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Katru gadu mūsu muzeja zinātniski praktiskajās konferencēs mēs 
pārrunājam, vērtējam un cenšamies rast skaidrāku skatījumu 
uz muzejrezervāta kopējo attīstību saistībā ar norisēm un 
aktualitātēm mūsu valsts, Latvijas valsts dzīvē, vēstures izpētē, 
mantojuma un kultūratmiņas saglabāšanas jomā.
Man ieplānotā laika nelielajā ziņojumā es runāšu par trim tēmām 

Turaidas muzejrezervāts jau 18. gadu pirms valsts svētkiem, 
noslēdzot vasaras sezonu, organizē zinātniski praktisko konferenci, 
lai dalītos atziņās par paveikto un iecerēto. Sniedzam ieskatu 
muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes sagatavotajā ziņojumā 
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lai dalītos atziņās par paveikto un iecerēto. Sniedzam ieskatu 
muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes sagatavotajā ziņojumā 



par Latvijas valsts simtgadi, kuras atzīmēšanai veltīti 
pieci gadi, bet centrālais gads būs nākošgad un par mūsu 
muzeja aktivitātēm saistībā ar Latvijas valsts simtgadi. 
2018. gads būs arī Eiropas kultūras mantojuma gads, 



EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA GADS

ko jau pirms diviem gadiem pasludināja Eiropas Savienības 
komisija un aicināja Eiropas sabiedrību aktīvi iesaistīties, jo 
īpaši kultūras mantojuma institūcijas, lai stiprinātu Eiropas 
identitāti un iepazītu Eiropas kopīgo kultūras mantojumu. 
 



TURAIDAS
MUZEJREZERVĀTAM - 30

VALSTISKUMS – MANTOJUMS – INSTITŪCIJA

Trešā tēma būs Turaidas muzejrezervāta darbības 
trīsdesmitais gads, kas ir ciešā sasaistē ar divām iepriekšējām 
tēmām un, nākošā gada muzeja pamatdarbības virzieniem: 
valstiskums - mantojums – institūcija. 
Kāpēc nākošgad akcentēt muzejrezervāta institucionālo 
darbību? Tas ir ciešā saistībā ar Atmodas laiku, ar Latvijas 
valsts atjaunošanu, ar iespējām kādas pavērās nacionālā 
kultūras mantojuma saglabāšanā un viduslaiku vēstures 
pētniecībā, ar latviešu tautasdziesmu godā celšanu, ar Dainu 
kalnu, ar Dziesmoto revolūciju. 



Ne tikai pirms 100 vai 90 gadiem, kad nodibinājās Latvijas valsts nacionālās kultūras 
un izglītības institūcijas - Nacionālais teātris, Nacionālā Opera, Mākslas akadēmija, 
Dailes teātris, konservatorija un citas institūcijas, bet arī Latvijas Republikas 
atjaunošana 1990. gadā deva iespēju, it īpaši kultūras mantojuma jomā tapt institūcijām, 
kas vēsta par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu. Savu darbību uzsāka Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, nodibinājās vairāki muzeji, tajā skaitā 
Turaidas muzejrezervāts, Bauskas pils muzejs, Motormuzejs un citi muzeji. Tāpat 
muzeji ieguva jaunas telpas. Pilīs tika uzsākti restaurācijas un arheoloģiskās izpētes 
darbi, lai iegūtās telpas piepildītu ar saturu, kas balstās pētniecības darbā.   



Tika atjaunoti daudzi dievnami un slēgtajos dievnamos atsākās dievkalpojumi, 
tajā skaitā arī Turaidas baznīcā.
Tātad par pirmo tēmu:
LATVIJAS valsts simtgades gads  



ir iespēja muzejiem parādīt bagāto krājuma materiālu  un aktualizēt vēstures 
pētniecību saistībā ar valstiskuma izpausmēm gadsimtu garumā Latvijas teritorijā. 
Simtgades atzīmēšanas gada viens no mērķiem ir stiprināt sabiedrībā piederības 
sajūtas Latvijai valstij, radīt izpratni par ceļu uz Latvijas valsti, akcentējot to, ka 
valsts ir vērtība. Tāpat arī veidot mūsdienu paaudzē saskarsmi ar iepriekšējām 
paaudzēm, lai zināšanas, tradīcijas, vērtības nodotu tālāk nākošām paaudzēm un 
veidotos izpratne par attīstību un pārmaiņām.



Latvieši ir spējuši pārmaiņās dzīvot, 
pārmaiņas izdzīvot un pārmaiņās 
uzturēt savas tradīcijas. Varbūt 
tam spēku un sapratni ir devis 
gadskārtu dabas cikliskums, 
tautas tuvība ar dabas norisēm 
un to mainību, ko apliecina 
nemateriālais kultūras mantojums.

Droši vien tas ir arī indivīda spēks 
un pārliecība. 



Kā tikko Vēstures institūta direktora Gunta Zemīša sakārtotajā 
izcilā arheologa Jāņa Graudoņa muzejrezervātam nodotā arhīva 
dokumentos var iepazīt padomju varas gados personības 
nelokāmu pārliecību un ticību Latvijas valstij un Latvijas 
kultūrai un darīt visu tajā laikā iespējamo tās uzturēšanai un 
saglabāšanai. Piemēram, drosmīgi iestāties par Daugavas 
ielejas saglabāšanu saistībā ar Pļaviņu HES celtniecību, jo 
šī celtniecība radīja neatgriezeniskus zaudējumus Latvijas 
dabas un kultūras mantojumam, un šodien stāstu par to 
varam ieraudzīt izstādē Latvijas Nacionālās vēstures muzejā.
Kā katru gadu mēs godāsim un izrādīsim cieņu personībām, 
kas ir arī viens no simtgades atzīmēšanas mērķiem. 
Personībām, kuru darbība saistās ar mūsu reģionu.



Nākošā gadā 4. aprīlī 90 gadi arhitektam Gunāram 
Jansonam, kura sarakstīto dzīves stāstu, pateicoties 
akadēmiķim Andrim Caunem, ar muzejrezervāta 
gādību izdevās grāmatā izdot jau šogad. 



Ne tikai pirms 100 vai 90 gadiem, kad nodibinājās Latvijas valsts nacionālās kultūras 
un izglītības institūcijas - Nacionālais teātris, Nacionālā Opera, Mākslas akadēmija, 
Dailes teātris, konservatorija un citas institūcijas, bet arī Latvijas Republikas 
atjaunošana 1990. gadā deva iespēju, it īpaši kultūras mantojuma jomā tapt institūcijām, 
kas vēsta par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu. Savu darbību uzsāka Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, nodibinājās vairāki muzeji, tajā skaitā 
Turaidas muzejrezervāts, Bauskas pils muzejs, Motormuzejs un citi muzeji. Tāpat 
muzeji ieguva jaunas telpas. Pilīs tika uzsākti restaurācijas un arheoloģiskās izpētes 
darbi, lai iegūtās telpas piepildītu ar saturu, kas balstās pētniecības darbā.   

13. aprīlī atcerēsimies Dainu kalna 
skulptūru autoru Induli Ranku.



Tika atjaunoti daudzi dievnami un slēgtajos dievnamos atsākās dievkalpojumi, 
tajā skaitā arī Turaidas baznīcā.
Tātad par pirmo tēmu:
LATVIJAS valsts simtgades gads  

Nākošgad apaļu skaitli - 90 svinētu arī 
mūsu godātais mākslinieks Voldemārs 
Gudovskis, kura dzīves gaitas diemžēl 
bija Gulaga nometnes apzīmogotas. 
Viņa darbu izstāde būs muzejrezervātā, 
to atklāsim 14. jūlijā. 



ir iespēja muzejiem parādīt bagāto krājuma materiālu  un aktualizēt vēstures 
pētniecību saistībā ar valstiskuma izpausmēm gadsimtu garumā Latvijas teritorijā. 
Simtgades atzīmēšanas gada viens no mērķiem ir stiprināt sabiedrībā piederības 
sajūtas Latvijai valstij, radīt izpratni par ceļu uz Latvijas valsti, akcentējot to, ka 
valsts ir vērtība. Tāpat arī veidot mūsdienu paaudzē saskarsmi ar iepriekšējām 
paaudzēm, lai zināšanas, tradīcijas, vērtības nodotu tālāk nākošām paaudzēm un 
veidotos izpratne par attīstību un pārmaiņām.

Mūsu Siguldai, pilsētai, kurā dzīvo lielākā daļa mūsu muzeja darbinieku un par 
kuru vēstures liecības glabā muzejrezervāta krājums arī būs gadskārta – 90. 
Februārī paiet 90 gadi kopš Siguldai piešķirtas pilsētas tiesības. Priecāsimies, ka 
reizē ar jaunā kultūras centra atklāšanu tiks atklāts piemineklis novadniekam, 



Latvijas nacionālās tēlniecības skolas pamatlicējam Teodoram Zaļkalnam un, ceru, 
ka  mūsu muzejam būs iespēja jaunajā centrā iekārtot izstādi par Teodoru Zaļkalnu, 
viņa laika māksliniekiem un Siguldu 20. gadsimta sākumā. Savu goda vietu atkal no 
jauna pie Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”, cerams, ieņems Teodora Zaļkalna 
veidotais komponista Alfrēda Kalniņa skulpturālais portrets, un mums būs iespēja 
eksponēt izstādi par Alfrēdu Kalniņu un viņa dzīvi Siguldā.



Galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane ar priekšmetu Padomju 
iela, tāds ielas nosaukums bija Siguldā un tagad plāksne atrodas 
muzejrezervāta krājumā

Kā tikko Vēstures institūta direktora Gunta Zemīša sakārtotajā 
izcilā arheologa Jāņa Graudoņa muzejrezervātam nodotā arhīva 
dokumentos var iepazīt padomju varas gados personības 
nelokāmu pārliecību un ticību Latvijas valstij un Latvijas 
kultūrai un darīt visu tajā laikā iespējamo tās uzturēšanai un 
saglabāšanai. Piemēram, drosmīgi iestāties par Daugavas 
ielejas saglabāšanu saistībā ar Pļaviņu HES celtniecību, jo 
šī celtniecība radīja neatgriezeniskus zaudējumus Latvijas 
dabas un kultūras mantojumam, un šodien stāstu par to 
varam ieraudzīt izstādē Latvijas Nacionālās vēstures muzejā.
Kā katru gadu mēs godāsim un izrādīsim cieņu personībām, 
kas ir arī viens no simtgades atzīmēšanas mērķiem. 
Personībām, kuru darbība saistās ar mūsu reģionu.

4. maijs  ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas datums 1990. gadā. Baltā 
galdauta svētki, galds kā piederības, drošības, stabilitātes, mājas sajūtas nesējs. 
Nākošgad – 4. maijā plānots viens no nozīmīgākajiem simtgades gada notikumiem 
Latvijā. Muzeju kopizstāde “Latvijas laikmets”. Izstādes koncepcija un izstrādātais 
ekspozīcijas plāns patiesi iepriecina. Te, protams, vislielākais nopelns ir Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja kolektīvam, arī viņu pagaidu telpās būs šī izstāde. Tiks 
izstāstīts vēstures stāsts par Latvijas valsts idejas tapšanu, idejas aizstāvēšanu, 
neatkarības karu un turpmākiem 100 gadiem. Arī mēs esam piedāvājuši ap 150 
krājuma priekšmetus un kopā ar citiem Latvijas muzejiem un viņu piedāvātajiem 
priekšmetiem, priecāsimies tos redzēt izstādē.  



Pirms nākošā gada lielā notikuma - Dziesmu svētkiem, notiks Starptautiskais folkloras 
festivāls „BALTICA” kas Turaidā, Siguldā izskanēs reizē ar Saulgriežu svētkiem, un kas ir 
Latvijas Nacionālā kultūras centra, muzejrezervāta, Siguldas novada domes kopprojekts.



13. aprīlī atcerēsimies Dainu kalna 
skulptūru autoru Induli Ranku.

Ļoti apmeklēts, bērnu un vecāku iecienīts ir pasākums augusta 
pirmajā svētdienā “Pils pieder bērniem!”, nākošgad tas būs 5. augustā. 
Cerēsim, ka pratīsim saistoši “izspēlēt” valsti, valsts pārvaldi no 
viduslaikiem līdz mūsdienām.



Arī sports vēlas izpausties. No 
4.-11. augustam būs Pasaules 
čempionāts orientēšanas sportā, 
kas arī ir iekļauts simtgades 
programmā. Tas notiks Rīgā, Siguldā un Turaidā. Esam vienojušies, ka 
muzejrezervāts Turaidā nodrošinās prezentācijas vietu čempionāta norisei.



Mūsu Siguldai, pilsētai, kurā dzīvo lielākā daļa mūsu muzeja darbinieku un par 
kuru vēstures liecības glabā muzejrezervāta krājums arī būs gadskārta – 90. 
Februārī paiet 90 gadi kopš Siguldai piešķirtas pilsētas tiesības. Priecāsimies, ka 
reizē ar jaunā kultūras centra atklāšanu tiks atklāts piemineklis novadniekam, 

Sākot ar 2018. gada septembri, Latvijas skolas somas ietvaros ikvienam mūsu valsts 
skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un 
dabas vērtības, iepazīt kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, 
tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Arī mēs, tāpat kā citi 
muzeji, piedāvāsim skolēniem savu redzējumu, lai izzinātu Latvijas vēsturi.
Bet pāri visam ir muzejrezervāta ikdienas darbs, pētniecība, pieminekļu saglabāšana, 



Latvijas nacionālās tēlniecības skolas pamatlicējam Teodoram Zaļkalnam un, ceru, 
ka  mūsu muzejam būs iespēja jaunajā centrā iekārtot izstādi par Teodoru Zaļkalnu, 
viņa laika māksliniekiem un Siguldu 20. gadsimta sākumā. Savu goda vietu atkal no 
jauna pie Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis”, cerams, ieņems Teodora Zaļkalna 
veidotais komponista Alfrēda Kalniņa skulpturālais portrets, un mums būs iespēja 
eksponēt izstādi par Alfrēdu Kalniņu un viņa dzīvi Siguldā.

kultūrvides uzturēšana un protams mūsu pēdējo 
gadu apjomīgākais projekts – Klaušinieku mājas 
atjaunošana un ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti: 
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” par 19. gadsimtu 
līdz 20. gadsimta agrārajai reformai, iekārtošana un 
teritorijas sagatavošana apmeklētājiem. Plānojam, 
ka Muzeja naktī apmeklētāji varēs iepazīt atjaunoto 
Klaušinieku māju.
Arvien vairāk Latviju, kultūras mantojumu Latvijā, 
tajā skaitā Turaidu iepazīst apmeklētāji, jo īpaši no 
Eiropas Savienības valstīm.
Tātad, nākošais gads ir arī Eiropas kultūras 
mantojuma gads.



4. maijs  ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas datums 1990. gadā. Baltā 
galdauta svētki, galds kā piederības, drošības, stabilitātes, mājas sajūtas nesējs. 
Nākošgad – 4. maijā plānots viens no nozīmīgākajiem simtgades gada notikumiem 
Latvijā. Muzeju kopizstāde “Latvijas laikmets”. Izstādes koncepcija un izstrādātais 
ekspozīcijas plāns patiesi iepriecina. Te, protams, vislielākais nopelns ir Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja kolektīvam, arī viņu pagaidu telpās būs šī izstāde. Tiks 
izstāstīts vēstures stāsts par Latvijas valsts idejas tapšanu, idejas aizstāvēšanu, 
neatkarības karu un turpmākiem 100 gadiem. Arī mēs esam piedāvājuši ap 150 
krājuma priekšmetus un kopā ar citiem Latvijas muzejiem un viņu piedāvātajiem 
priekšmetiem, priecāsimies tos redzēt izstādē.  

Kāpēc vajadzīgs Eiropas kultūras mantojuma gads?  Kas tad ir Eiropa? Ja Eiropa, tas ir 
Eiropas Savienība balstās uz 4 pamatpostulātiem - demokrātija, cilvēktiesības, likumība, 
tad ceturtais ir kultūras mantojums. 
Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot zināšanas par Eiropas vēsturi un vērtībām, kā arī 
nostiprināt Eiropas identitātes sajūtu, jo Eiropas identitāti veido Eiropas kultūras 
mantojums un LATVIJAS KULTŪRAS MANTOJUMS UN LATVIJAS valsts vēsture ir 
Eiropas vēstures un kultūras mantojuma neatņemama daļa.  Latvija Eiropas kultūras 
mantojuma gadā iekļaujas ar Latvijas valsts simtgades programmu. Eiropas kultūras 
mantojuma gada aicinājums ir saprast sevi un kultūras mantojumu plašākā kontekstā. 
Parādīt Latvijas kultūras mantojuma bagātību un dalīties pieredzē ar citām Eiropas valstīm.

Mantojuma gada mērķis ir uzlabot zināšanas par Eiropas vēsturi un 
vērtībām, kā arī nostiprināt Eiropas identitātes sajūtu



 Eiropas komisija mantojuma gada ietvaros, aicina:

• Lai mudinātu kultūras mantojumā dalīties un novērtēt to 
 kā Eiropas kopīgu resursu;

• Lai uzlabotos zināšanas par kopīgu vēsturi un bagātībām;

• Lai labāk tiktu izjusta piederība Eiropai;

• Eiropas kultūras mantojums tiktu labāk sargāts, saudzēts,  
 atkal izmantots, vairots, bagātināts un popularizēts.

Tajā pašā laikā aicinājums ir pievērst uzmanību problēmām, ar ko 
saskaras pieminekļi gan vidē, gan vides izmaiņās, gan digitālās 
pārejas ietekmi, kas ietekmē kultūras priekšmetu saglabāšanu.



Kā katru gadu septembrī būs Eiropas kultūras mantojuma dienas, un nākošgad tās 
noritēs saistībā ar Eiropas mantojuma gadu un mantojuma dienas tēma  būs “Latvijas 
kā nacionālas valsts veidošanās un pastāvēšana”.           
Mēs muzejrezervātā tās atzīmēsim saistībā arī ar           
muzejrezervāta darbības 30 gadiem.



Arī sports vēlas izpausties. No 
4.-11. augustam būs Pasaules 
čempionāts orientēšanas sportā, 
kas arī ir iekļauts simtgades 
programmā. Tas notiks Rīgā, Siguldā un Turaidā. Esam vienojušies, ka 
muzejrezervāts Turaidā nodrošinās prezentācijas vietu čempionāta norisei.

Eiropas mantojuma zīme

Kā viens no nozīmīgākajiem kultūras 
mantojuma gada pasākumiem ir Eiropas 
mantojuma zīmes piešķiršana Eiropas 
objektiem ar simbolisku vērtību un 
vēsturisku nozīmi.  Gada sākumā arī mēs 
sagatavojām, Latvijas piļu un muižu 
asociācijas vadības mundrināti, pieteikumu 
zīmes piešķiršanai un esam no Latvijas 
puses tālāk izvirzīti.
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Sākot ar 2018. gada septembri, Latvijas skolas somas ietvaros ikvienam mūsu valsts 
skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un 
dabas vērtības, iepazīt kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, 
tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Arī mēs, tāpat kā citi 
muzeji, piedāvāsim skolēniem savu redzējumu, lai izzinātu Latvijas vēsturi.
Bet pāri visam ir muzejrezervāta ikdienas darbs, pētniecība, pieminekļu saglabāšana, 

Kā jau minēju - nākošais gads ir arī Turaidas muzejrezervāta 
darbības trīsdesmitais gads. 
Turaidas muzejrezervāta izveide kā valsts muzejam deva 
iespēju aktīvāk iekļauties Eiropas kultūras mantojuma 
saglabāšanas aktuālākajās norisēs un iespēju piedalīties 
un parādīt Latvijas savdabību un devumu kopējā Eiropas 
vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.
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kultūrvides uzturēšana un protams mūsu pēdējo 
gadu apjomīgākais projekts – Klaušinieku mājas 
atjaunošana un ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti: 
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” par 19. gadsimtu 
līdz 20. gadsimta agrārajai reformai, iekārtošana un 
teritorijas sagatavošana apmeklētājiem. Plānojam, 
ka Muzeja naktī apmeklētāji varēs iepazīt atjaunoto 
Klaušinieku māju.
Arvien vairāk Latviju, kultūras mantojumu Latvijā, 
tajā skaitā Turaidu iepazīst apmeklētāji, jo īpaši no 
Eiropas Savienības valstīm.
Tātad, nākošais gads ir arī Eiropas kultūras 
mantojuma gads.

Ar Turaidas muzejrezervāta izveidi muzejam tika dota iespēja plānot kultūras mantojuma 
saglabāšanas un izmantošanas darbu ilgtermiņā - Latvijai vienā nozīmīgā vēstures un 
kultūras mantojuma vietā – Turaidas vēsturiskajā centrā. Tas radīja gan reģionam – 
Siguldai, Krimuldai, gan Latvijai šo īpašo atpazīstamības vietu. Bet lielākais ieguvums, ka 
tika saglabāta kultūrvide, atpazīta, pētīta un šajā vidē nodrošināta muzejrezervāta 
darbība. Jo novadpētniecības muzeja statusā esot, nodrošināt krājumu ar telpām 
vai uzbūvēt uzbūvēt jaunas telpas diemžēl gadiem izrādījās bezcerīgi. 



Apmeklētāju skaits 2014.-2016.

Kāpēc vajadzīgs Eiropas kultūras mantojuma gads?  Kas tad ir Eiropa? Ja Eiropa, tas ir 
Eiropas Savienība balstās uz 4 pamatpostulātiem - demokrātija, cilvēktiesības, likumība, 
tad ceturtais ir kultūras mantojums. 
Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot zināšanas par Eiropas vēsturi un vērtībām, kā arī 
nostiprināt Eiropas identitātes sajūtu, jo Eiropas identitāti veido Eiropas kultūras 
mantojums un LATVIJAS KULTŪRAS MANTOJUMS UN LATVIJAS valsts vēsture ir 
Eiropas vēstures un kultūras mantojuma neatņemama daļa.  Latvija Eiropas kultūras 
mantojuma gadā iekļaujas ar Latvijas valsts simtgades programmu. Eiropas kultūras 
mantojuma gada aicinājums ir saprast sevi un kultūras mantojumu plašākā kontekstā. 
Parādīt Latvijas kultūras mantojuma bagātību un dalīties pieredzē ar citām Eiropas valstīm.

Muzejrezervātam kā valsts un nacionālas 
nozīmes muzejam bija lielāka uzticēšanās arī 
no tūrisma organizāciju puses un tas savukārt                   
zināmā mērā nodrošināja un nodrošina, tāpat 
kā Rundālei, apmeklētāju stabilitāti.

2016. gads
2015. gads
2014. gads

262206
258932

250492



Strādājot kopā ar pētniecības un ekspozīcijas nodaļas vadītāju Jolantu Dukaļsku, 
top Turaidas muzejrezervāta 30 gadu hronika, kuras māksliniecisko risinājumu 
veiks mākslinieks Nauris Dainis.

 Eiropas komisija mantojuma gada ietvaros, aicina:

• Lai mudinātu kultūras mantojumā dalīties un novērtēt to 
 kā Eiropas kopīgu resursu;

• Lai uzlabotos zināšanas par kopīgu vēsturi un bagātībām;

• Lai labāk tiktu izjusta piederība Eiropai;

• Eiropas kultūras mantojums tiktu labāk sargāts, saudzēts,  
 atkal izmantots, vairots, bagātināts un popularizēts.

Tajā pašā laikā aicinājums ir pievērst uzmanību problēmām, ar ko 
saskaras pieminekļi gan vidē, gan vides izmaiņās, gan digitālās 
pārejas ietekmi, kas ietekmē kultūras priekšmetu saglabāšanu.



Būs izstāde par Turaidas muzejrezervāta 30 gados paveikto, notikumiem un norisēm. 
Par 30 gadiem stāsts varētu būt ļoti plašs, jo padarītais ir visai apjomīgs. 





«Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana Turaidas 
muzejrezervātā» 
(angļu valodā) 

Izstāde eksponēta Turaidā, 
Čehijā un Portugālē



Turpinās ekspozīcijas par Atmiņu, mantojumu laikā un telpā sagatavošana.



Latvijas valsts simtgades un Eiropas kultūras mantojuma gadu, muzejrezervāta darbības 
trīsdesmito gadu sāksim ar svētku brīdi 13. janvārī, uz kuru īpaši aicinām muzejrezervāta 
darbiniekus ar ģimenēm, Atbalsta biedrības biedrus, turaidiešus un visus muzeja draugus, 
lai ieskandētu šo nozīmīgo 2018. gadu ar Latvijas valsts daudzināšanu un, mūsu kā valsts 
pilsoņu sajūtās un domās, stiprināšanu “Mēs un mūsu griba ir mūsu valsts”.

2018. gada 13. janvārī

TURAIDAS
MUZEJREZERVĀTAM - 30

Lai mums visiem kopā, izdodas jēgpilns sabiedrību un apmeklētājus 
interesējošs Latvijas valsts simtgades, Eiropas kultūras mantojuma 

un Turaidas muzejrezervāta trīsdesmitgades gads.


