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 Jaunajās telpās sāk veidot izstādi par dzintaru    
Marta vidū uz Latvijas 

Nacionālā vēstures 

muzeja jaunajām 

ekspozīcijas un izstāžu 

telpām Rīgā, Brīvības 

bulvārī 32, savu 

darbagaldu pārcēla 

muzeja mākslinieks  

Ģirts Boronovskis, lai 

sāktu gatavot izstādi  

„Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens”,  

ko atklās maija vidū.  

Tā top sadarbībā ar 

nodibinājumu „Rīga 2014” un būs viens no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 

gada programmas notikumiem tematiskajā līnijā „Dzintara ādere”.  
Attēlā: Izstādes makets LNVM jaunajā izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APR ĪL IS  



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada aprīlis | 2 

kalendārs | 2014.g. aprīlis 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā 
Muzeja pamatekspozīcija uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem slēgta. 

Marta otrā pusē muzejs veic priekšdarbus pirmās izstādes sagatavošanai  jaunajās pagaidu telpās 

Rīgā, Brīvības bulvārī 32.  To veido sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014” un tās atklāšana 

paredzēta maija vidū.  

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

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

 

LNVM izstādes ārpus muzeja 
Izstāde „Latvija NATO un ES – 10 gadi” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: no 29. aprīļa līdz 18. novembrim. 

 

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES 
Izstāde „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”  

vieta: Daugavpils Valsts ģimnāzija | 

laiks: 28. aprīlis – 9. maijs. 

 

Izstāde „Mēs, tauta”  

vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 

laiks: 28. aprīlis – 6. maijs. 

 

Izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Aizkraukles ģimnāzija |  

laiks: 6. maijs – 12. maijs. 

 

LNVM PRIEKŠMETU DEPONĒJUMI  

Līdz 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/ 

http://www.mzm.cz/en/
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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: 12. aprīlī, sākums plkst. 12.00, norise līdz plkst. 14.00  

 

Ciklā „Muzejs ģimenei” izglītojoša un izklaidējoša nodarbība bērniem un 

vecākiem „Gadskārtu stāsti"  

Tuvojoties Lieldienām tiks runāts par pavasara saulgriežu laiku un ar to saistītām tradīcijām un 

lauku darbiem. No muzeja plašā krājuma šai reizei atlasīti priekšmeti, kas vēsta par latviešu 

dzīvesveidu senākos laikos: koka trauki, skalu turētāji, lukturi un sveču trauki, piestas, pīti grozi  

un citi.  Mazie un lielie nodarbības apmeklētāji arī uzzinās, pēc kādām zīmēm dabā mūsu senči  

spēja noteikt gaidāmos laika apstākļus pavasarī, vasarā un pat rudenī. Tiks rīkota mīklu minēšana.  

Nodarbības dalībnieki aicināti apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, jo tās noslēgums risināsies 

brīvā dabā „Dauderu” plašajā parkā – ar uzdevumu kartes palīdzību bērniem tajā būs jāatrod  

Lielās dienas pārsteigumi.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem, aicinot laiku 

pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības. 

Vecāki aicināti fotogrāfēt un filmēt! 

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.  

Attēlā: „Dauderi” pavasarīgā noskaņā. Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM.
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aktualitātes 2014.g. aprīlī 

Bezmaksas apmeklējums   

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

nodaļā „Dauderi” aprīlī – 26. aprīlis. 

Virtuālās izstādes mājaslapā un youtube 
Gan Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapā 

www.lnvm.lv, gan youtube kanālā 

LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM var aplūkot 

trīs attēlu izstādes, kas veidotas, izmantojot krājuma 

kolekcijas.  

Ikviens aicināts gūt ieskatu Pieminekļu valdes 1924.-1931. 

gada ekspedīciju fotogrāfijās, kas iekļautas UNESCO 

programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā 

reģistrā. Tajās dokumentētas tradicionālās prasmes un dzīvesveids.  

Otra izstāde veltīta māksliniekam Ādamam Alksnim (1864-1897), kuram šogad aprit 150 gadi. 

Jubilejas sakarā muzejs izceļ viņa personību un devumu sabiedrībai – plašo zīmējumu klāstu un 

gleznojumus, kuros dominē lauku sadzīves ainas un zemnieku tipu studijas.  

Trešajā virtuālajā izstādē „”Dauderi” laika griežos” fotogrāfijās atainota LNVM nodaļas 

„Dauderi” nama vēsture, sākot ar 20. gs. 30. gadu pirmo pusi līdz pat mūsdienām.  
Attēlā: „Dauderi” 1937. gadā. LNVM krājums 

Muzeju naktī no dzīlēm iznirs arheoloģiskais dzintars  

2014. gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā 

Latvijas kultūras simbols tiek godināts dzintars. 17. maijā 

noslēgsies Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas iezīmēja 

trejkrāsaino (zils, zaļš, sarkans) dzintara tapšanas ceļu. 

Iepriekšējos gados Latvijā godinājām dzintara auklētājus – 

zilo jūru un zaļo mežu, kas tematiski iezīmēja dzintara 

tapšanas ceļu. Šogad sārtais dzintars iemirdzēsies visā savā 

spožumā. 

To, ko mīlam un ar ko lepojamies, mēs, latvieši, saucam 

dzintara vārdā – tāpēc mums ir Dzintra un Dzintars un mūsu 

zeme ir Dzintarzeme. Mēs valkājam dzintara rotas, lietojam 

dzintara smaržas, dziedam dzintara koros un mūziku 

klausāmies dzintara koncertzālēs. Dzintara dziesmas vieno 

paaudzes Latvijā un latviešus visā plašajā pasaulē. 

Mūsu senči, darinot piekariņus, krelles un kulta priekšmetus, 

savu pieķeršanos dzintaram ir apliecinājuši jau pirms 

vairākiem tūkstošiem gadu. Dzintara brīnumainās spējas 

izsenis ir novērtējuši arī dziednieki, ārsti un astrologi. Šodienas zinātnieki, mākslinieki un 

komponisti joprojām smeļas iedvesmu mūsu saules akmenī – dzintarā. LNVM Muzeju nakts 

apmeklētājiem piedāvās jaunatklāto izstādi „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.  

http://www.lnvm.lv/
https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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hronika 

Muzejs burbuļplēvēs 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

uzsācis krājuma priekšmetu 

sagatavošanu pārcelšanās procesam 

uz pagaidu telpām. Šim nolūkam tiek 

iegādāti dažādi materiāli – to vidū arī  

t. s. burbuļplēves, kuras sargās 

unikālās vērtības no nejaušiem 

triecieniem.  Muzeja krājumu uz trīs 

gadiem izvietos telpās Rīgā, Lāčplēša 

ielā 106/108, izstādes un ekspozīcijas 

tiks izvietotas agrākajās Latvijas 

Universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātes telpās Brīvības bulvārī 32.  
Fotogrāfe Zane Lāce, LNVM. 

 

Atvadu ekskursija pa muzeja telpām Rīgas pilī 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. martā LNVM darbinieki vēlreiz izstaigāja Rīgas pils galeriju un pagrabus, kur šobrīd ir 

muzeja darba telpas un krājuma priekšmetu glabātuve. Ekskursiju vadīja un ar Rīgas pils 

būvvēsturi iepazīstināja Arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis.  
Fotogrāfs Kārlis Kalsers, LNVM.   
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Ģimene no Valmieras brauc uz nodarbībām muzejā 
8. marta Ģimenes dienas nodarbībā LNVM 

muzejpedagoģe Santa Miķelšteine mazajiem un  

lielajiem stāstīja par modes vēsturi.  

Tajā piedalījās arī ģimene no Valmieras –  

mamma Evija Meirāne un meita – sešgadīgā  

Anna Čepjolkina, kuras jau trešo reizi šajā gadā bija  

mērojušas tālo ceļu līdz "Dauderiem" Rīgā, lai  

apmeklētu muzeja Ģimenes dienas pasākumu. 

Muzeja darbinieki ir gandarīti, ka aicinājums brīvo  
laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot  

kultūras vērtības ir sadzirdēts.  

Attēlā: Evija Meirāne un Anna Čepjolkina.  

Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM. 

Āraišu arheoloģiskais muzejparks saņēmis finansējumu vasaras aktivitātēm 
Sadarbībā ar 

nodibinājumu 

„Āraišu ezerpils 

fonds”Āraišu 

arheoloģiskajā 

muzejparkā 2014. 

gada vasarā tiks 

realizēti divi projekti.  

Projektu „Vasaras 

svētdienas kopā ar 

Vidzemes folkloras 

kopām” ar 1500 EUR 

atbalstīja Valsts 

Kultūrkapitāla fonds. 

Tā ietvaros muzejparkā noteiktos laikos uzstāsies ilggadējie sadarbības partneri – folkloras kopa 

„Dzieti" un citas Āraišu apkārtnē tuvākās folkloras kopas, arī Dzērbenes folkloras kopa „Māras 

bērni”, kas 22. jūnijā cels priekšā jestru "Alus programmu".  

Pateicoties "Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrībai" un tās biedriem Arsēnijam 

Šenrokam un Daumantam Kalniņam, vasarā muzejparkā tiks rīkotas arī piecas radošās 

darbnīcas, kurās varēs mācīties vai pilnveidot savas prasmes tāšu pīšanā, celaiņu darināšanā, 

ādas apstrādē, rotu gatavošanā un kokapstrādē. Projektu atbalstīja Amatas novada pašvaldība. 

Savukārt Amatas novada projektu konkursā daļēji tika atbalstīts projekts 6. Āraišu svētku 

norisei, kas notiks 26. jūlijā. Par šāgada svētku tēmu izvēlēta „Podi, medus senāk un šodien”. 
Attēlā: Folkloras kopa „Dzieti” Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. Foto no amata.lv  

 

Piešķirts finansējums muzeja rakstu krājuma izdošanai 
Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris LNVM 6000 EUR rakstu krājuma "Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2011 – 2013” izdošanai. To paredzēts atvērt 7. maijā, kad 

notiks gadskārtējie muzeja zinātniskie lasījumi.  
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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 - EUR 4,27 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: EUR 0,72 skolēniem, EUR 2,85 pieaugušajiem. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu latviešu valodā un krievu valodā 

pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 7,11. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu vidusskolas grupām latviešu valodā  

EUR 7,11, krievu valodā EUR 14,23. 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 
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