
www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2013. gada jūlijs | KALENDĀRS 1 

 Rīgas pils ugunsgrēkā muzeja bagātības saudzētas 

Ugunsnelaime, kas 20. jūnija 

vakarā piemeklēja Rīgas pili, 

neskāra LNVM krājumu, 

kurā atrodas ap miljons 

vēsturisku vērtību. Ap 20 000 

priekšmetu gan nolieti ar 

ūdeni vai cietuši no mitruma. 

Izglābti tika arī izstādes  

„100 Latvijas vēstures 

relikvijas” unikālie eksponāti, 

tostarp attēlā skatāmie kāzu 

godiem paredzētie.  
Attēlā: „Derību sakta” ar uzrakstu 

„Kerste 1847”. Kurzeme. 1847.g. 

Cimdi. Aizputes apr. Kalvenes pag. 

19.gs. 1. puse. „Vizuļu vainags” 

(līgavas vainags). Liepājas apr. 

Pērkones pag. 19.gs. vidus. Josta 

„zobena siksna”. Kuldīgas apr. 

Vārmes „Ruši”. 18. vai 19.gs. sākums. „Kāzu zobens”. Kurzeme. 18. vai 19. gs. sākums. Trideksnis „kāzu eglīte”. 

Aizputes apr. Dzērves pag. 19.gs. 2.puse. LNVM krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

 

JŪL IJS  
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kalendārs | 2013.g. jūlijs 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā: 
Rīgas pils ugunsgrēkā naktī no š. g. 20. uz 21. jūniju cieta arī Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja telpas, kas uguns dzēšanas procesā tika nolietas ar ūdeni. Tāpēc nācās demontēt gan 

izstādi „100 Latvijas vēstures relikvijas”, ko iepriekš apmeklētājiem solījām izrādīt līdz gada 

beigām, gan daļu pastāvīgās ekspozīcijas.  

Muzejs uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem slēgts.  

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

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

vēsture”. 

 

LNVM izstādes ārpus muzeja 
Izstāde „Latviešu vispārīgiem dziesmu svētkiem – 140”. 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 9. jūlijam. 

 

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. 

Sagatavošanā ceļojošās izstādes „Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90” un 

„Latvijas Tautas frontei - 25. Ceļš uz neatkarību”. 
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Pasākumi 

vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 

laiks: 27. jūlijā no plkst. 12. 

„Āraišu svētki. Āraišu ezerpils arheoloģisko izrakumu dalībnieku acīm”  
Āraišu ezera mikroreģions ir viens no ar arheoloģiskajiem pieminekļiem bagātākajiem 

Latvijā. Tā izpēte saistās ar arheologu  Jāņa un Zigrīdas Apalu veikumu, kas vadīja 

arheoloģiskās izpētes un rekonstrukcijas 

darbus. Nozīmīgākais arheoloģiskais 

piemineklis šajā kompleksā ir Āraišu ezerpils, 

no kura tika izpētītas laikā no 1965.- 1969 un 

1975.-1979. gadam aptuveni ¾ daļas.   

Ilggadīgi darbi tika veikti Āraišu viduslaiku 

pilī, izpētot visu ar celtnēm aizņemto rietumu 

pusi un priekšpils teritoriju. Pētīti (1971.-

1973.gads) ezerpilij tuvākie kapulauki – 

ezeram otrā pusē Liepiņu vēlā dzelzs laikmeta kapulauks un Vaives Lazdiņu uzkalniņš 

(1972.gads). Āraiši ir viens no vislabāk arheoloģiski izpētītajiem Latvijas novadiem. 

Līdztekus izpētes darbiem nozīmīgs darbs bija Āraišu arheoloģiskā muzejparka izveide, 

kura galvenais objekts ir rekonstruētā ezerpils.  

Gan arheoloģiskās izpētes, gan rekonstrukcijas darbos ir piedalījušies daudzi simti 

līdzstrādnieku: gan ekspedīciju kodols – darbu tehniskie vadītāji, zīmētāji, restauratori, 

gan studenti, kas Āraišos aizvadīja savas prakses. Arī 

daudziem skolēniem dalība arheoloģiskajos 

izrakumos bija pirmā darba pieredze, arheologu 

Apalu darba skolai cauri izgājuši daudzi vēsturnieki, 

un Āraišu vasaras tiem palikušas atmiņā kā pašas 

jaukākās un piedzīvojumiem bagātākās. Tāpēc šogad 

Āraišu svētkiem ir kamerāls raksturs – visi, kas 

piedalījušies Āraišu arheoloģiskā muzejparka 

veidošanā, aicināti pēc ilgiem gadiem atkal tikties 

Āraišos.  

Svētku laikā paredzētas ekskursijas pa muzejparka 

teritoriju. Zigrīda Apala lasījumos pastāstīs par 

Āraišu arheoloģiskā kompleksa izpēti un izveidi, bet 

LNVM darbinieki - par pēdējos gados paveikto. 

Vēsturnieks Andris Tomašūns atcerēsies savu darbošanās laiku Āraišos.   

Pēc oficiālās runāšanās senie paziņas un draugi pie zupas katla varēs dalīties atmiņās, 

būs iespēja arī nakti pavadīt teltīs turpat Āraišu muzejparkā.  

Āraišu svētki šogad notiks jau piekto reizi. 

Interesentus lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 64107080 vai e-pastu araisi@history-

museum.lv  
Attēlos: augšā – Āraišu ezerpils. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM; lejā – arheologs Jānis Apals (1930-

2011 ) 20. gs. 50. gados, uzsākot zemūdens arheoloģijas pieminekļu apzināšanu un pētniecību.  

LNVM krājums.  

mailto:araisi@history-museum.lv
mailto:araisi@history-museum.lv
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vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 

laiks: 4. jūlijā un 21. jūlijā, no plkst. 11.00 līdz 14.00  

Folkloras kopas „Dzieti” koncerti  
Arī jūlijā folkloras kopa „Dzieti” 

Āraišu ezerpilī skandinās savu 

latviešu tautas dziesmu krājumu, 

priecējot ezerpils apmeklētājus, 

kas aicināti  skatīties, klausīties 

vai dziedāt līdzi.  

„Dzieti” sniegs koncertus Āraišu 

arheoloģiskajā muzejparkā arī  

4. un 18. augustā.  
 

Attēlā: folkloras kopa „Dzieti”.  

Fotogrāfija – LNVM. 

 

vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 

laiks: 14. jūlijs, no plkst. 12.00 līdz 21.00  

Tāšu pīšanas darbnīca 
Ar VKKF atbalstu arī šā gada 

vasarā Āraišos reizi mēnesī 

notiek radošās darbnīcas. Tās 

vada pieredzējuši un zinoši 

meistari, un tajās piedalās 

interesenti, kuri vēlas apgūt 

kādu no senajām amatu 

prasmēm.  

Jūnijā Baibas Dumpes vadībā bija iespēja izgatavot 

bezripas keramikas trauku, 31. augustā paredzēta 

dzelzs kausēšanas un māla podu dedzināšanas 

darbnīca. 

Tāšu pīšanas darbnīcā 14. jūlijā būs iespēja apgūt 

minimālas iemaņas pītas tāšu vācelītes gatavošanā 

tāšu pinēju līgatniešu Pētera un Vizmas Zvirbuļu 

vadībā. 
Attēlos: Meistari Vizma un Pēteris Zvirbuļi. Fotogrāfs Reinis 

Hofmanis, F64, žurnāls IR.  

Meitene Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā mācās pīt vācelīti. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.   
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aktualitātes 2013.g. jūlijā / augustā 

Muzejs apmeklētājiem slēgts  

Dzēšot ugunsgrēku Rīgas pils priekšpils daļā, tika 

salietas arī LNVM telpas pils konventa daļā.  

Uz nenoteiktu laiku muzejs apmeklētājiem slēgts.  

Aicinām apmeklēt muzeja nodaļas „Dauderi” un Āraišu 

arheoloģisko muzejparku!    

Attēlā: skats uz Rīgas pils jumtu no iekšpagalma.  

Fotogrāfs Valters Lācis, LNVM.  

 

 

 

Darbinieki turpinās postījumu likvidēšanu 
Jūlijā LNVM darbinieki Rīgas pilī turpinās 

sakopt ugunsnelaimes rezultātā radušos 

postījumus, vēdinot un uzkopjot telpas,  

žāvējot priekšmetus un tos restaurējot.  

Plašāks ieskats ūdens nodarītajos postījumos 

https://www.facebook.com/latvijasnacionalais.

muzejs  

 
Attēlā: izstāžu zāles uzkopšana 21.jūnijā, nākamajā 

dienā pēc ugunsgrēka Rīgas pilī. Fotogrāfs Valters Lācis, 

LNVM.  

 

 

Dzelzs kausēšanas un māla podu dedzināšanas 

darbnīca Āraišos 
31. augustā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Āraišu arheoloģiskajā 

muzejparkā interesentiem podnieka Eināra Dumpja vadībā 

tiks demonstrēta krāsns kurināšana un dzelzs kausēšana. 

Āraišu ezerpils iemītnieki 9.-10. gadsimtā kausējuši dzelzs 

rūdu, par to liecina salīdzinoši lielais senlietu atradumu klāsts: 

šaurasmens cirvji, kalti, darbarīku fragmenti un rotas u. c.  

Ar šo trešo radošo darbnīcu Āraišos noslēgsies VKKF 

atbalstītais tradicionālo amata prasmju nodarbību cikls, kas 

muzejparkā notiek katru vasaru.  

Attēlā: Dzelzs kausēšanas krāsns Āraišos. Fotogrāfija – LNVM.  
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Rudenī būs grāmata un ceļojošā izstāde par Pieminekļu valdi 

2013. gadā aprit 90 gadi kopš dibināta pirmā 

Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības 

institūcija – Pieminekļu valde. Tās darbību 

noteica Likums, kas paredzēja „aizsargāt 

kustamus un nekustamus pieminekļus, 

kuriem ir arheoloģiska, etnoloģiska, 

vēsturiska vai mākslas vērtība”.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir viens 

no lielākajiem Pieminekļu valdes savākto 

materiālu glabātājiem – kopskaitā muzeja 

krātuvēs ir ap 201 905 glabāšanas vienībām. 

Lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar 

Pieminekļu valdes darbības dažādajām jomām un izcilajiem rezultātiem, LNVM darbinieki veido 

grāmatu, kurā būs apkopots Pieminekļu 

valdes veikums Latvijas kultūras mantojuma 

apzināšanā, vākšanā, aizsardzībā, 

uzraudzībā un popularizēšanā 20. gs.  

20. – 40. gados. Pieminekļu valdes 

arheoloģiskajos izrakumos, etnogrāfiskajās 

ekspedīcijās un arhitektūras un mākslas 

pieminekļu apzināšanas laikā savāktais 

kultūrvēsturiskais mantojums ir plašs un 

būtisks avots latviešu etniskās vēstures, 

tradicionālās kultūras vēstures un 

kultūrvēsturisko sakaru izzināšanai. VKKF 

finansiāli atbalstīto grāmatu ilustrēs vairāk 

nekā 160 attēli no Pieminekļu valdes vākuma. Sagatavošanā ir arī Pieminekļu valdes darbībai 

veltīta ceļojošā izstāde „Kas pagātni pētī – 

nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90.”  

Tāpat kā pārējās muzeja 

veidotās ceļojošās 

izstādes, arī šī būs 

pieejama jebkurai skolai, 

bibliotēkai vai citām 

sabiedriskām iestādēm 

visā Latvijā. 

 

 

Attēlos - augšā: Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībnieki mācībās pirms 1928. gada 

ekspedīcijas uz Cēsu un Madonas apriņķiem. Fotogrāfs M. Pluka; pa labi: Skaņu spēlfilmas „Latviešu 

kāzas Nīcā” uzņemšanas aina Liepājas apriņķa Nīcas pagasta „Tupešu” mājās. 1933. gada jūlijs.  

Fotogrāfs P. Ārends; lejā: Mežotnes pilskalns, 1939.gada arheoloģiskie izrakumi;  

pa labi: Cēsu apr. Lenču pag. Lejas Šķibustu depozīts; LNVM krājums.
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hronika 

Ugunsgrēks Rīgas pilī 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. jūnija vakarā Rīgas pilī izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Pils jumts priekšpils daļā bija 

liesmās un dūmu mutuļos. Ugunsdzēsēji izsaukumu uz Rīgas pili saņēma plkst. 22.21. Īsi pēc pusnakts 

sāka iebrukt degoši jumta fragmenti. Ap pusvieniem naktī šķita, ka izdevies apslāpēt liesmas jumta daļai, 

kas atrodas Vecrīgas pusē, tomēr stihija uzliesmoja ar jaunu spēku. Ugunsgrēks Rīgas pilī pilnībā tika 

likvidēts tikai pēc 16 stundām, nākamās dienas plkst. 14.21. Pils konventa daļu, kur atrodas LNVM, 

ugunsnelaime neskāra. Tomēr postījumi nodarīti ne vien priekšpils vēsturiskajām telpām, bet arī pils 

konventa daļā izvietotajiem muzeju krājumiem, kas bojāti galvenokārt uguns dzēšanas procesā.  

Visvairāk skarts tieši Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums un 

izstādes „100 Latvijas vēstures relikvijas” eksponāti. Pēdējos, 

pateicoties ugunsdzēsēju izpratnei un atbalstam, muzeja vadībai 

izdevās izņemt no vitrīnām un izglābt vēl ugunsgrēka laikā.  

Arī vēlāk Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbinieki iesaistījās 

kultūrvēsturisko vērtību glābšanas darbos, palīdzot atsūknēt ūdeni no 

nolietajām telpām un pārvietojot muzeja krājumus.  

Ūdens un mitruma apdraudēti ir ap 40 000 LNVM Etnogrāfijas 

nodaļas krājuma priekšmeti, tostarp Pieminekļu valdes 20. gs. 20.-40. 

gadu vākums, sakrālās mākslas kolekcijas darbi, tautas lietišķās 

mākslas priekšmeti. Tomēr neatgriezeniski postījumi tiem nav 

nodarīti, un daļa jau nodota restauratoriem. 

 

Attēlos: augšā – ugunsgrēks Rīgas pils priekšpils daļā; lejā – Militārā policija 

pēc ugunsgrēka apsargā LNVM ieeju Daugavas gātē.  
Fotogrāfs Valters Lācis, LNVM.  

 

http://www.delfi.lv/news/national/politics/ugunsgreks-rigas-pili-pec-16-stundam-likvidets-vugd-atskaitas-par-dzesanu.d?id=43426247
http://www.delfi.lv/news/national/politics/ugunsgreks-rigas-pili-pec-16-stundam-likvidets-vugd-atskaitas-par-dzesanu.d?id=43426247
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Muzeja darbība Rīgas pilī pagaidām paralizēta 

 

 

 

 

 

 

 

Nopludinātie griesti un sienas, arī mitrums telpās pēc ugunsnelaimes radījis apdraudējumus 

LNVM arheoloģijas ekspozīcijai, tāpēc daļa no tās jau demontēta. Ēkā atslēgta arī elektrība. 

Tādējādi muzeja darbs pagaidām ir paralizēts un norit dežūrrežīmā – darbinieki vēdina un 

uzkopj telpas, gādā par mitruma skartajiem 

priekšmetiem.  

Drīzumā noskaidrosies, vai arī turpmāk Rīgas 

pils remonta laikā muzejs paliks pilī vai tam 

tiks ierādītas citas pagaidu telpas. Līdz šim pilī 

– muzeja vienīgajā mājvietā kopš 1920. gada - 

glabājies gan muzeja apjomīgais krājums, gan 

noritējusi pētnieciskā un izstāžu darbība.  

Plašāks ieskats ūdens nodarītajos postījumos 

https://www.facebook.com/latvijasnacionalais.

muzejs 

 

 

 

 

Attēlos: izstāžu un 

pastāvīgās ekspozīcijas 

zāles, krājuma glabātavas 

21. jūnija rītā.  

Fotogrāfi Valters Lācis un 

Anna Zeibārte, LNVM. 

 

 

https://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs
https://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs
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„100 Latvijas vēstures relikvijas” Rīgas pilī bija skatāmas tikai vienu mēnesi  

 LNVM šā gada nozīmīgākā izstāde, ko vēl nesen - 17. maijā - atklāja muzeja izstāžu zālē, un ko 

bija plānots izrādīt līdz gada beigām, apmeklētājiem diemžēl bija aplūkojama tikai vienu mēnesi.  

Rīgas pils ugunsgrēkā naktī no 20. uz 21. jūniju tieši šie nacionālie dārgumi bija vieni no 

apdraudētākajiem muzeja eksponātiem, jo tos pirmos varēja pazudināt gan uguns, gan ūdens. 

Pateicoties ugunsdzēsēju izpratnei un atbalstam, gatavībai uzņemties risku un atbildību, vēl 

ugunsgrēka laikā muzeja telpās tika ielaista LNVM vadība, un tai sarežģītos apstākļos (no 

griestiem līstot ūdenim, brienot pa pludojošo grīdu, niecīgā kabatas lukturīšu apgaismojumā) 

izdevās attaisīt vitrīnas un izglābt Latvijas vēsturei unikālos priekšmetus. No mitruma cietušās 

relikvijas nodotas restauratoriem, pārējās novietotas drošās vietās.  
Attēlos: pa kreisi - izstādes „100 Latvijas vēstures relikvijas” atklāšanā š.g. 17. maijā; pa labi – muzeja darbinieki  

21. jūnijā likvidē ūdens radītos postījumus izstāžu zālē. Fotogrāfi Roberts Kaniņš un Valters Lācis, LNVM.   

Muzejs izsaka pateicību ugunsdzēsējiem 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izsaka visdziļāko un sirsnīgāko pateicību Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pašaizliedzīgajiem vīriem gan par Rīgas pils ugunsgrēka 

dzēšanu, gan par sniegto atbalstu un palīdzību muzeja darbiniekiem, glābjot muzeja izstādes 

eksponātus  - unikālas 

vēsturiskas vērtības -  

no iznīcības.  

PALDIES! 

Katram ugunsdzēsēju 

brigādes vīram, kas dzēsa 

Rīgas pili, muzejs arī 

uzdāvinājis sadarbībā ar  

a/s „Lauku Avīze” izdoto 

grāmatu „100 Latvijas 

vēstures relikvijas”.  
 

 

 

Fotogrāfs Valters Lācis, LNVM.  
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Informācija un ekskursiju  

pieteikšana: 

 

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: katru dienu no 9.00 līdz 19.00. 
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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 grupa 5,00 

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

skolēniem) 

  

1.6.3. krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem 1 grupa 5,00 

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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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.lnvm.lv 

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 
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