 
DIVAS IZSTĀDES UN 
DIENASGRĀMATA

1
Izstādes “Airis, Mozus 
un radio. Koks Latvijas 
vēsturē” plašās pasākumu 
programmas veidošana 
Interesentiem bija iespēja 
iepazīties ar koku no dažādu 
nozaru skatpunktiem, 
tiešsaistes lekcijās klausoties 
arheoloģijas, mākslas, 
ekonomikas, dizaina un citu 
nozaru speciālistu stāstījumā, 
piedalīties un klausīties 
ekspertu diskusijā par 
mežu un koku no dažādām 
perspektīvām, iezīmējot 
cilvēka un koka attiecību 
aspektus mūsdienu Latvijas 
kontekstā, doties ekskursijās 
gan izstādē, gan ārpus telpām.
Attēlā: Izstādes mājaslapas 
sadaļas. Ekrānšāviņš

3
Karnupa dienasgrāmatas
Gada sākumā pie lasītājiem 
nonāca jauns izdevums – 
unikāla muzeja krājumā 
glabāta vēstures avota 
publikācija: arheologa, 
etnogrāfa, mākslas, kultūras un 
medicīnas vēsturnieka Ādolfa 
Karnupa dienasgrāmatas, 
rakstītas no 1941. gada 
4. janvāra līdz 1946. gada 
15. martam, kad tās autoru 
arestēja par muzeja vērtību 
glābšanu no padomju varas. 
Attēlā: Ādolfs Karnups 
iekārtojot Baltijas arheologu 
2. kongresa izstādi Valsts 
Vēsturiskajā muzejā. 
1930. gads. LNVM

2
Fotoetnogrāfijas izstāde 
un grāmata:
izstāde “Kamēr vēl laiks. 
Fotoetnogrāfijas sākums 
Latvijā” bija veltīta pirmajām 
etnogrāfiskajām fotogrāfijām, 
nozares pionieriem un 
organizācijām, kas 19. gadsimta 
beigās mudināja ikvienu 
dokumentēt fotouzņēmumos 
zūdošo tradicionālās 
kultūras mantojumu. Izstādes 
sagatavošanas darbs turpinājās 
ekskursiju vadīšanā 
(visdažādākajos laikapstākļos) 
visas vasaras garumā un arī 
vēlā rudenī un vainagojās 
grāmatas sastādīšanā. Attēlā: 
Skats izstādē Esplanādē. 
Foto: Jānis Puķītis

5
Pārgājiens 
ar pētniecisku nozīmi
Oktobra sākumā daļa 
departamenta kolektīva 
piedalījās Jāņa Cigļa vadītā 
pārgājienā pa Siguldu. Tika 
izstaigātas Nurmižu muižas 
drupas, Johana Daudera 
bijušās mājas, Sateseles 
pilskalns un citas Siguldas 
alas, gravas un mežu līkloči. 
Foto: Jānis Puķītis

3
Kolēģe 
no kara postītās Ukrainas
Arī mūsu departamenta 
darba telpās atspoguļojas 
pasaules notikumi – no 
aprīļa līdz septembrim pie 
mums strādāja ukraiņu 
studente Klaudija, kurai tika 
uzticēts darbs ar keramiku 
un paraugiem, turpretī viņa 
mums uzticēja stāstus par 
arheoloģiju un dzīvi Ukrainā. 
Foto: Landa Lagzdiņa

4
Jaunieguvums — 
Āraišu ēku stūri
Arheoloģijas departamentā 
cauru gadu nokļūst 
jaunieguvumi, kuri ir ļoti 
dažādi pēc materiāla un 
vērtības, tomēr izmēros 
salīdzinoši nelieli. Jūlijā 
departamenta darbiniekiem 
nācās papūlēties vairāk 
nekā ierasts, jo krājumā gan 
fiziski, gan ar dokumentiem 
bija jāuzņem divu guļbūves 
ēku stūri. Savu ceļojumu 
baļķi uzsākuši 9. gadsimtā 
Āraišos, kļūstot par ēku 
sienām un pamata režģogu, 
tad uz daudziem gadsimtiem 
nogrimstot ezera dzelmē, 
lai 1970. gados kļūtu par 
arheologu atklājumu. Ēku 
konstrukcijas nodotas Latvijas 
Meliorācijas un zemkopības 
muzejam Mālpilī, taču pirms 
nonākšanas mūsu muzejā 
senie baļķi vēl veica nelielu 
ceļojumu uz Talsiem – Latvijas 
Lauksaimniecības muzeju. 
Foto: Jānis Puķītis

1
Pa grāfa 

fon Zīversa pēdām
Maijā trīs departamenta kolēģi 

devās pavasarīgā ekspedīcijā  
pa pēdām grāfam Kārlim 

Georgam fon Zīversam, kurš 
19. gadsimta otrajā pusē 
bija veicis arheoloģiskos 

pētījumus bijušajā Madonas 
apriņķī. Vitolds, Jānis un 

Baiba, balstoties uz fon Zīversa 
atstāto dokumentāciju, dabā 

lokalizēja pētītās senvietas un 
nesmādēja arī citus apskates 

objektus. Kopumā tika 
apskatīti 30 dažāda perioda 
pieminekļi — dzīvesvietas un 

senkapi. Foto: Jānis Ciglis

2
Kapu uzkalniņš vai 

kartupeļu glabātuve?
Arheologam vajag pieskarties 

mūsu zemītei, tāpēc augustā 
septiņi kolēģi (+ pāris citu 
institūciju papildspēki) ar 

mirdzošām acīm devās izpētīt 
potenciālo lībiešu kapu 

uzkalniņu Viļķenes Rūstužos. 
Lielā karstumā un smagā 
darbā atklājās, ka skaidri 

atbildēt – vai šeit kādreiz bijuši 
apbedījumi vai tikai glabāti 
kartupeļi? – nav iespējams, 

toties tas rosina tālākus 
pētījumus. Kopīgas izklaides 

stiprina komandas garu un 
aukstās ziemās iepriecina ar 

karstām atmiņām. Foto: Baiba 
Dumpe un Rūta Vecmuktāne
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NUMISMĀTIKAS 
NODAĻA: 
NACIONĀLO 
VALŪTU IZSTĀDE 
UN KLĀTIENES 
LĀČPLĒŠA DIENA

VĒSTURES 
DEPARTAMENTS: 
PAPILDINĀJUMS 
MUZEJA 
KRĀJUMAM UN 
DEMOGRĀFIJAI

1
Izstāde 

“Krimplēnmānija. Modes 
kliedziens padomju 

garderobē”, 
tās sagatavošana sadarbībā ar 

mākslinieci Annu Aizsilnieci, 
iekārtošana un “publiskā 
dzīve”. Foto: Jānis Puķītis

4
Priecājamies līdz ar divām 
nodaļas darbiniecēm, 
kuras uz laiku nolikušas malā 
darba lietas un audzina šajā 
gadā dzimušos dēlus!

2
Esam uzņēmuši krājumā 

vairāk nekā 2700 
priekšmetu, 

kas ir ļoti dažādi un dod 
pienesumu gandrīz visām 

nodaļā esošajām kolekcijām. 
Īpaši izceļams Valsts prezidenta 
Gustava Zemgala mazmazdēla 

Mārtiņa Andersona 
dāvinājums — dokumenti un 

fotogrāfijas, kas papildina 
muzeja krājumā esošos 

materiālus par Zemgalu. 
Tāpat saņemts bagātīgs un 

vērtīgs dāvinājums no Anša 
Reinharda — 19. gadsimta 

beigu un 20. gadsimta sākuma 
atklātņu kolekcija un 

1920.—30. gadu fotogrāfijas

3
Rīgas pils vēsturei 
veltītais seminārs
Foto: Landa Lagzdiņa

2
Tikšanās ar naudaszīmju 
veidotājiem 
Izstādes “100 gadi: lits, lats, 
krona” veidošanas laikā radās 
iespēja tikties ar atjaunotā 
lata naudaszīmju dizaineriem 
Imantu Žodžiku, Valdi Ošiņu, 
Jāni Strupuli, kā arī mākslinieku 
un Latvijas Bankas ilggadējo 
darbinieku Laimoni Šēnbergu, 
un uzzināt interesantas nianses 
par lata naudaszīmju un 
monētu izgatavošanu. 
Foto: Jānis Puķītis

3
Muzeja darba 

atsākšana klātienē — 
iespēja pēc divu gadu 
pārtraukuma tikties ar 

apmeklētājiem un uzrunāt 
tos klātienē Lāčplēša dienas 

pasākumos un prieks par 
auditorijas atsaucību. Foto: 

LNVM un Jānis Puķītis

1
Starptautiskās izstādes 
“100 gadi: lits, lats, krona” 
izveidošana un atklāšana 
Viļņā, Lietuvas Nacionālajā 
muzejā. Auglīgais LNVM 
numismātu kopdarbs ar 
Lietuvas Nacionālā muzeja, 
Igaunijas Vēstures muzeja 
un Igaunijas Bankas muzeja 
kolēģiem 2023. gadā būs 
skatāms arī Rīgā, Brīvības 
bulvārī 32, un Tallinā. 
Foto: Mārtiņš Vāveris
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TAUTAS FRONTES 
MUZEJS: 
PROTESTA SIMBOLS UN 
ATJAUNOTIE PASĀKUMI

1
Mūzikas instruments kā 
protesta simbols. Mūziķu 
Katrīnas Gupalo un Andreja 
Osokina klavieres “УКРАÏНА”, 
ko apgleznojuši Latvijas 
mākslinieki, no demonstrāciju 
vietas Kronvalda parkā 
nokļuvušas LNVM krājumā 
un Tautas frontes muzejā 
simbolizēs protestu karam 
Ukrainā un atbalstu Ukrainas 
tautai. Foto: Anna Zeibārte

3
Spēle tumšajos ziemas 
mēnešos: novembrī 
Vecpilsētas ielas namā 
izmēģinātā orientēšanās 
spēle “Muzejs tumsā”, kuras 
laikā apmeklētāji, izmantojot 
mobilo tālruņu lukturīšus un 
meklējot muzejā noslēptos 
QR kodus, iepazina muzeja 
ekspozīciju “citā gaismā”, tiks 
piedāvāta visus “tumšos” 
mēnešus. Foto: Gita Palma

4
Pirmā TFM nodaļas 
ārtelpu ekskursija 
“1990. gada 4. maijam 
pa pēdām" tika sagatavota 
jau pandēmijas laikā 
2020. gadā, bet tikai 
2022. gadā varēja tikt 
īstenota dzīvē. Foto: LNVM

5
Ikgadējais Ziemassvētku 
koncerts, kas pēc divu gadu 
“dzīvošanas” platformā Zoom 
beidzot notika klātienē. 
Foto: Jānis Puķītis

2
Jauns komunikācijas 

kanāls: platformā 
Spotify izveidots Tautas 

frontes muzeja podkāsts 
“Atpakaļmetiens atmodā”. 

Ekrānšāviņš

DAUDERU NODAĻA: 
JAUNI FORMĀTI 
UN LAIKA SPOŽUMS 

1
Jauns un jau iecienīts 
pasākumu formāts: 
brīvsestdienas.
Šogad “Dauderu” nodaļā 
iesākta jauna tradīcija — 
katra mēneša pēdējā sestdienā 
muzejs ir atvērts bez ieejas 
maksas, dodot iespēju ikkatram 
izbaudīt greznā 19. gadsimta 
beigu savrupnama gaisotni un 
aplūkot ekspozīciju. To šogad 
izmantoja 363 apmeklētāji. 
Brīvsestdienu ietvaros muzeja 
apmeklētājiem tika piedāvāts 
gan baudīt kliņģeri dārzā, gan 
spēlēt atjautības spēles un 
saņemt dāvanas, gan doties 
ekskursijās un piedalīties 
muzejpedagoģiskajās 
programmās. 
Foto: Gunta Krūzmane

5
Gada krāšņākajā izstādē 
“Laika spožums” — 
Gaida Graudiņa kamīnu 
pulksteņu privātkolekcijas
daļā — eksponēti 40 grezni 
un bagātīgi rotāti 
19. gadsimta Francijā 
darināti kamīna pulksteņi. 
Prieku par apmeklējumu 
pirmajiem 100 izstādes 
viesiem dubultoja 
pārsteiguma dāvanas — 
katrs saņēma mecenāta 
sarūpētos magnētiņus ar 
krāšņāko izstādes pulksteņu 
attēliem. Foto: Jānis Puķītis

3
Lekciju cikla sākums.
Līdz ar Agneses Tambakas 
priekšlasījumu “Ekskluzīvo 
angļu flīžu apdare Ādolfa 
fon Bingnera savrupmājā. 
Keramikas flīžu apdare 
19.—20. gs. mijā Rīgā” 
Dauderu nodaļā tika uzsākts 
tematisko lekciju cikls, kas būs 
veltīts nama arhitektūrai un 
interjeram, dārzam un parkam, 
kā arī nama saimnieku 
likteņiem plašā vēsturiskā 
kontekstā. Lekcijas paredzēts 
organizēt reizi ceturksnī. 
Attēlā: lekcijas afiša. 
Foto: Olga Miheloviča

2
Jaunatklātā 
pamatekspozīcijas daļa: 
Kolekcionāra kabinets.
Kolekcionāra kabinets veltīts 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
tēmai 20. gadsimta 
satricinājumos, kad Latvijas 
vēstures liecību saglabāšana 
kļuva atkarīga no privātās 
un sabiedrisko organizāciju 
iniciatīvas. Kabineta vitrīnās 
redzama kolekcionāra un 
mecenāta Gaida Graudiņa 
kolekcijas daļa, aplūkojami arī 
5 stāsti par kolekcionāriem. 
Foto: Jānis Puķītis

4
“Dauderi” Latvijas 
skolēniem.
“Dauderu” nama vairāk nekā 
125 gadus ilgā vēsture — 
īpašnieku un funkciju maiņa, 
saimnieku likteņi — 
palīdz izzināt krasākos 
pagriezienus visas Latvijas 
vēsturē. Tādēļ izveidotas 
jaunas muzejpedagoģiskās 
programmas Latvijas skolu 
audzēkņiem: orientēšanās 
uzdevumu komplekts 
“Dauderu dārza noslēpumi” 
un pārskata ekskursija 
atjaunotajā ekspozīcijā ar 
uzdevumu “Izzini “Dauderu” 
nama un Latvijas vēsturi”. 
Foto: Landa Lagzdiņa
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IZGLĪTĪBAS UN 
KOMUNIKĀCIJAS 
DEPARTAMENTS: 
JAUNAS TELPAS, 
JAUNA ELPA 

1
Pavasarī atvērtā 
nodarbību telpa un 
ekspozīcija bērniem
radījusi jaunu, auditorijai 
atbilstošu un estētisku 
vidi dažādām aktivitātēm. 
Krājuma glabātāju sarūpētie 
priekšmeti, hronoloģiski 
izkārtoti, kopā ar radoši 
noformētām planšetēm 
(lielisks mākslinieces Ditas 
Pences darbs!) izstāsta 
Latvijas vēstures stāstu no 
akmens laikmeta cirvīša līdz 
Spaidermenam, bet telpas 
iekārtojums ar galdiem un 
sēžamspilveniem, kā arī 
darba lapām un rakstām- 
un zīmējamlietām rosina 
tuvošanos vēsturei. 
Foto: Jānis Puķītis

2
Lielo pasākumu 
un apmeklētāju 
atgriešanās.
Kovidlaika ierobežojumu 
atcelšana ļāva atkal aicināt 
uz muzeju apmeklētājus 
un brīvākos apstākļos 
organizēt pasākumus: 
izstāžu atklāšanas, Vēlās 
otrdienas, Muzeju nakti, 
valsts svētku svinības. 
Prieks arī statistikai: 
2022. gada laikā, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, muzeja 
apmeklējums pieaudzis 
6 reizes! Foto: Jānis Puķītis

4
Izstādes “Satversme 100+” 

jaunā elpa BB32:
veiksmīgā izstādes darba 

grupas sadarbība ar 
scenogrāfu Reini Suhanovu 

ne vien rezultējās vizuāli 
pievilcīgā muzeja “produktā”, 

kas raisījusi pozitīvas emocijas 
apmeklētājos, atzinību 

jomas pārstāvjos – juristos 
un tiesnešos – un lielu 

interesi medijos, bet arī dod 
iespēju dažādot sadarbību 
ar skolu grupām un citiem 

interesentiem. Prieks arī par 
pašas Brīvības bulvāra 32 ēkas 

vērtību izcelšanu — greznās 
koka divviru durvis un atsegtie 

griesti un parkets tagad 
piedalās izstādes scenogrāfijā. 

Foto: Jānis Puķītis

Ekskursija 
Latvijas vēstures 

ekspozīcijā — 
visapmeklētākā no 

tematiskajām ekskursijām

3
Tiešrādes formāts 
ir uz palikšanu:
iepriekš ieviests muzeja 
izglītības un komunikācijas 
darbā kā brīžam vienīgā 
iespēja nodrošināt saikni ar 
auditoriju, šogad nodarbību 
un pasākumu tiešrāde 
joprojām notiek vai nu paralēli 
ar klātienes norisi, vai arī kā 
vienīgais formāts, un ļauj 
tajos klātbūt visplašākajam 
interesentu lokam. Kopā 
šogad departamentā veikti 
24 tiešrādes pasākumi 
(lekcijas, semināri, nodarbības), 
no kuriem vislielāko 
auditoriju sasniedza Latvijas 
Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes profesora 
Ērika Jēkabsona lekcija 
“Galvenais par Ukrainas 
militāro un politisko vēsturi 
19.—20. gadsimtā”. Attēlā: 
lekcijas ekrānšāviņš

VĒRTĒ APMEKLĒTĀJI: 
MUZEJA PIEDĀVĀJUMA
TOP 5

Populārākā mācību 
programma — Gatavošanās 
eksāmenam

Visvairāk ekskursiju ārtelpās 
novadīts izstādē “Kamēr 
vēl laiks. Fotoetnogrāfijas 
sākums Latvijā“

Izstāde “Ceļā uz Latvijas 
brīvību“ — pieprasītākā no 

ceļojošajām izstādēm

Publikācija par Baltijas ceļa 
un Staļinisma upuru atceres 

dienas atspoguļojumu 
eMuzejā sasniedza vislielāko 

lasītāju skaitu sociālajos 
medijos
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MUZEJS 
SADARBOJAS 
AR PBLA
eMuzejs veic vēstures popularizēšanas 
darbu arī plašākā mērogā — 2022. gadā 
aizsākās LNVM un Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) sadarbība, padarot 
eMuzeja resursus pieejamus arī vietnē 
sietins.lv, kas ļauj sasniegt lielu auditoriju — 
ārpus Latvijas dzīvojošos Latvijas vēstures 
interesentus.

“Sietiņš” ir PBLA Izglītības nozares projekts, kas 
apvieno dažāda veida mācību materiālus. Ar mek-
lētāja palīdzību diasporas vecākiem un skolotājiem 
ir iespēja ērti atrast resursus. Kopš meklētāja izvei-
des 2021. gada 1. septembrī vietnē apkopotas vairāk 
nekā 8000 vienības. “Sietiņam” ir pāri par 5200 uni-
kālu lietotāju, lapai – ap 3500 skatījumu.

Patlaban vietnē apskatāmi 227 eMuzeja resursi 
(daļa resursu tiek dublēti angļu valodā, tādēļ kopē-
jais muzeja sagatavoto resursu skaits pārsniedz 
300). Visvairāk skatījumu ir attēlu galerijai “Talkas 
rudenī” (131 skatījums), virtuālajai izstādei “Skolā 
iet(i) man gribas” (78), attēlu galerijai “Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieri: Elza Žiglevica” (47), video 
“Daiņa Īvāna Atmodas laika runu rekonstrukcijas: 
Runa pie Brīvības pieminekļa. 1991. gada 14. jūnijs” 
(36), videosižetam “1918. gads. Brīdis pirms Latvi-
jas valsts” (31), virtuālajai izstādei “19. gadsimta 
zirglietas LNVM Darbarīku un sadzīves priekš-
metu kolekcijā” (31) un interaktīvajam resursam 
“Latviešu tautastērps” (31). 

Pateicības vēstulē muzejam PBLA izpilddirek-
tors Raitis Eglītis un “Sietiņa” projekta satura pār-
zine Dace Mažeika norāda: “2022. gada oktobrī 
notikušajā ASV diasporas skolu konferencē par Lat-
vijas Nacionālā vēstures muzeja materiāliem tika 
teikti atzinīgi vārdi, apstiprinot, ka tie tiek izman-
toti vēstures un valodas stundu gatavošanā nedē-
ļas nogales skolās. Tika slavēts muzeja elektronisko 
materiālu vērtīgais saturs un kvalitatīvais, bagātī-
gais vizuālais materiāls. PBLA vadība un Izglītības 
padomes pārstāvji nule kā viesojās Londonas lat-
viešu skolā, kas ir viena no lielākajām skolām Eiro-
pas diasporā. Arī tur skolas vadības un skolotāji 
izmanto Sietiņu skolas mācību procesā un stundu 
sagatavošanā. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
izglītojošie materiāli un dažādā formā pasniegtā 
informācija par vēstures faktiem, reālijām un noti-
kumiem ir vērtīgs papildinājums tiem skolotājiem 
un ģimenēm, kas ar Sietiņa palīdzību cenšas bagāti-
nāt skolēniem piedāvāto mācību saturu, nodrošinot 
latvietības uzturēšanu visā pasaulē.” 

eMUZEJA APJOMI 
PIEAUG
 
2022. gadā jūtami papildinātas visas 
sadaļas muzeja virtuālo resursu vietnē 
eMuzejs, kurā apkopoti dažādu formātu 
materiāli, ko sagatavojuši muzeja 
darbinieki, popularizējot muzeja krājumu, 
pētījumu rezultātus, izstādes un citus 
“produktus”. Kāda ir eMuzeja pērnā gada 
bilance?

Gada laikā eMuzeja sadaļa Galerijas un interak-
tīvie resursi papildinājusies ar 110 jaunām galeri-
jām, audio un video resursi – ar 30 ierakstiem. Pie-
nesums ir gan Latvijas simtgades laikā atvērtajā 
dažādu laiku Latvijas notikumu, cilvēku un vietu 
fotopanorāmā Gadsimta albums, muzeja veikto 
pētījumu un izdevumu sadaļā, video un audio 
ierakstu sadaļā, atsevišķajā skolām un ģime-
nēm paredzētajā daļā. Sabiedrības iesaistes plat-
formu Gadsimta stāsti nepilna gada laikā kopš 
atvēršanas martā piepildījuši 637 stāsti – tie sada-
līti pa 18 tēmām, kurai teju katrai ir savas apakš-
tēmas. 2022. gadā papildinājies arī muzeja Youtube 
kanāls (youtube.com/LNVMuzejs) – tajā publicēti 
38 videoieraksti (tostarp 2 iepriekšējā gada pasā-
kumu video). Skatītākie no tiem ir Ukrainas vēstu-
rei veltītās vēsturnieku lekcijas: Valda Klišāna lek-
cija “Krievija vai Krievzeme? Ukrainas konflikts un 
viduslaiku vēsture” guvusi 3116 skatījumus, Ērika 
Jēkabsona lekcija “Galvenais par Ukrainas militāro 
un politisko vēsturi 19.20. gadsimtā” – 1857, Dai-
nas Bleieres lasījumam “Svarīgākais par Ukrainas 
vēsturi pēc 2. pasaules kara”bijuši 725 skatījumi 
(2022. gada 13. decembra dati). 

 Muzeja kanāls vietnē 
Youtube. Ekrānšāviņš 

 LNVM resursi vietnē sietins.lv 
 Ekrānšāviņš

 Attēls no vislielāko 
skatījumu skaitu guvušās 
galerijas “Talkas rudenī”. 
Kartupeļu novākšana Talsu 
apriņķa Ārlavas pagasta Īves 
dzirnavnieka saimniecībā. 
1943. gada 8. oktobris. 
Fotogrāfs: Pēteris Stepiņš. 
LNVM krājums
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 7. novembrī Tomu Ķikutu 
par izstādi iztaujāja LTV 
Rīta Panorāmas žurnālisti. 
Ekrānšāviņš

 Skats no izstādes 
atklāšanas 7. novembrī. 
Foto: Jānis Puķītis

 Skats kampaņas "Es, tu 
un Satversme" noslēguma 
pasākumā LNVM konferenču 
zālē. Foto: tm.gov.lv

 LR raidījums 
“Kultūras rondo” intervē 
scenogrāfu Reini Suhanovu. 
Foto: Jānis Puķītis

“SATVERSME 100+” 
PIRMIE MĒNEŠI
7. novembrī, tieši simt gadus pēc 
Satversmes stāšanās spēkā, LNVM tika 
atklāta valsts pamatlikumam veltīta izstāde 
"Satversme 100+", kas jau nepilnu divu 
mēnešu laikā pulcējusi apmeklētājus 
no profesionālajām aprindām — juristus, 
tiesnešus, politiķus —, raisījusi plašu interesi 
medijos un interesentos. 

Vēl pirms svinīgā pasākuma izstādes autori – 
LNVM vēsturnieki Toms Ķikuts, Imants Cīrulis, 
Arnis Strazdiņš un scenogrāfs Reinis Suhanovs – 
medijiem stāstīja un rādīja jauno izstādi. Pasākumā 
ievadvārdus sacīja LNVM direktors Arnis Radiņš, 
Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Saeimas priekš-
sēdētāja biedrs Jānis Grasbergs, sekoja divi priekš-
lasījumi par Satversmes tapšanas un pēctecības 
peripetijām, ko piedāvāja Satversmes tiesas priekš-
sēdētājs Aldis Laviņš un LU asociētais profesors, 
Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs. 

Lai kopsavilktu šobrīd zināmo par Satvers-
mes pirmtekstu, tā oriģināla esamību vai neesa-
mību un nozīmi, apzinātu avotu kopumu, kas par 

KAMPAŅA 
SKOLĒNIEM 
NOSLĒDZAS 
IZSTĀDĒ
21. novembrī Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā noslēdzās Tieslietu ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgā 
Satversmes simtgadei veltītā, izglītojošā 
kampaņa skolēniem “Es, Tu un Satversme”, 
kas sākās šī gada februārī.

Kampaņa sniedza iespēju skolēniem visā Lat-
vijā tikties ar 138 Satversmes vēstnešiem – juris-
tiem, kuri pārstāvēja dažādas iestādes, Tieslietu 
ministriju, tiesu varu, advokatūru, Saeimu un vēl 
daudzas citas jomas. Vēstneši 219 Latvijas skolās 
iepazīstināja ar Latvijas valsts pamatlikumu, tajā 
nostiprinātajām vērtībām, novadot 380 vieslekcijas 
un tiekoties ar vairāk nekā 13 000 skolēniem. 

Kampaņas noslēgumā Satversmes vēstneši tikās 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, lai atskatītos uz 
kampaņas laikā kopīgi paveikto un, turpinot Satvers-
mes izziņas procesu arī vēsturiskā skatījumā, iepa-
zītu muzeja izveidoto izstādi “Satversme 100+”. 

Satversmes tapšanu saglabājies līdz mūsdienām, 
izstādes “Satversme 100+” ietvaros 9. novembrī 
notika lektorijs “Satversmes “oriģināls”: nozīme, 
meklējumi, atradumi”, kurā piedalījās jurists, LU 
Juridiskās fakultātes lektors un Satversmes tiesas 
tiesnesis Gunārs Kusiņš, Latvijas Nacionālā arhīva 
vadošais pētnieks Jānis Šiliņš un LNVM direktora 
vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts. 

Kopš izstādes “Satversme 100+” atvēršanas 
gan pasākumu ietvaros, gan atsevišķi notikušas 
arī 25 ekskursijas kolektīviem un plašākai sa  
biedrībai. 
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2022. GADA 
APMEKLĒJUMS 
UN PIEDĀVĀJUMS 
SKAITĻOS
Apkopota arī 2022. gada statistika 
par muzeja darbības redzamo pusi — 
ekspozīcijas un izstāžu apmeklējumu, 
vadītajām ekskursijām un nodarbībām, 
rīkotajiem pasākumiem, kā arī aktivitātēm 
virtuālajā vidē.

Muzejā Brīvības bulvārī 32 gada laikā viesojušies 
20 375 apmeklētāji, no tiem grupās 7352 (kopā 
grupu bija 381) un individuāli 13 023. Vislielāko 
skai tu apmeklētāju vidū sastāda pieaugušie – 8738, 
viņiem seko skolēni – 8157, studenti (1709), pensio-
nāri (1011) un 760 pirmsskolas vecuma bērni. Atse-
višķi izceļama īpaša apmeklētāju grupa – Ukrainas 
pilsoņi, kuriem kopš pērnā marta muzeja ap mek-
lējums ir bez maksas; kopā muzejā viesojušies 
436 ukraiņi: 371 individuāli, 65 – grupās.

Ko muzejs piedāvāja apmeklētājiem? Kopā pērn 
klātienē novadītas 457 nodarbības un ekskursijas, 52 
no tām – pasākumu ietvaros, attālināti notikušas 53. 
Populārākās programmas sarindojušās šādi: Gatavo-
šanās eksāmenam (vadīta 85 reizes), “Mana Latvija” 
(67), “Kā dzīvoja senie ļaudis” (31), “Senā skola” (30), 
bet 5. vietā jau divu mēnešu laikā kopš izstādes atvēr-
šanas – muzejpedagoģiskā nodarbība “Satversme 
100+” (20). Šo apmeklētāju grupu sastāda skolēni no 
128 skolām, no kurām visbiežāk muzejā viesojušies 
“kaimiņi”, proti, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas klases 
(18 reizes), kā arī Rīgas Tū risma un radošo indus-
triju tehnikums (17) un Rīgas 10. vidusskola (14).

Kopējais muzeja ekspozīcijā un izstādēs nova-
dīto ekskursiju skaits 2022. gadā ir 150. No tām 
līdera vietu ieņem pamatekspozīcijas apskate 
(30 ekskursijas), tai seko ekskursijas izstādēs – “Sat-
versme 100+” (26) un “Airis, Mozus un radio” (21), 
kā arī Latvijas Republikas 1918–1940 sadaļā (14) un 
izstādē “Krimplēnmānija”. Te jāpiemin arī ārpus 
muzeja notikušās ekskursijas – 8 izstādē “Kamēr 
vēl laiks. Fotoetnogrāfijas sākums Latvijā”, 4 – ceļo-
jošajā izstādē “10 jautājumi vēlētājam”. 

Ja minētās ārtelpas izstādes pārvietojās Rīgas 
ietvaros, tad muzeja veidotās ceļojošās izstādes 
kopā ar muzejpedagoģēm izbraukājušas visu Lat-
viju – 12 izstādes notikušas 27 reizes: 11 galvaspil-
sētā un 16 reģionos. Pieprasītākās 2022. gadā bija 
“Ceļā uz Latvijas brīvību”, “Latvija Brīvības cīņu 
laikā. 1919–1921”, “Mēs, tauta”, “Valsts prezidenta 
institūcija Latvijā” un “Es, tu, mēs demokrātijā. 

Sabiedrības līdzdalība demokrātiskajā Latvijā (1918– 
1990–šodien)”.

Atgriežoties pie piedāvājuma muzejā, statistika 
runā par visai rosīgu darba cēlienu: pērn rīkoti 43 pa
sākumi (lekcijas, diskusijas, izstāžu atklāšanas u. c.), 
3 konferences un semināri; 24 no tiem bija skatāmi 
arī tiešsaistē muzeja Facebook lapā. 

Sociālie tīkli Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
muzeja virtuālo resursu vietne eMuzejs un muzeja 
mājaslapa ir otrs nozīmīgais kanālu kopums komu-
nikācijai ar sabiedrību un muzeja darbības populari-
zēšanai. 2022. gadā teju visu muzeja struktūrvienību 
darbinieki piedalījās jaunu publikāciju gatavošanā 
sociālajiem tīkliem un resursu papildināšanā eMu-
zejā un ar to saistītajos projektos (par eMuzeja 
statistiku lasiet Ziņneša 17. lpp.). Visvairāk publi-
kāciju pērn sagatavots Facebook, Instagram un Twit-
ter (attiecīgi 395, 346 un 330), no kurām vislielāko 
auditoriju sasniegušas divas: 14. jūnija deportācijas 
un to atspoguļojums muzeja virtuālo resursu vietnē 
eMuzejs un Baltijas ceļš un Staļinisma upuru atceres 
diena muzeja virtuālo resursu vietnē eMuzejs (abu 
publikāciju autore Ilze Miķelsone, skatījumu skaits 
attiecīgi 62 964 un 49 005). Tām seko publikācija 
Fotomeistars Haro Šūmahers (autors Imants Cīrulis, 
38 866 skatījumi), Unas Dževečkas sagatavotā gale-
rija Iešūtās un sienamās kabatas Apģērbu un tekstila 
kolekcijas brunčos (30 641), Apkurei un siltumener-
ģijas sagādei veltītās fotogrāfijas muzeja krājumā 
UNESCO nedēļas ietvaros (Gunita Baumane, 29 239) 
un Rotu kartītes (Inita Heinola, 25 754). 

Mērsrags 1

Bulduri 1

Svitene 2

Rīga 11

Umurga 3

Smiltene 1
Priekuļi 2

Salaspils 1
Vecumnieki 1 Pļaviņas 3Bauska 1

Apmeklējums grupās un 
individuāli LNVM Brīvības 
bulvārī 32

LNVM ceļojošo izstāžu 
ģeogrāfija

Muzeja ekspozīcijā un izstādēs 
novadīto ekskursiju skaits

Apmeklējuma sadalījums 
pa vecuma grupām

7352 13 023
42,9 %

8738 pieaugušie

3,7 %
760 pirmsskolas 

vecuma bērni 5 %
1011 pensionāri

8,4 %
1709 studenti

40 %
8157 skolēni

20 375

404
Nodarbības un ekskursijas 

klātienē

53
Nodarbības un ekskursijas 

tiešsaistē

Publikācijas 
sociālajos tīklos

395

330

346
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RĪGAS PILS 
PĒTNIEKU 
UN PRAKTIĶU 
UZMANĪBAS 
CENTRĀ
Turpinot pērn aizsākto tradīciju, LNVM 
30. novembrī Brīvības bulvārī 32 rīkoja 
semināru “Rīgas pils vēsture un arhitektūra”, 
kas veltīts muzeja vēsturiskās mājvietas 
arhitektūras un vēstures tēmām un attīstības 
posmiem. Interesenti pasākumam visas 
dienas garumā sekoja arī tiešrādē.

Šogad semināra dalībnieku vidū bija Dr. arch. 
Ilmārs Dirveiks, kurš referēja par krāsni Rīgas pils 
dienvidu korpusā, Dr. art. Artūrs Lapiņš, kurš iepa-
zīstināja ar Rīgas pils un citu viduslaiku piļu 3D 
modeļa izstrādes projektu. Restauratore Madara 
Rasiņa stāstīja par Rīgas pils kapelas un remtera 
(ēdamzāles) restaurācijas laikā atklātajiem sienas 
gleznojumiem, LNVM arheoloģe Ilze Mālkalniete 
iepazīstināja ar Rīgas pilī atrastajiem krāšņu podi-
ņiem, bet LNVM Arheoloģijas departamenta vadī-
tājs Jānis Ciglis – ar Rīgas pili 17. gadsimta plānos. 
LNVM seminārā pārstāvēja arī mākslas vēsturniece 
Anita Meinarte ar stāstu par Rīgu, Daugavgrīvu 
un Rīgas pili Džakomo Lauro jaunatrastās 17. gad-
simta gravīrās, savukārt LNVM direktora vietnieks 

 Pētījumu par Rīgas pils 
būvniecību 1497.—1515. gadā 
lasīja Dr. Kristofers Hermans 
(Dr. Christofer Herrmann). 
Foto: Landa Lagzdiņa

 Madara Rasiņa iepazīstināja 
ar Rīgas pils kapelas un 
remtera sienu gleznojumiem 
(16.—17. gs.), to izpēti un 
restaurāciju. Foto: Jānis Puķītis

 Semināra iesākumā 
klātesošos uzrunāja Vācijas 
Federatīvās Republikas 
vēstnieks Rīgā Kristians Helts
Foto: Landa Lagzdiņa

 Skati no semināra. 
Foto: Jānis Puķītis

zinātniskajā darbā Dr. hist. Toms Ķikuts referēja 
par Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa mantu likteni 
pilī 2. pasaules kara laikā. Semināra rīkotājiem 
atsaucās arī Vācijas pētnieki – Kristofers Hermans 
un Agnese  BergholdeVolfa, kuri iepazīstināja ar 
jauniegūtām rakstīto avotu liecībām par pils celt-
niecību 16. gs. sākumā. 
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KRIMPLĒNMĀNIJAS 
LAIKMETS LEKCIJĀS
LNVM izstādes “Krimplēnmānija” veidotāji 
turpināja vērties laikmeta spogulī — 
iedziļināties izstādes uzjundītajās tēmās, 
aicinot uz tikšanos ar dažādu jomu 
pārstāvjiem. Novembrī un decembrī 
interesentus pulcēja atskats uz norisēm 
1960.—80. gadu Latvijas kino un modē.  

29. novembrī kinožurnālistes Kristīnes Matīsas 
lekcijā “Atļaušanās un aizliegumi. Kino tendences 
padomju Latvijā 1960.–70. gados” tika apskatītas 
minēto desmitgažu spilgtākās norises un to veido-
tāji, ilustrācijai demonstrējot fragmentus no kino-
lentēm: spēlfilmām, dokumentālajām un multipli-
kācijas filmām.

13. decembrī muzeja konferenču zālē atmiņās 
par darbu reiz slavenajā Rīgas modeļu namā un tā 
modes noteicēja lomu visā PSRS dalījās kādreizējā 
modeļu demonstrētāja un tērpu dizainere Asnate 
Smeltere – tematiskajā vakarā “Rīgas modeļu nams 
un mode padomju Latvijā 1960.–80. gados”. 

 Edvards Smiltēns klausās 
Imanta Cīruļa stāstījumā
par muzeja ekspozīcijas 
jaunumiem. Foto: Saeimas 
preses dienests

 Skats konkursa noslēguma 
pasākumā. Avots: Saeimas 
preses dienests

 Skats Kristīnes Matīsas 
lekcijā. Foto: LNVM

 Skats Asnates Smelteres 
lekcijā. Foto: LNVM

KONKURSA 
“ES LEPOJOS” 
NOSLĒGUMS 
MUZEJĀ
“Ne jau supervaroņi glābs pasauli. 
Tie būs krietni cilvēki, kas dzīvo tepat 
blakus. Tie, kas labi dara savu darbu, 
palīdz citiem, nav vienaldzīgi un padara 
pasauli siltāku un labāku,” — šī Saeimas 
priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna uzruna 
ievadīja jauniešu konkursa “Es lepojos” 
laureātu apbalvošanas pasākumu Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā 3. decembrī.

Konkurss “Es lepojos” ar mērķi veicināt Latvijas 
vals tiskuma apziņu, stiprināt lepnumu par Latvijas 
tautu un patriotiskās jūtas, apzinoties mūsu valstī 
dzīvojošo cilvēku nozīmīgumu un ieguldījumu 
Latvijas valstiskuma veidošanā jau vairāk nekā 
10 gadus tiek organizēts “LUMA mācību centra” 
jauniešu projekta “Esi līderis!” ietvaros, tajā pie-
dalās Latvijas vispār izglītojošo izglītības iestāžu 
6.–12. klašu skolēni.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pieda-
lījās konkursā ne tikai kā noslēguma pasākuma 
mājastēvs – muzeja Izglītības un komunikācijas 
departamenta vadītāja Astrīda Burbicka veica kon-
kursantu darbu vērtēšanu un pasākumā sniedza 
konkursa laureātiem stāstījumu par LNVM izstādi 
“Satversme 100+”, savukārt Vēstures departamenta 
Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures pētnie-
cības nodaļas vadītājs Imants Cīrulis iepazīstināja 
Saeimas priekšsēdētāju Edvartu Smiltēnu ar izstādi 
un Latvijas vēstures ekspozīciju. 
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NOVEMBRA 
UN DECEMBRA 
HRONIKA ĪSUMĀ

 12. novembrī, turpinot 
valstiski būtisku notikumu 
atceri muzejā, tika organizēta 
ekskursija izstādē “Latvijas 
valsts dibinātāji un dibināšana”. 
Ekskursijas vadītājs LNVM 
pētnieks Arnis Strazdiņš stāstīja 
par sarežģītajiem militāri 
politiskajiem apstākļiem, kādos 
notika valsts tapšana tālajā 
1918. gadā, par svinīgās valsts 
dibināšanas sēdes norises 
aizkulisēm, kā arī rosināja 
iepazīt tuvāk Latvijas valsts 
dibinātājus un viņu tālākos 
likteņus pēc 1918. gada. Foto: 
LNVM

 5. novembrī LNVM Dauderu 
nodaļā notika Agneses 
Tambakas priekšlasījums 
“Ekskluzīvo angļu flīžu 
apdare Ādolfa fon Bingnera 
savrupmājā. Keramikas flīžu 
apdare 19.—20. gs. mijā Rīgā”, 
kurā autore analizēja “Dauderu” 
nama interjeru un pastāstīja 
par plašākai publikai mazāk 
zināmo keramikas flīžu 
industriju pirms vairāk nekā 
125 gadiem, kā arī demonstrēja 
autentiskas 19. gadsimta 
beigās ražotas flīzes no vairāku 
muzeju krājumiem. 
Foto: Olga Miheloviča

 11. novembrī LNVM 
piedāvāja atzīmēt Lāčplēša 
dienu, gan tiešrādē muzeja 
Facebook lapā vērojot 
Lāčplēša Kara ordeņa svinīgu 
eksponēšanu izstādē, gan 
klātienē muzejā, piedaloties 
LKO pilna komplekta un 
Kuzņecova fabrikā izgatavotas 
kafijas servīzes ar ordeņa 
simboliku apskatē, numismātu 
vadītās ekskursijās, gan 
iepazīstoties ar resursiem 
muzeja virtuālajā vietnē 
eMuzejs — ar izglītojošu 
priekšlasījumu par Lāčplēša 
dienu, karavīra un fotogrāfa 
Andreja Liepiņa fotofiksētajām 
karavīru gaitām, trīs 
Bermontiādes maršrutiem, 
kuri izejami šodienas Rīgā, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
dzīvesstāstiem u. d. c. 
Foto: LNVM

 22. novembrī muzeja 
komunikācijas speciāliste Agija 
Krasta piedalījās LU Filozofijas 
un socioloģijas institūta rīkotā 
seminārā “Ceļā uz iekļaujošāku 
tūrismu: pakalpojumu 
dizaina pielietojums praksē”, 
kur uzmanības centrā bija 
dažādi aspekti, kas saistīti ar 
tūrisma, viesmīlības, brīvā laika 
pakalpojumu pielāgošanu 
dažādām mērķauditorijām, 
tostarp cilvēkiem ar mentāliem 
apgrūtinājumiem. Semināra 
noslēgumā tika prezentēta 
tēmai veltīta e-rokasgrāmata. 
Foto: LNVM

 18. novembrī, Latvijas 
dzimšanas dienā, muzejs 
aicināja piedalīties kādā no 
ekskursijām Latvijas vēstures 
ekspozīcijā, izstādēs ”Satversme 
100+” un ”Latvijas valsts 
dibināšana un dibinātāji", kopā 
ar ģimeni aplūkot tuvāk valsts 
apbalvojumus nodarbībā ”Mana 
Latvija”, noskatīties aktieru 
iedzīvinātās politiķu diskusijas 
uzveduma ”Latviju dibināsim rīt” 
ierakstā, vai arī vienkārši apskatīt 
Latvijas vēstures ekspozīciju no 
senvēstures līdz mūsdienām un 
tematiskās izstādes. 
Foto: Jānis Puķītis

 3. novembrī muzeja 
ārtelpas izstādē “Kamēr 
vēl laiks. Fotoetnogrāfijas 
sākums Latvijā” notika pēdējā 
ekskursija. Ātri uznākusī tumsa 
un operatīvi nodrošinātais 
apgaismojums piešķīra 
pasākumam īpašu gaisotni, un 
izstādes autores Sanitas Kalnas 
stāstījums izpelnījās lielu 
atzinību. Foto: LNVM

 16. novembrī LNVM Tautas 
frontes muzejs aicināja uz 
pasākumu “Brīvības klavieres”. 
Muzeja ekspozīcija 4. novembrī 
tika papildināta ar unikālu 
un simbolisku priekšmetu — 
klavierēm "УКРАÏНА", kas šī 
gada 27. martā pēc mūziķes 
Katrīnas Gupalo un pianista 
Andreja Osokina ierosmes tika 
novietotas Kronvalda parkā 
iepretim Krievijas vēstniecībai 
Rīgā un kļuvušas par protesta un 
atbalsta simbolu. Pasliktinoties 
laikapstākļiem un tuvojoties 
ziemai, tika lemts instrumentu 
dāvināt LNVM. Pasākumā 
“Brīvības klavieres” piedalījās 
Katrīna Gupalo, Andrejs 
Osokins, dzejnieks Emīls Buiķis 
un pirmais Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētājs Dainis 
Īvāns. Foto: K. K. Kalniņa

 17. novembrī  muzejā uz 
nodarbību “Mana Latvija” bija 
ieradušies Privātās pamatskolas 
“Domdaris” 2.b un 2.c klases 
skolēni. Kā atzina skolotājas, 
“prieks bija vērot ieinteresētos 
skolēnus, klausīties viņu 
uzdotajos jautājumos sarunā ar 
gidi, kā arī par skolēnu vēstures 
zināšanām!”. Foto: LNVM
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 23. novembrī Tautas frontes 
muzejs aicināja uz tiešsaistes 
sarīkojumu “Albervila un 
Barselona, tu aizrāvi man 
elpu…”. Diskusijas dalībnieki 
atcerējās, kā 1988. gadā 
atjaunoja Latvijas Olimpisko 
komiteju un kā sākās Latvijas 
sportistu atgriešanās pasaules 
sportistu saimē, tajā piedalījās 
sporta žurnālists Anatolijs 
Kreipāns, bijušais bobslejists 
Jānis Ķipurs un bijušais 
svarcēlājs Raimonds Bergmanis. 
Sarunu vadīja LU sociālās 
atmiņas pētnieks, komunikācijas 
zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns. 
Foto: Diskusijas ekrānšāviņš.  

 26. novembrī LNVM 
Dauderu nodaļā bija kārtējā 
brīvsestdiena, kad ikviens 
interesents bija aicināts bez 
ieejas maksas apmeklēt 
“Dauderu” namu un dārzu. Plkst. 
12.00 namā notika bezmaksas 
ekskursija muzeja gida vadībā, 
kas bija veltīta Gaida Graudiņa 
muzejā esošajai kolekcijai un 
jaunatklātajai kamīnpulksteņu 
izstādei. Pirmajiem 10 pasākuma 
apmeklētājiem mecenāts bija 
sarūpējis piemiņas dāvanas. 
Foto: Gunta Krūzmane

 30. novembrī notika Tautas 
frontes muzeja rīkota diskusija 
“Privatizācija un prihvatizācija”, 
kas bija veltīta privatizācijas 
procesam 1990. gadu Latvijā. 
Sarunā piedalījās bijušais 
Latvijas Republikas Ministru 
kabineta priekšsēdētājs 
Ivars Godmanis, ekonomists 
Edmunds Krastiņš un Latvijas 
Tautas frontes Tautsaimniecības 
komitejas līdzpriekšsēdētājs 
Ojārs Blumbergs. Sarunu vadīja 
Mārtiņš Kaprāns. 
Foto: Diskusijas ekrānšāviņš.

 Novembra izskaņā muzejā 
viesojās Berģu Mūzikas un 
mākslas pamatskolas 3.c klase. 
Skolēni iepazina Latvijas vēsturi 
no ledus laikmeta līdz 
mūsdienām, muzeja 
daudzveidīgās funkcijas, 
senlietas, kas glabājas muzejā, 
uzzināja par dažādu speciālistu – 
arheologu, etnogrāfu, numismātu 
u. c — darba specifiku, kā arī paši 
iejutās senlietu pētnieku lomās, 
veicot uzdevumu grupās.
Foto: bmmp.lv

 Decembra sākumā muzejs 
saņēma skaistu dāvinājumu no 
medaļu mākslinieka, dizainera 
Edgara Grīnfelda — viņa 
visjaunāko darbu, kas tapis kā 
veltījums Hersonas atbrīvošanai 
no Krievijas okupantiem: 
medaļu “HERSONA 
2022.11.11.”. Foto: Jānis Puķītis

 30. decembrī skaisti un 
sirsnīgi izskanēja pēdējais 
2022. gada pasākums Tautas 
frontes muzeja nodaļā. 
"Ziemassvētku mūzikas mirklis" 
bija jau ceturtais Karlīnas Īvānes 
un mūzikas studijas “Vijolīte” 
koncerts Vecpilsētas ielas namā 
un pirmais, kurā piedalījās 
arī grupas “Sub Scriptum” 
dziedātājs un ģitārists Kristers 
Rudzītis. Koncertā tika 
atskaņota rokgrupu “Queen”, 
“Līvi”, Edvarda Grīga un 
daudzu citu autoru mūzika, bet 
īpašs pārsteigums bija Hansa 
Vermērsa (Hans Vermeersch) 
jaunais, jautrības pilnais 
skaņdarbs "Sacensība ar 
hronometru". Foto: Jānis Puķītis

 Novembrī un decembrī 
skolās un citās izglītības 
un kultūras iestādēs LNVM 
ceļojošās izstādes bija īpaši 
pieprasītas un to kopējais 
skaits šajos divos mēnešos 
(12) sasniedza teju pusi no 
izstāžu kopskaita gadā. Attēlā: 
Izstāde “Latvija brīvības cīņu 
laikā. 1919—1921” Vecumnieku 
tautas namā 2022. gada 
novembrī. Foto: LNVM
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GADA 
VAINAGOJUMS
19. decembrī darbīgajam 2022. gadam 
sirsnīgu punktu pielika LNVM 
Ziemassvētku pasākums — ar muzikālu 
priekšnesumu (paldies Rihardam Saulem), 
konkursiem, uzkodām un saviesīgām 
sarunām.

Pasākumā tika apbalvoti iedvesmojošākie kolēģi 
nominācijās Gada debija (Anastasija Silava), Gada 
inovators (Toms Ķikuts), Gada aktīvists (Sanita 
Kalna), Gada miers (Irina Zeibārte), Gada muzeja 
seja (Imants Cīrulis), kā arī vislielāko sociālo tīklu 
auditoriju sasniegušo publikāciju autori: Ilze Miķel-
sone, Imants Cīrulis, Una Dževečka, Gunita Bau-
mane, Inita Heinola, Astra Spalvēna un Mārīte 
Jakovļeva. Pieskaņojoties nākamgad iecerētajai 
izstādei “Vainagošanās”, pasākuma dresscode ele-
ments bija pašdarināti vainagi vai kroņi, ko dalīb-
nieki bija darinājuši pašu spēkiem vai rīta pusē 
atvērtajā vainagu darbnīcā, – arī šis veikums tika 
vērtēts balsojumā, un trīs izcilāko vainagu autori – 
Madara Briede, Rūta Vecmuktāne un Ieva Špaka – 
saņēma balvas.  

 Foto: Landa Lagzdiņa 
un Jānis Puķītis
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MUZEJU KRĀTUVE
LNVM krājums, speciālisti,
administrācija

Pulka iela 8, 
Rīga, LV-1007
Tālr. 67223004
e-pasts: muzejs@lnvm.lv

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

LATVIJAS 
NACIONĀLAIS 
VĒSTURES MUZEJS
Brīvības bulvāris 32, 
Rīga, LV-1050
Tālr. 67221357
e-pasts: info@lnvm.lv

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

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
 tautas_frontes_muzejs

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


