JANVĀRIS

2013. gadā muzejs turpinās darbu Rīgas pilī
Ap pili uzslietās sastatnes liecina, ka sākusies tās renovācija. Taču līdz 2015. gada beigām
darbi norisināsies tikai priekšpilī, tāpēc Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kas atrodas
Rīgas pils konventa daļā, 2013. gadā turpinās savu darbu kā līdz šim.
Latvijas vēstures interesentus joprojām gaidām Rīgas pilī!
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kalendārs | 2013.g. janvāris
Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā:
laiks: līdz 27. janvārim


izstāde ,,Kara vīra liktenis”.

pastāvīgās izstādes


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

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”
laiks: līdz 31. janvārim


Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde „Kārlis Ulmanis
jaunā mākslinieka acīm”.

laiks: līdz 31. janvārim


Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde „Matīss Siliņš”.

pastāvīgās izstādes


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

LNVM izstādes ārpus muzeja
CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”
vieta: Āgenskalna sākumskola | laiks: 14.- 18. janvāris.
Izstāde „Mēs, tauta”
vieta: Lizuma vidusskola | laiks: 4.- 25. janvāris.
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Rīgas Angļu ģimnāzija | laiks: 15.-16. janvāris.
vieta: Rīgas Valsts tehnikums | laiks: 18.-22. janvāris.
Izstāde „Latvijas nacionālajai valūtai un Latvijas Bankai – 90”.
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz maijam.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 12. janvāris plkst. 12.00


Ģimenes diena. Tematisks pasākums bērniem „Kas ir muzejs?”.
Nodarbības laikā, kas paredzēta 6-11 gadus
veciem bērniem, varēs uzzināt, kāds darbs
jāveic muzeja darbiniekiem - vēsturniekiem,
arheologiem, etnogrāfiem, numismātiem,
restauratoriem, māksliniekiem, muzeja
pedagogiem (skolotājiem) un kāpēc muzejs ir
interesants un nepieciešams arī mūsdienās –
21. gadsimtā.
Ģimenes biļetes cena neatkarīgi no tās locekļu
skaita - Ls 2,50.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

laiks: 12. janvāris plkst. 12.00


Interesentiem un bērnu vecākiem. Ekskursija muzejā gida pavadībā izstādē „Kara vīra
liktenis”.
To vadīs tās kuratore Irīna Zeibārte, LNVM
direktora vietniece zinātniskajā darbā. Izstāde
ar daudzveidīgu muzeja krājuma priekšmetu
un pētniecības rezultātu palīdzību rosina
apmeklētājus padomāt par kara vīra likteni
gadsimtu ritumā, sākot ar senajiem Latvijas
maztautu – kuršu, zemgaļu, latgaļu, sēļu un
lībiešu zemju aizstāvjiem līdz pat Otrajā
Pasaules karā dažādās frontēs iesaistītajiem
cīnītājiem.
Apskatāma līdz š. g. 27. janvārim!
Šo iespēju aicināti izmantot gan vecāki, kas
kopā ar bērniem atnākuši uz Ģimenes dienas
pasākumu, jo abas norises notiks paralēli, gan
ikviens cits interesents.
Ieejas biļetes cena izstādē: pieaugušajiem Ls 2,
pensionāriem un studentiem Ls 1, skolēniem
Ls 0,50. Derīga Ģimenes biļete.
Attēli no LNVM krājuma.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2013. gada janvāris | KALENDĀRS

3

aktualitātes 2013.g. janvārī
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu.
Bezmaksas diena janvārī – 26. janvāris.

Klajā nāk pētījums par J. Bēra kolekciju Britu muzejā
Decembra pēdējās dienās no tipogrāfijas saņemts ilgi lolotais LNVM Arheoloģijas departamenta
vadītāja Jāņa Cigļa un arheoloģes, Dr. hist. Antonijas Vilcānes pētījums “Johana Karla Bēra
kolekcija Britu muzejā”. Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti šāgada sākumā.
19.gs., kad aizsākās plaša senvietu pētniecība, pētnieki iegūtās senlietu
kolekcijas uzskatīja par savu īpašumu. Trūkstot vietējo muzeju
finansējumam un ieinteresētībai, senlietas
nonāca privātkolekcijās, vēlāk tika pārdotas
Rietumeiropas muzejiem. Londonā Britu
muzejā līdzīgā veidā nonāca J.Bēra
kolekcija.
Kopumā no šīs kolekcijas Britu muzeja krātuvē glabājas
495 senlietas, kas 19. gs. iegūtas, veicot izrakumus Skrīveru Aizkraukles
kapulaukā, Siguldas Saksukalnā un citos Latvijas pieminekļos.
Kolekcija nozīmīga ar to, ka tā satur liecības, kas
papildina esošo priekšstatu par lībiešu (it īpaši
Gaujas lībiešu) un latgaļu materiālo kultūru
vēlajā dzelzs laikmetā, atspoguļo Latvijas iedzīvotāju kontaktus ar
Skandināvijas zemēm. Atradumu vidū ir arī unikālas senlietas, kurām
nav analogu Latvijas muzeju krātuvēs.
Latvijas arheologu uzsāktā un ilgstoši turpinātā pētniecības un izdevējdarbības politika
mērķtiecīgi virzīta uz rezultātu – Latvijas vēstures objektīvas, pilnvērtīgas un vispusīgas
kopainas veidošana. Šīs politikas ietvaros LNVM līdz šim 17 sējumos ir apkopojis muzeja
darbinieku zinātniski pētniecisko darbu rezultātus, kā arī nodibinājis sēriju „Latvijas
kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs”.
J. Cigļa un A. Vilcānes pētījums
„J. K. Bēra arheoloģiskās kolekcijas Britu
muzejā” ir sērijas turpinājums nr. 4. Tas sekmēs
nozīmīga Latvijas arheoloģiskā mantojuma
ieviešanu zinātniskajā apritē, jo līdz šim
kolekcija pētniekiem bija mazpazīstama un
praktiski izpētei nepieejama.
VKKF šo publikāciju atbalstījis ar finansējumu.
Attēlā: Jānis Ciglis (centrā) kopā ar muzeja kolēģiem
aplūko tikko saņemto izdevumu.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Ģimenes dienas nodarbību programma visam gadam
Domājot par Latvijas jaunās paaudzes
„saradošanu” ar muzeju vidi, arī 2013.
gadā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
jau tradicionāli reizi mēnesī sestdienās
piedāvās iespēju ģimenēm ar bērniem
brīvo laiku pavadīt saturīgi un izglītojoši,
turklāt par simbolisku cenu.
Ikviena no deviņām nodarbībām gada
ritumā būs kā ceļojums laikā, kurā par
vēstures notikumiem bērni uzzinās ar
interesantu stāstu un āķīgu uzdevumu
starpniecību. Ar noslēpumainību vilinās
no muzeja krātuvju skapjiem un plauktiem izceltie priekšmeti, kurus ikdienā muzeja
apmeklētāji neredz. Muzejpedagoģes Astrīda un Santa mazajiem pagātnes pētniekiem palīdzēs
uzzināt un saprast seno dienu lietas un stāstus.
Tematiskie pasākumi bērniem Rīgas pils 3. stāvā notiks no janvāra līdz maijam un no
septembra līdz decembrim katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 12.00 (18. maijā saistībā ar
Muzeju dienu pasākums notiks mēneša trešajā sestdienā).
2013. gada Gimenes dienu programma
12. janvāris – Kas ir muzejs?
9. februāris – Kā dzīvoja senie ļaudis?
9. marts – Bruņinieki Rīgas pilī.
13. aprīlis – Ceļojums laikā.
18. maijs – 100 Latvijas vēstures relikvijas!
14. septembris – Senajā lauku skolā.
12. oktobris – Rudens zemnieku sētā pirms 100 gadiem.
9. novembris – Mana Latvija.
14. decembris – Mācīsimies Ziemassvētku dzejolīti muzejā jeb Mazās Māras ziemas stāsts.
Par ģimeni šo pasākumu kontekstā muzejs uzskata pirmskolas 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 - 2,50 Ls.
Bērnu vecāki šajā laikā aicināti izmantot iespēju iepazīt kādu muzeja izstādi vai ekspozīciju gida
pavadībā tālākizglītības cikla pieaugušajiem ietvaros. Derīga Ģimenes dienas biļete.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Tālākizglītības cikls pieaugušajiem „Sestdienas tikšanās pilī”
Reizi mēnesī sestdienās plkst. 12.00 ar
interesentiem tiksies muzeja speciālisti,
piedāvājot lekciju par kādu Latvijas
vēstures periodu, notikumu, personību vai
ekskursiju kādā no muzeja ekspozīcijām. Šis
pasākums iecerēts 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.
Tematiskā programma 2013. gadam
12. janvāris. Ekskursija izstādē „Kara vīra liktenis”. Vada LNVM direktora vietniece zinātniskajā
darbā Irīna Zeibārte.
9. februāris. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs vakar, šodien, rīt”. Vada LNVM direktors
Arnis Radiņš.
9. marts. „Pasaule ir tāda, kādu spējam to redzēt”. Kokgriezējam Valteram Hirtem - 100I. Vada
LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte.
13. aprīlis. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar arheologiem – LNVM
Arheoloģijas departamenta vadītāju Jāni Cigli un arheoloģi, seno tekstiliju pētnieci Iritu Žeieri.
18. maijs. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar etnogrāfiem. Vada
LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte.
14. septembris. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar etnogrāfiem
(Pieminekļu valdes materiāli). Vada LNVM Etnogrāfijas nodaļas etnogrāfe Sanita Stinkule.
12. oktobris. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar numismātiem un
faleristikas speciālistiem. Vada LNVM Vēstures departamenta speciālistes Laima Grīnberga un
Anda Ozoliņa.
9. novembris. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”, tikšanās ar LNVM Vēstures
departamenta speciālistiem Aiju Jansoni, Intu Robežnieci, Tomu Ķikutu.
14. decembris. Ekskursija izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”. Vada LNVM direktora
vietniece krājuma darbā Anita Meinarte.
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jaunieguvumi
Muzeja krājumā nonāk Krājbankas albums un zīmuļu asināmās ierīces.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēmis papildinājumu priekšmetiem, kas stāsta par
Latvijas Krājbankas vēsturi.
1938. un 1939. gada vasarā, atsaucoties Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa aicinājumam, Pasta
krājkases darbinieki devās palīgā lauku ļaudīm novākt ražu.
Tika izveidotas vairākas darbinieku grupas, kuras nosūtīja uz dažādām lauku saimniecībām
Zemgalē un Vidzemē. Stāsti par paveikto un darba gaitā uzņemtās fotogrāfijas apkopotas
albumā.
Tāpat muzejam uzdāvināta Pasta krājkasē lietotā zīmuļu asināmā ierīce Jupiter, kas izgatavota
Vācijā, Hamburgā (attēlā).
Priekšmetus saglabāja un muzejam nodeva
Ilmārs Ķempelis, kurš Centrālajā krājkasē
strādāja par šoferi-ekspeditoru no 1963.
līdz 1971. gadam.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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hronika
Kristīne Ducmane iecelta par Atzinības krusta virsnieci
LNVM ilggadēja līdzstrādniece, Vēstures departamenta pētniece un
numismātikas nozares vadošā autoritāte Latvijā
Dr. hist. Kristīne Ducmane par nopelniem numismātikas nozares
attīstībā, heraldiskās simbolikas atjaunošanā un būtisku ieguldījumu
Latvijas valsts vēsturisko apbalvojumu atjaunošanā aizvadītā gada
beigās saņēma augstu valsts apbalvojumu – Atzinības krustu.
Atzinības krustu piešķir par izcilu Tēvijas mīlestību un nopelniem valsts,
sabiedrības un kultūras labā.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Muzeja arheologs Artūrs Tomsons ieguvis doktorgrādu
LNVM arheologs Artūrs Tomsons (1978) pagājušā gada
7. decembrī sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu "Divasmeņu zobeni
Latvijas arheoloģiskajā materiālā 9.-13. gs." doktora grāda iegūšanai
vēsturē ar specializāciju arheoloģijā.
Darba zinātniskais vadītājs bija Dr. hist. Andrejs Vasks, recenzenti Dr. Valdis Bērziņš (Latvijas vēstures institūts), Dr. Lehs Mareks
(Vroclavas arheoloģijas institūts, Polija) un Dr. Armands Vijups
(Latvijas Universitāte).
Darbā apkopotas ziņas par vairāk kā 500 ar zobeniem saistītiem
atradumiem, kas iegūti Latvijas teritorijā un mūsdienās glabājas
Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Francijas un Lielbritānijas
muzejos. Izstrādāta zobenu rokturu, zobenu asmeņu, asmeņu ierakstu
un makstu metāla uzgaļu klasifikācija, kas ir būtisks solis ceļā uz Latvijas arheoloģisko senlietu
materiāla absolūtās hronoloģijas izveidi.
Iepriekš A.Tomsons strādājis par vēstures skolotāju, gidu un muzejpedagogu.
Kopš 2007. gada LNVM arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs.
Attēlā: Artūrs Tomsons stilizētā viduslaiku bruņinieku tērpā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2012. gads.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Konference par muzeja krājumu
5. decembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika konference „Krājums kā muzeja
pamats”. Tajā ar referātiem un runām uzstājās LNVM vadība un darbinieki: direktors Arnis
Radiņš, Arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis, seno tekstiliju pētniece Irita Žeiere,
Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts, restauratores Astrīda Eglīte un Inita Smila,
LNVM direktora vietniece krājuma darbā mākslas vēsturniece Anita Meinarte, Etnogrāfijas
departamenta vadītāja Ilze Ziņģīte, Numismātikas nodaļas speciāliste Laima Grīnberga un
Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. Tika pārrunāti dažādi ar
muzeja krājuma veidošanu, uzglabāšanu un pētniecību saistīti aspekti un krājuma loma muzeja
darbībā.
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Gada noslēguma pasākums muzejā
21. decembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki pulcējās, lai kopīgi atskatītos uz
aizvadīto laika periodu un iezīmētu nākamā gada aprises.
Muzeju gadumijā sveikt bija ieradušās Rīgas
Kultūru vidusskolas pārstāves un skolotāja
Elīna Lūse. Kopš 2011./2012. mācību gadā
kopīgi realizētā starptautiskā projekta „Apaļais
galds” RKV ir kļuvusi par muzeja sadarbības
partneri. Attēlā: RKV meiteņu ansamblis un
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta
vadītāja Astrīda Burbicka.

Pusstundu garā koncertā muzeja
darbiniekus priecēja arī mūziķu apvienība
„EL-Trio”.
Dziedātāja Lorete Medne,
taustiņinstrumentālists Ritvars Garoza un
ģitārists Edgars Galzons atskaņoja
populāras džeza un blūza kompozīcijas.

LNVM direktora vietniece zinātniskajā Irīna
Zeibārte prezentācijas formā sniedza atskatu uz
muzeja darbinieku veikumu 2012. gadā. Bilance
izrādījās apjomīga un ar plus zīmi.

Pasākuma saviesīgā daļa noritēja
Bruņinieku zālē. Gadumija ir cienījams
iemesls visam muzeja kolektīvam – vairāk
nekā 100 darbiniekiem – sanākt kopā un
aprunāties par to, kas bijis un kas būs.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Līdzautore grāmatai par Latvijas Banku un naudu
Latvijas Banka 2012. gada novembrī ar svinīgu pasākumu atzīmēja tās 90 gadu ilgo vēsturi, laižot klajā
grāmatu "Latvijas Bankai XC". Tajā apkopoti astoņu autoru pētījumi par centrālās bankas vēsturi
tautsaimniecības pārmaiņu kontekstā.
Vēsturnieki un ekonomisti analizējuši Latvijas Bankas, tās īstenotās
monetārās politikas, lata un Latvijas tautsaimniecības vēsturi.
Līdzās citiem autoriem krājumā publicēts LNVM Vēstures departamenta
pētnieces
Dr. hist. Kristīnes
Ducmanes darbs
„Lata atjaunošana”.
Jubilejas un izdotās
grāmatas sakarā Latvijas Banka novembrī un
decembrī arī rīkoja priekšlasījumus un diskusijas par
monetārās politikas vēsturi, kā arī diskutēja par
Latvijas
naudas
nākotni Liepājas Universitātē, Vidzemes
Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē,
Daugavpils Universitātē.
K.Ducmane ņēma līdzdalību arī šajās norisēs.
Foto: Latvijas Banka.
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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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