
 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir nozīmīgākais mākslas muzejs 

Latvijā un pirmā speciāli mākslas muzeja vajadzībām celtā ēka Baltijā. 

Muzeja ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir viena no 

iespaidīgākajām historisma stila celtnēm Rīgas bulvāru lokā. 

No 2013. līdz 2016. gadam notika vērienīgi ēkas rekonstrukcijas un 

restaurācijas darbi. Projekta autori ir Lietuvas arhitektu birojs 

“Processoffice”, Vītauts Biekša (Vytautas Biekša) un “Andrius Skiezgelas 

Architecture”. 

Būtisks ieguvums ir jaunā Lielā izstāžu zāle, kas izveidota muzeja pazemes 

apjomā, kā arī muzeja bēniņu un kupola stāvā iekārtotās jaunās izstāžu 

telpas. Muzejā ir palielināts arī izstāžu apjoms, uzlabots apmeklētāju 

serviss un dažādotas izglītības iespējas atšķirīgajām apmeklētāju 

vajadzībām un interesēm. Muzejā regulāri notiek mākslas izstādes, 

izglītojošas aktivitātes un kultūras pasākumi. 

Jaunajā pazemes apjomā izbūvētas krātuvju telpas 40 000 mākslas darbu, 

kā arī restaurācijas darbnīcas. Ēkā glabājas Latvijas glezniecības, grafikas 

un tēlniecības kolekcijas, kuras aptver laika posmu no 18. gadsimta līdz 20. 

gadsimta vidum, tostarp trīs memoriālās kolekcijas, kurās plaši pārstāvēti 

Jāzepa Grosvalda, Teodora Zaļkalna un Gustava Šķiltera mākslas darbi, 

dokumenti un memoriālie priekšmeti. 

Mobilā lietotne 

Bezmaksas mobilā lietotne latviešu, angļu un krievu valodās ar audiogidu 

un paplašinātās realitātes elementiem ikvienam ļauj atklāt un izzināt 

ekspozīcijas un muzeja ēkas arhitektūru. Aplikācija piedāvā vairākus 

apskates maršrutus: „Iepazīsti muzeja ēku”, „Vienas gleznas stāsts”, 

„Meistardarbu izlase” u. c. 

1.Oktobrī 3. klases skolēni dosies uz LNMM un notiks radošā 

nodarbība visjaunākajiem mākslas cienītājiem “BRĪNUM_ZEM_ES” 

pievērsīsies Riharda Zariņa mākslas mantojumam un vizuālās mākslas 

tehnikām, īpaši, grafikai un tās klātbūtnei ne tikai mākslas darbos, bet arī 

mūsu ikdienā! Izstādē pētīsim līniju veidus, to salikumus, kā arī Riharda 

Zariņa iecienītos motīvus. 

Nodarbības noslēgumā pievērsīsimies praktiskai grafiskā dizaina 

aktivitātei, kas saistīta ar vienu no lietišķās grafikas īpašākajiem 

uzdevumiem. Kā tev šķiet – kas tas par grafiķu radīto darbu, kas mums 

visiem ikdienā noder un tik daudz palīdz izdarīt? 

Nodarbību cikls “BRĪNUM __ ZEM __ES” veidots jaunākajiem mākslas 

muzeja apmeklētājiem. Nodarbībās  sākumskolas grupas dodas interaktīvā 

piedzīvojumā, vienlaikus gūstot ieskatu muzeja dzīvē un aktuālajā izstādē. 

Pirms muzeja apmeklējuma lūdzam pedagogus iepazīstināt jaunos 

apmeklētājus ar muzeja iekšējās kārtības noteikumiem. 
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