APRĪLIS
Pavasaris nāks ar paliem

Ūdens līmeņa celšanās upēs un citās ūdenskrātuvēs pavasarim bijusi piedienīga visos laikos.
Tam liecinājumi rodami arī muzeja fotokolekcijā. Attēlā: Grīva (tagad Daugavpils) ap 1900.g.
Fotogrāfs Oskars Emils Šmits. LNVM krājums.
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kalendārs | 2013.g. aprīlis
Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā:
laiks: līdz 14. aprīlim


izstāde „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”.

pastāvīgās izstādes


„Sakrālā māksla”, „Muzeja skolas klase”, „Nauda Latvijā gadsimtu ritumā”.

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”
pastāvīgās izstādes


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

LNVM izstādes ārpus muzeja
Izstāde „Latvijas nacionālajai valūtai un Latvijas Bankai – 90”.
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz maijam.
CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Mēs, tauta”
vieta: Rīgas 95. vidusskola | laiks: 8.-12. aprīlis.
vieta: Brocēnu vidusskola | laiks: 15.-19. aprīlis.
vieta: Rīgas 22. vidusskola | laiks: 22.-24. aprīlis.
vieta: Āgenskalna sākumskola | laiks: 29. aprīlis-2. maijs.
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”vieta: Rīgas centra humanitārā vidusskola | laiks: 29.aprīlis-6. maijs.
Izstāde „Valsts prezidenta institūcijai 90”
vieta: Rīgas 72. vidusskola |
laiks: 29.aprīlis-3. maijs.

Attēlā: ceļojošā izstāde
„Valsts prezidenta institūcijai 90”
Latvijas Universitātē.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 13. aprīlī plkst. 12.00


Ģimenes diena. Tematisks pasākums 6-12 gadus veciem bērniem „Ceļojums laikā:
no akmens laikmeta cirvja līdz pasaulē pirmajam miniatūrajam fotoaparātam VEF Minox!”
Uz nodarbību aicināti sešgadnieki
un jaunāko klašu skolēni, kurus
interesē stāsti par vēsturi un
saturīgi pavadīts brīvais laiks.

Šoreiz kopā ar muzejpedagoģi
Santu Miķelšteini bērni iepazīs lielo
muzeja ekspozīciju nolūkā saprast,
kā vēstures periodi nomaina cits
citu un kā to ilustrē dažādas muzeja
krājumā esošas lietas. Mazie vēstures pētnieki arī paši varēs tās apskatīt un aptaustīt.
Ģimenes biļetes cena neatkarīgi no tās locekļu skaita - Ls 2,50.

Attēlā: Bērni Ģimenes dienas
nodarbībā Latvijas Nacionālajā
vēstures muzejā.
Fotogrāfe Astrīda Burbicka.

laiks: 13. aprīlī plkst. 12.00


Tālākizglītības cikla pieaugušajiem „Sestdienas tikšanās pilī” nodarbība.
Ekskursija pamatekspozīcijā par apģērba gatavošanas un nēsāšanas vēsturi.
Vada LNVM Arheoloģijas departamenta arheoloģe, seno tekstiliju pētniece Irita Žeiere.

Ieejas biļetes cena: pieaugušajiem Ls 2, pensionāriem un studentiem Ls 1, skolēniem Ls 0,50.
Derīga Ģimenes biļete.
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aktualitātes 2013.g. aprīlī
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu.
Bezmaksas diena martā – 27. aprīlis.

Organizē Pieminekļu valdes gadadienai veltītu starptautisku konferenci
Aprit 90 gadi, kopš laikrakstā „Valdības Vēstnesis” tika publicēts Likums par pieminekļu
aizsardzību, kas pirmo reizi Latvijā paredzēja izveidot speciālu kultūras pieminekļu aizsardzības
institūciju Pieminekļu valdi. Tās pirmā sēde notika 1923. gada 18. septembrī, un ar laiku
Pieminekļu valde kļuva par 1920.-1930.gadu stūrakmeni kultūras mantojuma pārvaldībā.
Tādējādi tika radīts pamats Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības, apzināšanas un
pārvaldības darbam, kas tika turpināts arī vēlākajās desmitgadēs.
Atzīmējot Pieminekļu valdes izveides gadadienu un nolūkā izvērtēt 20. gadsimta starpkaru
perioda kultūras mantojuma aizsardzības un pārvaldības teorētisko un praktisko pieredzi,
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte,Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs organizē starptautisku zinātnisku konferenci
„Kultūras mantojuma pētniecība un pārvaldība Baltijas valstīs 1920. – 1930. gados: pagātnes
mācības un laikmetīgie izaicinājumi”. Tā notiks 2013. gada 18. septembrī Latvijas Universitātes
Mazajā aulā.
Pētnieki aicināti pieteikt
referātus par šādām tēmām:
pieminekļu aizsardzības
pirmsākumi Latvijā
un Pieminekļu valdes
izveidošanas apstākļi;
Pieminekļu valdes darbība un tās
vērtējums, kultūras mantojuma
aizsardzība Baltijas valstīs 20.
gadsimta starpkaru periodā;
kultūras mantojuma
apzināšana un zinātniskās
pētniecības aspekti 1920. – 1930.
gados; kultūras pieminekļu
praktiskās saglabāšanas
problēmas Baltijas valstīs
salīdzinošā skatījumā starpkaru posmā, kultūras pieminekļu sarakstu veidošana 1920. – 1930. gados,
kultūras mantojuma politikas veidošana un sabiedrības attieksmes, kultūras mantojuma pārvaldība un
politiskā ideoloģija Baltijas valstīs.
Referātu tēma un īss kopsavilkums (līdz 300 vārdiem) līdz 2013. gada 1. jūlijam jānosūta Andrim Šnē
(e-pasts: andris.sne@lu.lv) vai Jānim Asarim (e-pasts: janis.asaris@mantojums.lv).
Referātu ilgums – 20 minūtes. Konferences darba valodas: latviešu un angļu. Konferences referāti tiks
publicēti 2013. gada nogalē.
Attēlā: Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībnieki Rēzeknes apriņķa
Andrupenes pagastā. 1925. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.
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Seminārā vēstures skolotājiem stāstīs par 20. gs. otro pusi
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs tradicionāli organizē izglītojošu semināru vēstures
skolotājiem. Tas notiks 11. aprīlī plkst. 13.00 Rīgas pilī, muzeja Konferenču zālē,
Pils laukumā 3. Semināra tēma - „20. gs. otrās puses vēstures liecību vākšana, glabāšana un
izmantošanas iespējas vēstures mācīšanā skolā”.
Tajā piedalīsies LNVM Vēstures departamenta pētniece Dr. hist. Kristīne Ducmane, stāstot par
naudu kā laikmeta un vēsturisko pārmaiņu liecinieci; Vēstures departamenta galvenā krājuma
glabātāja Aija Jansone iepazīstinās ar muzejā esošām liecībām par izsūtījuma un trimdas laiku
20.gs.; LNVM direktora vietniece krājuma darbā, mākslas vēsturniece Anita Meinarte runās par
sadzīves un dizaina priekšmetiem kā padomju ikdienas dzīves lieciniekiem; Vēstures
departamenta pētnieks Toms Ķikuts dalīsies LNVM pieredzē par Trešās atmodas notikumu
dokumentēšanu.
Semināra dalībnieki kā ik gadu saņems apliecinājumu par noklausītajām lekcijām.

Ģimenes dienas nodarbības
Tematiskie pasākumi bērniem muzejā notiks vēl aprīlī un maijā, tad no septembra līdz
decembrim katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 12.00 (18. maijā saistībā ar Muzeju dienu
pasākums notiks mēneša trešajā sestdienā).
Tuvākie pasākumi
13. aprīlis – „Ceļojums laikā: no akmens laikmeta cirvja līdz pasaulē pirmajam miniatūrajam
fotoaparātam VEF Minox”. 18. maijs – „100 Latvijas vēstures relikvijas”. Par ģimeni šo
pasākumu kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus (6-11 gadu vecumā),
kurus muzeja apmeklējuma laikā pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Ģimenes biļetes
cena neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita - Ls 2,50.
Bērnu vecāki šajā laikā aicināti izmantot iespēju iepazīt kādu muzeja izstādi vai ekspozīciju gida
pavadībā tālākizglītības cikla pieaugušajiem ietvaros. Derīga Ģimenes dienas biļete.

Tālākizglītības cikls pieaugušajiem „Sestdienas tikšanās pilī”
Reizi mēnesī sestdienās plkst. 12.00 ar vēstures interesentiem tiekas muzeja speciālisti,
piedāvājot lekciju par kādu Latvijas vēstures periodu, notikumu, personību vai ekskursiju vienā
no muzeja ekspozīcijām.
Pasākums notiek paralēli Ģimenes dienas nodarbībām, un to aicināti izmantot arī bērnu vecāki
vai pavadoņi. Ieejas biļetes cena izstādē: pieaugušajiem Ls 2, pensionāriem un studentiem Ls 1,
skolēniem Ls 0,50. Derīga Ģimenes biļete.
Tuvākie pasākumi
13. aprīlis. Ekskursija pamatekspozīcijā par apģērba gatavošanas un nēsāšanas vēsturi. Vada
LNVM Arheoloģijas departamenta arheoloģe, seno tekstiliju pētniece Irita Žeiere.
18. maijs. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar etnogrāfiem. Vada
LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte.
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jaunieguvumi 2013.g. martā
Uzdāvina padomju perioda sadzīves priekšmetus
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departaments papildinājis padomju sadzīves
priekšmetu kolekciju ar dāvinājumu – 20. gs. 50. – 80. gadu priekšmetiem, kas lietoti zeķu
fabrikas „Aurora” strādnieces Veras Stručkovas un autovadītāja Dmitrija Gračova ģimenē
Āgenskalnā Rīgā. Tie ir saimniecības piederumi, pārtikas produktu iepakojumi, aksesuāri,
rotaļlietas, plastmasas izstrādājumu fabrikas „Ausma”, kombināta „Somdaris” ražojumi un
rokassomiņas, kas ražotas
ārpus Latvijas PSR –
Ļeņingradā un Ungārijas
Tautas republikā.

Attēlā:20.gs. 60.-70.gadu
galantērijas izstrādājumi.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Attēlā:20.gs. 60.gados ražota
rotaļlieta - traktors, 80.gados
ražots koka trauks
rakstāmpiederumiem un
kārba putraimu uzglabāšanai.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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hronika
„StonesLab” projekts Rīgā
7.-8. martā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika starptautiskā akmens laikmeta
tehnoloģijām veltītā projekta “StonesLab” dalībnieku
tikšanās. Rīgā bija ieradušies pētnieki no Krievijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Portugāles, Polijas, kurus
vieno īpaša interese par akmens laikmeta krama apstrādē
izmantotajām specifiskajām tehnikām.
Seminārs ilga
divas dienas,
galvenā uzmanība
tika veltīta
Salaspils Laukskolas apmetnes materiāla un Burtnieku
Zvejnieku kapulaukā atrasto krama priekšmetu
detalizētai izpētei
un analīzei.
Pasākuma
ietvaros notika arī profesora K. Kozlovska priekšlasījums
par izmaiņām krama apstrādes tehnikās pārejā no
mezolīta uz neolītu, atspoguļojot kopīgo un atšķirīgo ļoti
plašos Eiropas reģionos.
Attēlos: semināra dalībnieki LNVM konferenču zālē un praktiskā
darba norises.

Lekcija par Kaļiņingradas apgabala arheoloģisko izpēti
22.martā LNVM viesojās Dr. hist. Vladimirs
Kulakovs ar lekciju „Arheoloģiskā izpēte
Kaļiņingradas apgabalā 2010.-2012.gadā”. To
apmeklēja Latvijas Arheologu biedrības aicināti
arheologi, restauratori un citi interesenti.
Vladimirs Kulakovs ir pazīstams krievu arheologs,
kurš kopš 1974. gada vadījis arheoloģisko
pieminekļu izpēti Kaļiņingradas apgabalā. Viņš ir
daudzu zinātnisko publikāciju autors. V.Kulakova
zinātniskās intereses saistītas ar rietumbaltu,
konkrēti seno prūšu kultūras izpēti. Pēdējo gadu pētījumi saistīti ar izrakumiem Kaupā,
Kaļiņingradas centrā, kuru rezultātā tika daļēji atklāta XV- XIX gs. pilsētas apbūve, kā arī tika
veikta nozīmīga II- IV gs. apbedījumu izpēte Raušenas-Kobjeitenas kapulaukā.
Attēlā: Dr. hist. Vladimirs Kulakovs lekcijas laikā LNVM konferenču zālē. Fotogrāfs Arturs Tomsons.
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Muzeja pārstāve viesojas Salaspilī
6. martā Salaspils novada sociālā dienesta
Dienas centrā personām ar funkcionāliem
traucējumiem viesojās LNVM
Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītāja Astrīda Burbicka,
iepazīstinot ar lekciju „Padomju cilvēka
ikdienas dzīve”. Stāstījumu ilustrēja ar
LNVM krājuma priekšmetiem un
fotogrāfijām, kurās atspoguļota Latvijas
padomju perioda ekonomika, kultūra,
izglītība un sadzīve.
Pasākuma dalībnieku interesi izpelnījās
arī fotogrāfijas par izstādi „Padomju
ikdienas dizains”, kas muzejā bija skatāma 2011. gadā. Krājuma priekšmeti – rotaļlietas un pašu
klausītāju līdzpaņemtās mantas ļāva atgriezties pagātnē, dalīties atmiņās.
Attēlā: Salaspils novada sociālā dienesta Dienas centra apmeklētāji pēc lekcijas. LNVM pārstāve Astrīda Burbicka
otrajā rindā otrā no labās.

„Bruņinieki Rīgas pilī”
9.martā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā
notika ikmēneša Ģimenes dienas pasākums.
Tā tēma bija saistīta ar viduslaiku
bruņiniekiem un Rīgas pili. Mazie vēstures
interesenti arī varēja ietērpties stilizētos
bruņinieku tērpos un izspēlēt ainas no
viduslaiku dzīves. Šī programma ģimeņu
vidū iemantojusi gada populārākā
pasākuma godu.

Attēlos: LNVM muzejpedagoģe Santa Miķelšteine un
Ģimenes dienas dalībnieki. Fotogrāfs Kaspars Zellis.
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piedāvājumi
Skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā
šādas ceļojošās izstādes:








„Mēs, tauta”
„Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”
,,Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.”
„Baltijas brīvības ceļš”
„Patiesība par Lielvārdes jostu?”
,,Rīgas naudai - 800”
„Latvijas Valsts prezidenti”
Ceļojošo izstāžu eksponēšanas maksa par 1 dienu – 3 Ls.

Sākumskolas audzēkņu grupām
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā.









„Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina,
ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem);
„Kā dzīvoja senie ļaudis” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas
ar seno cilvēku dzīvesveidu akmens, bronzas un dzelzs laikmetā);
„Ceļojums laikā no ledus laikmeta līdz 19. gs.” (programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar cilvēku
dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā un latviešu tradicionālo kultūru un dzīvesveidu 19. gs.);
„Kā Pastariņam skolā gāja” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina,
kā mācījās zemnieku bērni 19. gs.);
„Ābece – mana pirmā mācību grāmata” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas
ar pirmajām latviešu ābecēm);
„Ciemos pie zemnieka un muižnieka” (muzejpedagoģiskā programma, kura iepazīstina
ar zemnieku un muižnieku dzīvesveidu 19. gs.);
„Latviešu gadskārta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni var iepazīties
ar latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem);
„Mana Latvija” (muzejpedagoģiskā programma, kurā skolēni uzzina par Latvijas Republikas
dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu).

Pamatskolas un vidusskolas audzēkņu grupām:
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā.







„Latvijas senvēsture” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.;
„Latvija viduslaikos” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.
„Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas
ar Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Skolēniem ir iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku
ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk.;„Viduslaiku pilsēta – Rīga”
(muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) P/sk., V/sk.;
„Senā skola un rakstība” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas
ar to, kā bērni mācījās skolā 19. gs.); P/sk.
„Ornaments, zīme, simbols Latvijā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.;
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„Apģērbs gadsimtu gaitā Latvijas teritorijā” (no akmens laikmeta līdz 19. gs. beigām) (tematiskā ekskursija
pamatekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.;
„Rotaslietu attīstība Latvijā līdz 17. gs.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.;
„Kurzemes un Zemgales hercogiste hercoga Jēkaba valdīšanas laikā” (muzejpedagoģiskā programma, darba
lapas) P/sk., V/sk.;
„Tautastērpi Latvijas novados” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.;
„Zemnieku un muižnieku dzīvesveids 18. – 20. gs. sāk.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk.,
V/sk.;
„Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs” (muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) P/sk., V/sk.;
„Sakrālā arhitektūra un māksla 14. – 18./19. gs. mijā” (muzejpedagoģiskā programma vidusskolas klasēm,
darba lapas) V/sk.;
„Jūgendstila interjers, rotas, aksesuāri” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) V/sk.
„Naudas vēsture Latvijā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.;
„Heraldika un ģerboņu vēsture Latvijā” ( muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar
heraldikas principiem, ģerboņu vēsturi Latvijā, Latvijas Republikas ģerboņa izveidi, darba lapas) P/sk., V/sk.;
„Latvijas Republika. 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas)
P/sk., V/sk.;
„Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.

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, LV- 1005; tālrunis: 67392229.
Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00.
LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS
Āraiši, Amatas novads, LV 4140; tālrunis: 64107080.
Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00.
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Cenrādis
Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums
1.1.

PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.1.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.1.2.

Skolēniem

1 persona

0,50

1.1.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,00

1.1.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)

1 apmeklējums

2,50

1.2.

MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.2.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.2.2.

Skolēniem

1 persona

0,50

1.2.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,00

1.2.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmeklējums

2,50

1.3.

VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.3.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.3.2.

Skolēniem

1 persona

0,50

1.3.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,00

1.3.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmeklējums

2,50

1.4.

PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS (ar
PVN)

1.4.1.

Pieaugušajiem

1 persona

3,00

1.4.2.

Skolēniem

1 persona

0,80

1.4.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,50

1.4.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmeklējums

3,80

1.5.

Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām)

1 persona

10,00

1.6.

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

1.6.1.

latviešu valodā

1.6.2

svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu

1 grupa

5,00

1 grupa

5,00

skolēniem)
1.6.3.

krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem

1.7.

„DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.7.1. Pieaugušajiem

1 persona

0,50

1.7.2.

Skolēniem

1 persona

0,20

1.7.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

0,40

1.7.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmeklējums

0,70
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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 īsteno izstāžu darbību Latvijā un ārvalstīs, veic pētniecisko darbību, organizē konferences un
seminārus, 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
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, 2013
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