MAIJS

Maija vidū muzejs atjaunos izstāžu darbību
2014. gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras
galvaspilsēta, kā viens no Latvijas kultūras
simboliem tiek godināts dzintars.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, lielākais
Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un
etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs,
sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-2014” izveidojis
izstādi „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”,
kas būs viens no Rīgas – Eiropas kultūras
galvaspilsētas gada programmas notikumiem
tematiskajā līnijā „Dzintara ādere”.
No š. g. 15. maija līdz 1. novembrim tā
apskatāma LNVM jaunajā pagaidu mājvietā
Rīgā, Brīvības bulvārī 32 (plašāk skat. 3., 4., 6.,
8.-9. lpp.)
Attēlā: Izstādes plakāts.
Mākslinieks Ģirts Boronovskis.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada maijs |

kalendārs | 2014.g. maijs
Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Rīgā, Brīvības bulvārī 32
laiks: 2014. gada 15. maijs – 1. novembris


izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.

Muzeja pamatekspozīcija līdz tās iekārtošanai jaunajās telpās apmeklētājiem vēl slēgta.

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: līdz 18. novembrim.

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”
vieta: Daugavpils Valsts ģimnāzija |
laiks: līdz 9. maijam.

Izstāde „Mēs, tauta”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola |
laiks: līdz 6. maijam.

Izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”
vieta: Aizkraukles ģimnāzija |
laiks: 6. maijs – 12. maijs.
Izstāde „Kas pagātni pētī, nākotni svētī. Pieminekļu valdei - 90”
vieta: Liepājas Universitāte |
laiks: 20. maijs – 23. 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.
www.mzm.cz/en/
LNVM krājuma materiāli eksponēti arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstādē
„Dzintars: mīti un zinātne” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas muzeju projekta
„Dzintara ceļš Rīgā” ietvaros.
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Pasākumi
vieta: LNVM ekspozīciju un izstāžu telpas Rīgā, Brīvības bulvārī 32, virs pasta nodaļas „Sakta”
laiks: 17. maijā, sākums plkst. 12.00, norise līdz plkst. 14.00

Ciklā „Muzejs ģimenei” izglītojoša un izklaidējoša nodarbība bērniem
un vecākiem „Dzintara senlietu stāsti"
Turpinot 2014. gada pavasara sezonu, Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs aicina ģimenes uz savām jaunajām
ekspozīcijas, izstāžu un nodarbību telpām Rīgā, Brīvības
bulvārī 32.
Šajā reizē – iepazīšanās ar izstādi “Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens”, kurā būs skatāmi unikāli dažādos laikmetos
tapuši dzintara izstrādājumi. Mazie un lielie apmeklētāji
uzzinās stāstus par dzintara krellēm un piekariņiem, kas
darināti un nēsāti akmens
laikmetā pirms vairākiem
tūkstošiem gadu, un pētīt
dzintara figūriņas, kurās
atpazīstami gan dzīvnieki,
gan cilvēki. Senākās dzintara
rotas, kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos, varēs salīdzināt ar
19. gadsimta rotām, kuras pie goda tērpiem nēsāja latvieši. Tāpat varēs izzināt, kuras no senajām
dzintara apstrādes tehnikām saglabājušās līdz mūsdienām, kad Baltijas jūras dārgakmens pārtop
greznās 21. gadsimta rotās.
Nodarbības laikā ar kartes palīdzību būs iespēja izstaigāt seno Dzintara ceļu, uzzināt, kas par
dzintaru vēstīts latviešu tautas dziesmās. Bērni
un pieaugušie varēs pārbaudīt savas zināšanas
par dzintaru, atbildot uz jautājumiem, salīdzinot
dažādus dzintara izstrādājumus un zīmējot
jaunas dzintara rotas lietas.
Vecāki aicināti fotografēt un filmēt!
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī
rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem, aicinot
laiku pavadīt
kultūrvēsturiskā
vidē un izzinot
kultūras vērtības.
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: augšā pa kreisi –ūdensputna figūriņa no Nainiekstes apmetnes, 3600 – 2800 g. pirms Kristus; augšā pa labi –
sirdsveida sakta. Rucava. 19. gs.; lejā pa kreisi – dzintara poga no Virānes Puntūža kapulauka 1. gadu tūkstotis pirms
Kristus; lejā pa labi – zoomorfa figūriņa no Aboras I apmetnes 2900-1800 g. pirms Kristus.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Pasākumi
vieta: LNVM ekspozīciju un izstāžu telpas Rīgā, Brīvības bulvārī 32, virs pasta nodaļas „Sakta”
laiks: 17. maijā, no plkst. 19.00, norise līdz plkst. 01.00

Dzintars vēsturiskā skatījumā
17. maijā noslēgsies Muzeju nakts trīs
gadu cikls, kas iezīmēja trejkrāsaino
(zils, zaļš, sarkans) dzintara tapšanas
ceļu. Šogad sārtais dzintars
iemirdzēsies visā savā spožumā.
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.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvā
aplūkot jaunatklāto izstādi „Dzintars –
Baltijas jūras dārgakmens”, kurā
eksponētas muzeja arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekcijas.
Attēlā: Piespraude „kniepķens”. 1979. gads. Gunta Kripēna. Liepāja. Tautas lietišķās mākslas studija „Kursa”.
Dzintars, metāls. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

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: 17. maijs, sākums plkst. 18.00, norise līdz plkst. 01.00

„Dauderos” – Raibā nakts
Muzeju naktī „Dauderos” paredzēta daudzveidīga izklaides programma: visu vakaru tiks
rādītas Latvijā tikpat kā nezināmās meksikāņu multiplikācijas filmas; bērni ar vecākiem
varēs iejusties bruņinieka tēlā un fotografēties; tāpat „Dauderu” namā un dārzā notiks
apslēptās mantas meklēšana. Paredzēta arī īsfilmu veidošana, ļaujot Muzeju nakts
apmeklētājiem iejusties galveno varoņu tēlos. Pasākumā piedalīsies deju skola „Akadēmija
Decubason” un grupa „Chasing Rabbits”. Muzeju nakts laikā noteiktās stundās tiks
piedāvātas gida vadītas ekskursijas pa „Dauderiem”.
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Pasākumi
vieta: Āraišu arheoloģiskais muzejparks
laiks: 17. maijā, no plkst. 19.00, norise līdz plkst. 01.00

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā kurs ugunis
Muzeju nakti muzejparka apmeklētājiem piedāvā pavadīt ar devīzi „Dzirkstī sārti uguntiņa”.
Līdz ar krēslas iestāšanos ikviens varēs izmantot savas zināšanas, prasmes, spējas un veiklību
spēlē „Sarkano dārgumu medības”. Tās ietvaros būs jāmēģina iegūt uguni pēc sentēvu metodēm
un jāizmēģina vēlā dzelzs laikmeta amatu prasmes, kā arī jāatbild uz erudīcijas jautājumiem un
jāmin latviešu tautas mīklas par uguni.
Plkst. 19.00 pilsdrupu pakājē LNVM arheoloģes, keramiķes Baibas Dumpes vadībā tiks uzsākta
māla podu dedzināšana atklātā ugunskurā. Podus dedzinās aptuveni 4 stundas.
Meitu salā tikmēr notiks dzelzs kausēšanas krāsns kurināšana Eināra Dumpja vadībā.
Pie bronzas laikmeta mājiņas LNVM arheologs Dr. hist. Artūrs Tomsons ar domubiedru grupu
demonstrēs, kā senlaikos kausēja bronzu un veiks ar to dažādus eksperimentus.
Ikviens interesents varēs izmēģināt, kā darbojas gaisa padeves plēšas.
Vakara gaitā notiks arī dažādas citas
aktivitātes, tostarp tikšanās ar jauniešu
žurnāla "Ilustrētā Junioriem" redakciju un
žurnāla abonementu izspēle. Mazākie
bērni varēs piedalīties zīmēšanas
konkursā „Ietērp ezerpili sarkanajā”.
Plkst. 23.00 Muzeju nakts noslēgumā
Krūskopu ģimene vadīs „Uguns rituālu”.
Tie, kas vēlas izbaudīt jaukās pavasara
putnu skaņas un Āraišu ezera dzestrumu,
muzejparkā var arī pārnakšņot (līdzi
jāņem sava telts). Līdz 16. maijam
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 64107080
vai e-pastu: araisi@history-museum.lv
Attēlā: Muzeju nakts logo. Muzeju-nakts.lv
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aktualitātes 2014.g. maijs
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Bezmaksas apmeklējuma diena LNVM
izstāžu telpā Brīvības ielā 32 un nodaļā „Dauderi” maijā – 30. maijs.

Atklās izstādi par dzintaru
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādē „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, kas no š. g.
15. maija līdz 1. novembrim būs apskatāma LNVM jaunajās ekspozīcijas un izstāžu telpās
Brīvības bulvārī 32, ar muzeja krājumā esošajām arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara
kolekcijām atainota dzintara izplatība un tā atrašanas vietas Latvijas teritorijā, iezīmētas
reģionālās „dzintara krustceles” un lielais
Dzintara ceļš, aplūkota dzintara apstrādes
prasmju evolūcija un dzintara nozīme latviešu
folklorā.
Baltijas jūras dzintars pazīstams kopš ļoti
seniem laikiem. Jau paleolītā Baltijas jūras
dienvidrietumu piekrastē bijusi attīstīta dzintara
apstrāde. Latvijas teritorijā dzintars konstatēts
kopš agrā neolīta beigām (apm. 4. g. t. pr. Kr.
otrā puse). Šajā laikā veidojušos dzintaru
joprojām var atrast kādreizējo lagūnu teritorijās
mūsdienu Kurzemes piekrastē.
Neolīta periodā dzintara apstrāde uzplauka visā
Baltijā. Te izveidojās lielākie dzintara apstrādes
centri, kas ar savu produkciju apgādāja ļoti
plašus apgabalus. Apmaiņas ceļā tie saņēma tā laika augstvērtīgākos materiālus – Valdaja kramu
un Karēlijas slānekli – kvalitatīvu darba rīku izgatavošanai. Dzintars vārda tiešā nozīmē pildīja
dārgakmens funkcijas un bija vērtīgākā eksportprece.
Lubānas ezera un jūras piekrastes apmetnes noteica dzintara izstrādājumu
modi visā Austrumeiropas teritorijā, to darinātā produkcija bija izplatīta no
Polārā loka līdz pat Vidusdņeprai. Dzintara apstrādes māksla sasniedza ļoti
augstu līmeni, tas īpaši redzams zoomorfajās un antropomorfajās figūrās.
Sārnates apmetnē atrasto aļņa figūru, no kuras saglabājusies tikai galva, var
salīdzināt ar tā laika pasaules mākslas šedevriem.
Dzintaram bija arī mītiska nozīme. To šuva klāt pie apģērba, izmantoja rotās, deva līdzi
mirušajam kapā. No dzintara gatavotās rotas savu simbolisko vietu latviešu kultūrā saglabājušas
līdz pat mūsu dienām. Rotu veidi mainījušies līdzi laikam un modei, bet materiāls palicis tas
pats: 20. gs. otrajā ceturksnī iecienītas bija smagnējas kreļļu virknes no precīzi apstrādātām
olveida krellēm, savukārt padomju laikā dzintara rotas apliecināja latviskās gaumes turpinātību.
Tāpat tās vienmēr uzskatītas par izcilu suvenīru, ko iecienījuši viesi un tūristi kā latviešu
kultūras raksturotāju. Dzintara rotas visai pasaulei nes vēstījumu par latviešiem.
Ar šo izstādi muzejs arī atklās savu jauno pagaidu mājvietu Brīvības bulvārī 32, kurā plānots
strādāt līdz Rīgas pils renovācijas pabeigšanai. Izstāde veidota sadarbībā ar nodibinājumu
„Rīga-2014”. Attēlā: dzintara krelles no Kapsēdes, 4.gs. pēc Kristus. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Darina akmens laikmeta sievietes tērpu
Vissenākie cilvēku apģērbi darināti no
dzīvnieku ādām un bieži vien tika
izgreznoti ar nomedīto dzīvnieku zobu
piekariem. Sākot ar 3300. g.pr.Kr., par
svarīgu maiņas objektu kļuva dzintars un
to kā vērtīgu materiālu sāka izmantot arī
apģērba rotāšanai.
Nozīmīgākie atradumi, kas apliecina
dzintara pielietojumu apģērba rotāšanā
arī Latvijas teritorijā, iegūti Zvejnieku
kapulaukā pie Burtnieku ezera. Tas ir
viens no plašāk pētītajiem akmens
laikmeta kapulaukiem Eiropā, ko daudzu
gadu garumā pētījuši Latvijas arheologi Ilga un Francis Zagorski. Vēlāk izpētes procesā
iesaistījusies arī skandināvu speciālistu grupa profesora Larsa Larsona vadībā. Kopumā iegūti ap
370 dažādi dzintara priekšmeti no 19 apbedījumiem.
Dzintariem bagātākais no tiem ir sievietes un vīrieša
dubultapbedījums (316. un 317. kaps), kas datējams ar 4256. –
3979.g.p.Kr. Atrasto dzintara izstrādājumu dažādības un
skaita ziņā tas ir unikāls visas Eiropas mērogā.
Minētā sievietes apbedījumā iegūti vairāk kā 100 dzintara
rotājumi.
Balstoties uz to izvietojumu, pirmo reizi Latvijā izstrādāta
akmens laikmeta sievietes tērpa rekonstrukcija. Tā būs
apskatāma izstādē „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.
Pēc LNVM arheoloģes Iritas Žeieres izstrādātās koncepcijas to
realizējusi Olita Špora, bet dzintara rotājumus darinājusi rotu
meistare Solveiga Vārna. Tie kā suvenīri arī iegādājami
LNVM.
Attēlā: Sievietes
un vīrieša
dubultapbedījuma
kopskats
Zvejnieku kapulaukā. L.Lecareux zīmējums. LNVM
krājums. Foto: augšā pa labi – sievietes un vīrieša
dubultapbedījuma kājgalis ar attīrītajiem dzintara
rotājumiem Zvejnieku kapulaukā. Fotogrāfs L. Larsons.
LNVM krājums; lejā pa labi – rotu Solveigas Vārnas
akmens laikmeta dzintara pogu atdarinājumi.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Muzeja jaunā mājvieta – vēsturiskā namā
No 2014. gada 15. maija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīciju un izstāžu telpas
vairākus gadus atradīsies namā Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Tas celts pēc arhitekta Heinriha Karla
Šēla projekta 1875. gadā uz viena no tā laika prestižākajiem zemes gabaliem Rīgā – Aleksandra
bulvārī (mūsdienās – Brīvības bulvāris) starp Lielā Parka ielu (Merķeļa iela) un Troņmantnieka
bulvāri (Raiņa bulvāris),
kas piederēja
vācbaltiešu muižnieku
fon Tranzē-Rozeneku
ģimenei. 19. gs. 70.-80.
gados nama pirmajā un
daļēji arī otrajā stāvā
dzīvoja pats
Jaungulbenes muižas
īpašnieks Otto fon
Tranzē-Rozeneks ar
ģimeni, savukārt otrais
un trešais stāvs bija
sadalīti plašos dzīvokļos
vairākām ģimenēm.
1910. gadā ēka nonāca
Rīgas Namīpašnieku
krājaizdevu sabiedrības
īpašumā un kļuva par
tās galveno mītni. Neorenesanses stilā celtajai ēkai 1912. gadā pēc arhitekta Mārtiņa Nukšas
projekta tika piebūvēts ceturtais stāvs. 20. gs. sākumā namā atradās arī vairāki veikali.
Pirmā pasaules kara laikā 1917. gadā vienā no dzīvokļiem atradās Latviešu strēlnieku pulku
Izpildu komiteja (Iskolastrels).
1918. gada 27. novembrī, pēc Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas, namā notika
Latvijas Sarkanā Krusta biedrības dibināšanas sapulce. Sākoties Latvijas neatkarības cīņām,
Rīgas Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības
telpās 1918. gada decembrī tika formēta un
atradās Latvijas Pagaidu valdības bruņoto spēku
kapteiņa Nikolaja Grundmaņa komandētā
Atsevišķā studentu rota – viena no pirmajām
Latvijas karaspēka vienībām. 1933. gada
20. decembrī Latvijas armijas komandieris
Mārtiņš Peniķis pie nama atklāja Atsevišķajai
studentu rotai veltīto piemiņas plāksni, kas
padomju okupācijas laikā tika demontēta, bet
2003. gada 20. decembrī atklāta no jauna. (turpin. 9. lpp.)
Attēlos: augšā – fon Tranzē-Rozeneku dzimtas nams. Aleksandra bulvāris 2/4. 20. gs. sākums; lejā –Rīgas
Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrības nams. Brīvības bulvāris 2/4. Ap 1928. gadu.
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(turpin. no 8. lpp.) 1919. gada vasarā, pēc
Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā, namā
īsu laiku bija izvietojusies Tirdzniecības
un rūpniecības ministrija. 1919. gada
nogalē namā mitinājās arī Latvijas
Sieviešu palīdzības korpusa ziedojumu
vākšanas birojs, Bermontiādes laikā 1919.
gada oktobrī-novembrī ēkā atradās
pilsētas ēdienu nams (virtuve). 20. gs. 20.
gadu sākumā ēkā darbojās arī Latvijas
Bēgļu reevakuācijas biedrība.
30. gados ēkā turpināja darboties Rīgas
Namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība, Rīgas Namsaimnieku biedrība, Rīgas Juristu biedrība,
Vīgneru Ernesta izveidotais Fonoloģijas institūts, Latvijas Universitātes studenšu korporācija
„Gaujmaliete”, kā arī dažādi restorāni, kafejnīcas un veikali. Biedrību telpās nereti tika rīkoti
dažādi kongresi, sanāksmes un izstādes. Ēkā
dzīvojuši pazīstami sabiedriskie un politiskie
darbinieki – Latvijas armijas ģenerālis Kārlis
Goppers, Latvijas Tautas padomes loceklis,
zvērināts advokāts Aurēlijs Zēbergs, sabiedriskā
darbiniece, žurnāla „Latviete” redaktore Lilija
Brants–Pārupe u. c.
Pēc padomju okupācijas ēka tika nacionalizēta.
1940. gadā tajā izvietoja Muitas departamentu, un
jau 1941. gadā to sāka izmantot Latvijas Valsts
universitātes Ekonomikas un juridiskās, kā arī
Vēstures un filoloģijas fakultātes vajadzībām.
Studenti ēku izmantoja līdz 2009. gadam un namā
atradās LU Vēstures un filozofijas fakultāte. Ēkas
pirmajā stāvā no 1966. līdz 2004. gadam atradās
populārais dāvanu un suvenīru veikals „Sakta”.
Kopš 2006. gada šajās telpās darbojas „Latvijas
Pasta” nodaļa. No 2014. gada maija ēkā atrodas
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija un
izstāžu zāles.
Informāciju sagatavoja LNVM Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts.
Attēlos: augšā – dāvanu un suvenīru veikala „Sakta” skice – 20.gs. 60. gadi; pa kreisi – skats uz Brīvības
bulvāri. 1998. gads. Fotogrāfs Leons Balodis, LNVM.

Profils portālā Rīga2014.org
Veidojot izstādi par dzintaru, LNVM sadarbojas ar nodibinājumu „Rīga-2014” un iekļāvies Rīgas
– Eiropas kultūras galvaspilsētas gada notikumu programmā. Muzejs arī izveidojis savu profilu
portālā, kurā apkopota informācija par visiem kultūras gada notikumiem.
http://riga2014.org/Latvijas_Nacion%C4%81lais_v%C4%93stures_muzejs
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Ar digitālajām tehnoloģijām modernizēs jauno LNVM pamatekspozīciju
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursā „Muzeju nozares attīstības programma”
atbalstīts LNVM projekts par pamatekspozīcijas modernizāciju, paredzot līdzās jau esošajām
digitālajām tehnoloģijām izveidot vēl desmit interaktīvus punktus par nozīmīgiem arheoloģijas,
etnogrāfijas, numismātikas un vēstures jautājumiem.
VKKF piešķīra 7000 EUR, lai daļēji realizētu divus no desmit iecerētajiem interaktīvajiem
punktiem. Tie veltīti Latvijas Republikas simboliem, to vēsturei un totalitāro okupācijas režīmu
represijām pret Latvijas iedzīvotājiem 20. gs. 40. gados. Latvijas Republikas proklamēšanai un
politiskajai sistēmai veltītajā zālē tiks izvietoti skārienjutīgie ekrāni ar iespēju izzināt Latvijas
karoga, ģerboņa, himnas un apbalvojumu vēsturi, noklausīties valsts himnu. Savukārt totalitāro
režīmu represijām veltītajā pamatekspozīcijas zālē tiks nodrošināta iespēja noklausīties represēto
iedzīvotāju stāstus, uzzināt par LNVM krājumā esošo organizācijas „Nacionālā sardze” 1944.
gadā noslēpto padomju režīma represēto iedzīvotāju kartotēku un citiem priekšmetiem, kas
atspoguļo represēto Latvijas iedzīvotāju likteņus.

Turpina zinātnisko lasījumu tradīciju
21. maijā plkst. 10.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, notiks ikgadējie LNVM zinātniskie lasījumi. Tajos
muzeja darbinieki tradicionāli iepazīstina ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Šogad
programmā LNVM arheologa Jāņa Cigļa referāts „Romas imports Latvijā”, arheoloģes Baibas
Vaskas referāts „Saktas tumšajos gadsimtos starp arheoloģiju un etnogrāfiju”, arheologa Artūra
Tomsona referāts „Arheoloģiskās liecības par šaujamlokiem Latvijas teritorijā”, etnogrāfes
Sanitas Stinkules referāts „Pieminekļu valde Latvijas preses karikatūrās un anekdotēs”,
vēsturnieka Toma Ķikuta referāts „Putna brīvība? Zemnieku pārvietošanās tiesiskais regulējums
19. gs.”, numismātes Laimas Grīnbergas referāts „Par dažiem faleristikas priekšmetiem ar savu
stāstu”. Aicināti arī citu muzeju darbinieki, vēsturnieki, interesenti.

Atvērs jaunāko muzeja rakstu krājumu
21. maijā LNVM gadskārtējo zinātnisko lasījumu noslēgumā tiks
atvērta muzeja jaunākā sagatavotā publikācija „Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2011 – 2013”.
Šī būs pēc skaita divdesmitā publikācija sērijā „Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja raksti” (pirmā iznāca 1964. gadā).
Raksti aptver plašu ar Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju,
numismātiku un mākslas vēsturi saistītu tēmu loku.
Visiem rakstiem pievienots kopsavilkums angļu valodā.
Rakstu autori ‒ LNVM darbinieki ‒ devuši jaunu ieguldījumu
Latvijas vēstures atsegšanā.
Valsts Kultūrkapitāla fonds izdevuma iznākšanu atbalstījis ar 6000
EUR piešķīrumu.
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Plāno atjaunot un sakārtot parku Sarkandaugavā
Iesaistoties Rīgas pašvaldībai, AS „Aldaris”, LNVM nodaļai „Dauderi” un Sarkandaugavas
attīstības biedrībai, ir sākti priekšdarbi, lai atjaunotu un sakārtotu „Dauderiem” piegulošo
„Aldara” parku, padarot to
pievilcīgāku un pieejamāku
apmeklētājiem. Galveno
finansējumu nodrošinās
pašvaldība, tā plāno piesaistīt arī
Eiropas Savienības līdzekļus.
Kā prioritāri veicamie darbi
parka atjaunošanai noteikti
attīstības metu izstrāde, parka
teritorijas vispārēja sakopšana un
atkritumu izvešana, parka koku
un krūmu apsekošana un
mazvērtīgā, nekvalitatīvā
apauguma izciršana, esošās
betona sienas demontāža, kā arī parka teritorijā esošo mākslīgo pilsdrupu stiprināšana un
drošības uzlabošana. Nākamajos darba etapos varētu notikt gājēju celiņu ierīkošana,
apgaismojuma sakārtošana, skatu
laukumu un atpūtas vietu ierīkošana,
kā arī vides objektu uzstādīšana.
Detalizētu izpēti veica un
ierosinājumus izstrādāja Latvijas
Lauksaimniecības universitātes ainavu
arhitektūras un plānošanas vadošie
speciālisti un šīs specialitātes 3. kursa
studenti.
Sākotnēji slēgto parku ar dīķi un
mākslīgajām pilsdrupām projektējis un
iekārtojis daiļdārznieks un ainavu
arhitekts Georgs Kufalts 1898. gadā kā
alus darītavas īpašnieka piemājas dārzu. Tā vēsturiskajā plānojumā īpaši uzsvērts teritorijas
reljefa izteiksmīgums. Visas sākotnējā plānojuma sastāvdaļas ir romantisma stila parka būves un
elementi – reljefs, mākslīgās pilsdrupas,
atbalsta mūri ar pusloka kāpnēm un rotonda.
Projekta publicitātes foto.
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jaunieguvumi 2014.g. aprīlī
Uzdāvina vērtīgas gravīras
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir saņēmis vērtīgu dāvinājumu no Čikāgā (ASV) dzīvojošā
latviešu kolekcionāra Viļņa Vīlipa, kurš muzejam ir dāvinājis četras 19. gs. tērauda gravīras ar
Vidzemes un Igaunijas ainavām – „Koknese”, „Cēsu pilsdrupas”, „Otepē baznīca” un „Paides
pilsdrupas”. Gravīras pēc baltvācu tēlnieka un zīmētāja Vilhelma Zigfrīda Stafenhāgena (18141881) zīmējumiem 19. gs. 60. gados iespiestas Gustava Georga Langes darbnīcā Darmštatē
(Vācija) un ir tikai dažas lapas no apjomīgā Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas attēlu krājuma,
kas, papildināts ar attēloto vietu aprakstiem, tika apkopots trīs sējumos – „Album Kurländischer
Ansichten”, „Album Livländischer Ansichten”, „Album Esthländischer Ansichten” – tika izdots
Jelgavā 1866.-1867. gadā.

V. Z. Stafenhāgens dzimis 1814. gadā Kuldīgā, 1834. gadā izglītojās Mākslas akadēmijā
Sanktpēterburgā, vēlāk mācījās Vācijā pie Grobiņā dzimušā tēlnieka Eduarda Šmita fon der
Launica un apmeklēja Mākslas akadēmiju Minhenē. 1850. gadā viņš atgriezās Kurzemē un
apmetās uz dzīvi Jelgavā. Vasaras mēnešos apceļoja Latvijas un Igaunijas skaistākās vietas,
zīmēja pilsētu un muižu skatus, dabas ainavas ar viduslaiku arhitektūras pieminekļiem – pilīm
un pilsdrupām. Dāvinājums ir nozīmīgs papildinājums jau muzejā esošajai V. Z. Stafenhāgena
darbu kolekcijai.
Šis nav vienīgais V. Vīlipa devums Latvijas vēstures liecību saglabāšanā, jo 2012. gadā viņš
muzejam dāvināja divas Latvijas teritorijas kartes no 16.-17. gs. izdotajiem atlantiem.
Attēls: tērauda gravīra. Cēsu pilsdrupas. Pēc V. Z. Stafenhāgena zīmējuma gravējis Johans Poppels. Iespiesta
Gustava Georga Langes darbnīcā Darmštatē. 1866. gads. LNVM krājums.
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hronika
Muzeja arheologi atskaites sesijā
2014. gada 24. aprīlī LZA telpās notika kārtējā arheologu atskaites sesija, ko rīko reizi divos
gados. Šogad sesijas apmeklētāji tika iepazīstināti ar 2012. un 2013. gada arheoloģisko pētījumu
galvenajiem rezultātiem. Konferenci organizēja LU LVI un tajā piedalījās 14 referātu autori un
līdzautori no valsts iestādēm un privātstruktūrām (LU VVF, LU LVI, LNVM, Tukuma muzeja,
VKPAI, SIA AIG). LNVM pārstāvēja Arheoloģijas departamenta darbinieki Vitolds Muižnieks
un Artūrs Tomsons. V. Muižnieks klātesošos iepazīstināja ar 2013. gada pētījumiem Rundāles
pils parka teritorijā, kuru gaitā izdevās noskaidrot 16., 17. gs. pils atrašanās vietu, tās apjomu un
celtniecības paņēmienus. A. Tomsons informēja par 2013. gada arheoloģiskās uzraudzības
darbiem pie Aglonas klostera ēkas, kur izdevās atklāt senākas apdzīvotības liecības (akmens
laikmeta krama atšķilu un vairākas agrā dzelzs māla trauku lauskas). Kopumā tika nolasīti 11
referāti, kas aptvēra hronoloģiski plašu periodu – akmens, bronzas, dzelzs laikmeta, viduslaiku
un agro jauno laiku arheoloģiju.

Saeimas bibliotēkā izstāde „Latvija NATO un ES – 10 gadi”

No š. g. 28. aprīļa līdz 17. novembrim LR Saeimas bibliotēkā aplūkojama LNVM krājuma
priekšmetu izstāde „Latvija Eiropas Savienībā un NATO – 10”.
2014. gadā Latvija pievienojās ietekmīgākajām politiskās, ekonomiskās un militārās sadarbības
organizācijām – Eiropas Savienībai un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO). Izstādes
mērķis ir parādīt svarīgākās norises, Latvijai sagatavojoties uzņemšanai šajās organizācijās, un
pēc tam. Izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, atspoguļots referendums par iestāšanos ES,
Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts līdzdalība dažādās ES programmās un politiskajos
procesos (t. sk. Eiropas Parlamenta vēlēšanas), euro valūtas ieviešana Latvijā, Latvijas
uzņemšana NATO, Latvijas kā NATO dalībvalsts saistību pildīšana starptautiskajās operācijās
un militārajās mācībās, kā arī NATO samits Rīgā 2006. gadā. Kopā eksponēti 108 priekšmeti.
Izstādi veidoja LNVM Vēstures departamenta vadītāja Inta Robežniece un galvenā glabātāja Ilze
Zīberte-Ķikute, mākslinieks Ģirts Boronovskis.
Attēlos: pa kreisi – LNVM Vēstures departamenta galvenā glabātāja Ilze Zīberte-Ķikute un LNVM mākslinieks
Ģirts Boronovskis iekārto izstādi Saeimā; pa labi – vitrīna ar LNVM krājuma priekšmetiem.
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Vēstures liecības dienas centrā
Muzejs turpina sadarbību ar Salaspils dienas centru, kas paredzēts cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem, un 24. aprīlī LNVM muzeja speciāliste Ingūna Podžuka tajā vadīja nodarbību
,,Senie laiki Latvijā.” Par šo tēmu prezentācijas formā tika nolasīta lekcija, apskatīti un analizēti
attēli. Interesenti arī varēja pielaikot rekonstruētas senlietas – dažādas rotaslietas un apģērba
elementus.
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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.
LNVM muzejpedagoģiskās programmas muzeja ekspozīcijas un izstāžu telpās Rīgā,
Brīvības bulvārī 32.
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

1 stunda

14,23

tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu
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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 turpina izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm,
izdod 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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