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             Atjaunotnes noskaņās     
   

  

2014. gada maijā ar izstādi  

„Dzintars – Baltijas jūras  

dārgakmens” LNVM vērs 

savas jaunās pagaidu mājvietas 

durvis Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

(agrākajās LU Vēstures un 

filozofijas fakultātes telpās). 

Pašlaik tajā rit kosmētiskais 

remonts. Paredzēts, ka šeit 

LNVM ekspozīcijas un izstādes 

tiks eksponētas 5 gadus, līdz 

muzejs varēs atgriezties  

Rīgas pilī. 

Attēlā: LNVM Arheoloģijas 

departamenta galvenais glabātājs Ritvars Ritums plānošanas ekspedīcijā muzeja jaunajās telpās. 

Fotogrāfe Irina Zeibārte, LNVM.  
 

 
 
 
 

 

F E B R UĀRIS  
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kalendārs | 2014. g. februāris 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā 

Muzeja pamatekspozīcija uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem slēgta. 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

 „Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, „Gaida Graudiņa kolekcija”, „”Dauderu” 

vēsture”. 

 

 

LNVM izstādes ārpus muzeja 
Izstāde „Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 2014. gada aprīlim. 

 

Izstāde „Latvijas nauda no lata līdz eiro” 

vieta: Igaunijas Bankas muzejs Tallinā | laiks: līdz 2014. gada 28. februārim. 
 

LNVM PRIEKŠMETU DEPONĒJUMI  

Līdz pat 2014. gada beigām Morāvijas muzejā Brno skatāma starptautiska izstāde 

„Noslēpumaino baltu pasaule”. Tā veidota no Čehijas muzejos esošajām kolekcijām,  

kā arī deponējumiem no Polijas, Lietuvas, Latvijas u. c.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izstādē piedalās ar plašu arheoloģisko senlietu klāstu  

no akmens laikmeta līdz viduslaikiem. Aizvēstures senāko posmu pārstāv priekšmetu 

atradumi no Lubāna ezera pieminekļiem. Latvijas maztautu atšķirības materiālajā kultūrā 

rādītas ar krāšņajiem atradumiem no latgaļu, sēļu, zemgaļu, kuršu un lībiešu kapulaukiem. 

Livonijas viduslaiku kultūru ieskicē atsevišķi priekšmeti no Ikšķiles, Rīgas un Cēsīm.  

www.mzm.cz/en/ 
 

Muzejs pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu  
Uzsākot pārcelšanās procesu no telpām Rīgā, Pils laukumā 3 uz pagaidu telpām Lāčplēša ielā 

106/108, LNVM pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu (sakarā ar krājuma 

izmantošanu): 

- no 2014. gada 3. februāra Arheoloģijas departamentā; 

- no 2014. gada 17. februāra Vēstures departamentā. 

Apmeklētāju pieņemšana un pakalpojumu sniegšana tiks atjaunota 2014. gada septembrī. 

 

 

 

http://www.mzm.cz/en/
http://lnvm.lv/?p=433
http://lnvm.lv/?p=433
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Pasākumi 
vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 30.  

Jābrauc ar 5. vai 9. tramvaju līdz pieturai „Aldaris” vai ar 267. maršruta taksometru  

līdz galapunktam. Ir autostāvvieta. 

laiks: 8. februārī, sākums plkst. 12.00, līdz plkst. 14.00 

 Muzejs ģimenei. Izglītojoša un izklaidējoša nodarbība bērniem  

„Stāsti par bruņiniekiem”. 

Bērni uzzinās par viduslaiku bruņinieku 

audzināšanu un sadzīvi, morāli un 

dzīvesveidu, aplūkos dažādu laikmetu 

bruņas un ieročus, to pielietošanas 

iemeslus dažādās situācijās – varēs arī paši 

paturēt rokās bruņas un ieročus. Plašāka 

informācija tiks sniegta par Livonijas 

ordeņa bruņiniekiem, jo tie vistiešākajā 

veidā bija saistīti ar Latvijas teritoriju, Rīgu un Rīgas pili. Stāstījumu papildinās muzeja 

krājuma priekšmetu un atdarinājumu demonstrēšana.  Jauniegūtās zināšanas mazie 

apmeklētāji varēs pielietot, 

aizpildot darba lapas ar āķīgiem 

jautājumiem. 

Noslēgumā visi dalībnieki (arī 

pieaugušie), ja vēlēsies, varēs 

iesaistīties teatralizētā uzvedumā. 

Lomas tiks izlozētas. Dalībnieki 

pārģērbsies stilizētos kostīmos, tad 

notiks jaunā bruņinieka iesvētīšana, 

simboliski ievērojot šīs nozīmīgās 

ceremonijas tradīcijas. 

Vecāki aicināti līdzi ņemt 

fotoaparātus un fotogrāfēt, uzņemt video. 

„Dauderu” pievilcību vairo plašais parks, kas ieskauj muzeja ēku. Tajā ģimenes ar 

bērniem daļu šīs vietas apmeklējumam atvēlētā laika var pavadīt svaigā gaisā.  

Par ģimeni šo nodarbību kontekstā 

muzejs uzskata pirmsskolas un 

jaunāko klašu bērnus, kurus pavada 

pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību cikla „Muzejs 

ģimenei” pasākumā 3,56 EUR 

neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.  
Attēlos: Bērni spēlē bruņiniekus 2013. gada 

nodarbībā. Fotogrāfs Kaspars Zellis. 

Bruņinieku ekipējums „Dauderos”.  

Foto: LNVM. 
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aktualitātes 2014. g. februārī 

Bezmaksas apmeklējums   

Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Bezmaksas apmeklējuma diena   

LNVM nodaļā „Dauderi” februārī – 22. februāris.  

Nodarbības ciklā „Muzejs ģimenei”  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs turpinās reizi mēnesī rīkot nodarbības ģimenēm ar bērniem, 

aicinot laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības. 2014. gada pirmajā 

pusgadā katra mēneša otrajā sestdienā laikā no plkst. 12.00 (sākums) līdz plkst. 14.00 

(nobeigums) ģimenes ar bērniem aicinātas apmeklēt muzejpedagogu vadītas tematiskas un 

izglītojošas nodarbības LNVM nodaļā „Dauderi”.  

8. februārī plkst. 12.00-14.00 nodarbība “Stāsti 

par bruņiniekiem”. Mazajiem apmeklētājiem 

būs iespēja uzzināt interesantus faktus par 

bruņinieku ekipējumu un dzīvesveidu, būs 

iespēja izspēlēt bruņinieku dzīves un svētku 

ainu, izmantojot tērpu un bruņojuma 

atdarinājumus.  

8. martā plkst. 12.00-14.00 nodarbība “Stāsti par 

modi”. Aplūkojot senus attēlus, fotogrāfijas, 

zīmējumus un gleznas mazie un pieaugušie  

interesenti varēs uzzinās, kā gadsimtu ritumā 

mainījās modes tendences un kas no senajiem 

laikiem saglabājies līdz mūsdienām. 

12. aprīlī plkst. 12.00-14.00 nodarbība  “Gadskārtu stāsti”. Pavasara un Lieldienu noskaņās 

dalībnieki tiks iepazīstināti ar latviešu zemnieku tradicionālajiem pavasara darbiem un lielo 

saulgriežu laiku ritumu saistībā ar pavasari.  

Maija nodarbība “Stāsti par dzintaru”, iespējams, jau notiks LNVM jaunajā mājvietā Brīvības 

bulvārī 32, sīkāka informācija būs zināma aprīlī. Attēlā: Ģimenes dienas pasākumā. Foto: LNVM. 

Āraišu arheoloģiskais muzejparks gatavojas vasaras sezonai 
2014. gada pavasarī, vasarā un rudenī 

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā tiks 

organizētas gadskārtu svinības, atkal 

notiks folkloras kopu koncerti un 

radošās darbnīcas. Lielākie pasākumi – 

17. maijā Muzeju nakts, 26. jūlijā 

tradicionālie Āraišu svētki,  

20. septembrī Baltu vienības diena.  

  
Foto: vidzemes-

arheologija.blogspot.com/p/amatas-novads 
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Sāk krājuma priekšmetu izvākšanu un saiņošanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas un izstādes aptuveni uz pieciem gadiem 

paredzēts izvietot pagaidu telpās Rīgā, Brīvības bulvārī 32, agrākajā Latvijas Universitātes 

Vēstures un filozofijas fakultātes ēkā. „Valsts nekustamie īpašumi” turpina telpu pielāgošanu 

vēstures muzeja vajadzībām. Savukārt muzeja darbinieki turpina 

plānot gan pašu pārcelšanās procesu, gan krājuma kolekciju un 

ekspozīciju izvietojumu jaunajās telpās. Pārcelšanās iecerēta 

pavasarī. LNVM ir vairāk nekā 1,5 miljoni krājuma priekšmetu, no 

kuriem ap 400 000 – arheoloģiskie.  

Attēlos: etnogrāfijas ekspozīcijas demontāža Rīgas pilī.  

Fotogrāfe Zane Lāce, LNVM.  
 

Ekspozīcijas un izstādes izvietos trīs stāvos  
Muzeja jaunajās pagaidu telpās Rīgā, Brīvības bulvārī 32, izstāžu zāle atradīsies 2. stāvā. Turpat 

būs arī muzeja veikals un nodarbību telpas skolu audzēkņiem un pirmsskolas vecuma bērniem.  

3. stāvā tiks atjaunota iepriekš Rīgas pilī aplūkojamā LNVM pamatekspozīcija, kurā aptvertas 

Latvijas vēstures tēmas no pirmo cilvēku ienāšanas Latvijas teritorijā akmens laikmetā līdz 

mūsdienām:  senvēsture , Livonijas 

laiks, Kurzemes hercogistes vēsture, 

galvenie procesi 16.-18. gs., ar 

etnogrāfiju saistītās ekspozīcijas 

sadaļas, kuras atspoguļo zemnieku 

dzīvesveidu, kā arī zemnieku stāvoklis, 

muižas dzīve, rūpniecības attīstība 

Latvijas teritorijā 19. gs., jūgendstila un 

bīdermeijera interjeri.  

4. stāvā plānota ekspozīcija par 

svarīgākajiem 20. gadsimta 

notikumiem - Latvijas valsts izveidi un 

nostiprināšanos, neatkarības 

zaudēšanu, represijām un totalitāro režīmu okupācijas laiku, par latviešiem svešumā, 20. gs. 

80./90. gadu Atmodas procesiem un neatkarības atjaunošanu. Tur būs apskatāmas arī pastāvīgās 

izstādes „Nauda Latvijā”, „Sakrālā māksla” un tēlotājmākslas darbi no muzeja krājuma.  
Fotogrāfs Ģirts Boronovskis, LNVM.
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Kādreizējie studenti atgriežas VFF vēsturiskajās auditorijās  
LNVM jaunajās 

ekspozīciju telpās, kas 

vairāku paaudžu vēstures 

studentiem saistās ar LU 

Vēstures un filozofijas 

fakultāti, līdzās 

remontdarbu veicējiem 

strādā arī muzeja 

speciālisti, plānojot 

ekspozīciju izvietojumu. 
Attēlā: (no kreisās) LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda 

Burbicka, Vēstures 

departamenta pētnieks Toms 

Ķikuts, Arheoloģijas 

departamenta pētniece Ingrīda 

Līga Virse un galvenais 

glabātājs  Ritvars Ritums.  

 
 

 

LU Vēstures un filozofijas fakultātes  

vēsturiskās kāpnes drīz vedīs  

uz Latvijas Nacionālā vēstures  

muzeja ekspozīcijām un izstādēm. 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 

pieņemtiem lēmumiem saistībā ar 

muzeja pārvietošanu uz pagaidu 

telpām, Brīvības bulvārī 32  

tiek veikts tikai atsvaidzinošs 

kosmētiskais remonts.  

Vēsturisko telpu restaurācija  

atlikta uz labākiem laikiem. 
 

 

Fotogrāfe Irina Zeibārte, LNVM.
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Hronika 

Muzeja pētnieks starptautiskā konferencē Daugavpilī  
2014. gada 30.-31. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotajos ikgadējos 

starptautiskajos zinātniskajos lasījumos sekcijā “Vēsture: avoti un cilvēki” piedalījās LNVM 

Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts. Viņa referāts bija veltīts Vidzemes guberņas 

pagastu valžu anketēšanai, kas norisinājās 1882.-1883. gadā, senatora Nikolaja Manaseina vadītās 

Krievijas impērijas Senāta revīzijas laikā. Manaseina revīzijai sastādītās anketas ļauj sīkāk pētīt 

zemnieku migrāciju 19. gs. 80. gados, lauku iedzīvotāju sociālo struktūru un saimniecisko 

stāvokli, kā arī dažādu mikroreģionu atšķirības šajos rādītājos. 

Āraišu muzejparka apmeklētāju bilance 2013. gadā 
Aizvadītais gads apmeklētāju statistikas ziņā izrādījies labākais, kopš Āraišu arheoloģiskais 

muzejparks atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja paspārnē. Kopumā muzejparku 

apmeklējuši 15 886 viesi no 52 valstīm. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, apmeklētāju skaits pieaudzis 

par nepilnu tūkstoti. Visvairāk viesu – gan 

individuālie, gan tūristu grupas – bijis no 

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un 

Krievijas. Jūtami palielinājusies vācu tūristu 

(par 161%) un krievu tūristu (par 91%) 

interese par šo senatnes pieminekli. Mazāk 

ceļotāju nekā 2012. gadā bijis no Francijas, 

ASV un Šveices. Muzejparku apmeklējuši 

arī interesenti no tālākām zemēm – Japānas, 

Venecuēlas, Meksikas, Dienvidāfrikas 

Republikas, Apvienotiem Arābu Emirātiem, 

Tunisijas, Singapūras u. c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlos: 2013. gada Āraišu svētkos. Foto: http://araisuezerpils.wordpress.com 
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Piedāvājumi 

Ceļojošās izstādes skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā 

šādas ceļojošās izstādes:  

1. „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts” 

2. „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.” 

3. „Baltijas brīvības ceļš” 

4. „Patiesība par Lielvārdes jostu?”  

5. „Rīgas naudai - 800” 

6.  „Mēs, tauta”  

7.  „Valsts prezidenta institūcijai – 90” 

8. „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90” 

9. „Ceļā uz Latvijas brīvību” 

Ceļojošo izstāžu eksponēšana - 3 Ls dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki. 

Transportēšana iespējama vieglajā auto. 

 

Muzejpedagoģiskās programmas skolām 2013./2014. m.g.  
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pamatekspozīcija Rīgas pilī uz nenoteiktu laiku slēgta. 

LNVM muzejpedagoģiskās programmas speciālisti piedāvā apgūt „Dauderos”. 

1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskajā programma skolēni uzzinās par muzeja funkcijām 

un daudzveidīgo darbu, ko veic muzeja speciālisti) S/sk., P/sk.; 

2.  „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, ar kādām 

rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem) S/sk.; 

3. „Ceļojums laikā no ledus laikmeta līdz 19. gs.” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni 

uzzinās par cilvēku dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā un latviešu tradicionālo 

kultūru un dzīvesveidu 19. gs.) S/sk.; 

4. „Senā skola” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, kā agrākos laikos mācījās 

zemnieku bērni 19. gs.) S/sk., P/sk.; 

5.  „Latviešu gadskārtas” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni paplašinās zināšanas par 

latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem.) S/sk., P/sk.; 

6. „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par LR dzimšanas 

dienu un Lāčplēša dienu) S/sk., P/sk.; 

7. „Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par Rīgas pils 

vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Būs iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku 

ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk.; 

8. „Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs.” (muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) 

P/sk., V/sk.; 

9.  „Latvijas muižu dārzi un parki” (muzejpedagoģiskajā programmā izmantotas unikālas 

19. gs. beigu un 20. gs. sākuma fotogrāfijas un priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

10.  „Heraldika un ģerboņu vēsture Latvijā” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni 

uzzinās par heraldikas principiem, ģerboņu vēsturi Latvijā, Latvijas Republikas ģerboņa 

izveidi, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
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11. „Latvijas Republika 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā un izstādē „Divas 

dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, darba lapas) P/sk., V/sk.; 

12. „Latvija Brīvības cīņu laikā” (lekcija, kurā, izmantojot LNVM krājuma fotogrāfijas, 

skolēni uzzinās par nozīmīgajiem 1918. – 1920. gada vēstures notikumiem) P/sk., V/sk.; 

13. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības, 

attīstību) P/sk., V/sk.; 

14.  „Padomju cilvēka ikdienas dzīve. 20. gs. 40. - 80. gadi” (muzejpedagoģiskā programma, 

kurā izmantotas fotogrāfijas u. c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

15.  „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (lekcija, kurā izmantotas fotogrāfijas u.c. 

vēstures avoti no LNVM krājuma, darba lapas) P/sk., V/sk.; 

16. „Ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu” (lekcija, kurā izmantotas 

fotogrāfijas u.c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

17. „Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” (vēstures notikumu un 

procesu apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures avotus un vēstures literatūru, 

lai gatavotos eksāmenam vēsturē) P/sk., V/sk.; 

Sagatavošanā: muzejpedagoģiskā programma „Tautastērpi Latvijas novados” P/sk., V/sk. 

 

„Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas  
     1. "Dauderu pasakas" (programma, kurā skolēni ar dažādu uzdevumu palīdzību iepazīst 

latviešu folkloras mantojumu) S/sk., P/sk. 

     2. "Dauderu stāsti" (programma, kurā skolēnus iepazīstina ar interesantiem un neparastiem 

priekšmetiem no Dauderu krājuma, stāsti par tiem) P/sk. 

 

Āraišu arheoloģiskā muzejparka muzejpedagoģiskās programmas  
    1. “Akmens laikmets Latvijas teritorijā” P/sk.  2. “Izdzīvo teiku pasauli” Pirmsskola, S/sk. 

 

Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums: Ls 0,50 skolēniem, Ls 2 pieaugušajiem. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu latviešu valodā un krievu valodā 

pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām Ls 5. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu vidusskolas grupām latviešu valodā Ls 5, 

krievu valodā Ls 10. Grupām, kuru skaits pārsniedz 10 cilvēkus, atlaide 10%. 

Grupas vadītājam un 3 skolēnus pavadošajām personām apmeklējums bez maksas. 

Pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējums bez maksas. 

 

 Informācija, ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu pieteikšana:   
 LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Pils laukums 3 (Rīgas pilī, 3. stāvā).  

 Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00. 

 LNVM nodaļa „DAUDERI” Sarkandaugavas iela 30, Rīga. Tālrunis: 67392229. 

 Darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 11.00 līdz 17.00. 

  

 LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS Āraiši, Amatas novads.  

 Tālrunis: 64107080. Līdz 1. novembrim pirmdien – svētdien no 9.00 līdz 19.00. 

 No 1. novembra pirmdien, otrdien – slēgts, trešdien - svētdien no 9.00 līdz 16.00.  
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Cenrādis  
 Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums 

1.1. PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.1.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,85 

1.1.2. Skolēniem 1 persona 0,71 

1.1.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,42 

1.1.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) 1 apmekl. 3,56 

1.2. MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.2.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,85 

1.2.2. Skolēniem 1 persona 0,71 

1.2.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,42 

1.2.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 3,56 

1.3. VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.3.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,85 

1.3.2. Skolēniem 1 persona 0,71 

1.3.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,42 

1.3.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 3,56 

1.4. PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS  

(ar PVN) EUR 

1.4.1. Pieaugušajiem 1 persona 4,27 

1.4.2. Skolēniem 1 persona 1,14 

1.4.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 2,13 

1.4.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 5,41 

1.5. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona 14,23 

1.6. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm 

1.6.1. latviešu valodā 1 grupa 7,11 

1.6.2 svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu  1.–9.klašu skolēniem) 1 grupa 14,23 

1.6.3. krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem 1 grupa 7,11 

1.7.  „DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.7.1. Pieaugušajiem 1persona 0,71 

1.7.2. Skolēniem 1 persona 0,28 

1.7.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 0,57 

1.7.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 1,00 

1.7.5. „Dauderu” parka vai Āraišu arheoloģiskā muzejparka izmantošana 

tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu 

1 stunda 14,23 
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pamatinformācija 

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

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 u. c. Latvijas vēstures liecības. Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs 

vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai 

mākslas vēstures nozīme.  

LNVM iespējas īstenot izstāžu darbību Latvijā pašlaik ir ierobežotas, taču muzejs turpina veikt pētniecisko 

darbību, organizēt konferences un seminārus, veidot ceļojošās izstādes, sadarboties ar Latvijas skolām, 

iestādēm, izdot rakstu krājumus un citas publikācijas. 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Āraišu arheoloģiskais muzejparks un „Dauderi”. 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKO MUZEJPARKU  
veido 9.-10. gs. latgaļu nocietināta dzīves vieta – ezerpils (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) un tās 

rekonstrukcija, 14.-17. gs. viduslaiku pilsdrupas (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis), un teritorija ar 

akmens un bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijām, kuri izvietoti 12 ha lielā teritorijā Āraišu ezera 

krastā netālu no Cēsīm. Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko 

muzeju. Citu līdzīgu muzeju vidū Eiropā Āraišu arheoloģiskais muzejparks izceļas ar unikāliem 

arheoloģiskiem atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo, labi 

saglabājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno vidi. 

„DAUDERI” 

izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes 

villā. Jau laikabiedri to atzinuši par vienu no glītākajām Rīgas privātmājām. 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.  

„Dauderi” piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura 

pasākumiem.  

 

LNVM 

http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv 

https://twitter.com/LV_vest_muzejs 

http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs 

http://youtube.com/LNVMRigaspils 

 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS   

http://www.facebook.com/araisi.lakefortress 
https://twitter.com/araisimuseum 
flickr.com - Araisi Iron Age Lake Fortress; vimeo - AraisiLake fortress. 

 
„DAUDERI”  

https://twitter.com/Dauderi_LNVM 
http://www.facebook.com/dauderi.lnvm 
http://www.draugiem.lv/www.dauderi.lv 

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2014
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