MARTS
„Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”
Tradicionālajā jaunieguvumu izstādē no
2013. gada 18. marta līdz 14. aprīlim
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejs
piedāvā apskatīt unikālus dokumentus
un fotogrāfijas, kas atgādina par
traģiskām Latvijas vēstures lappusēm.
Tās ir uz bērza tāss rakstītas vēstules,
kuras 1947. gadā no KPFSR Molotovas
(Permas) apgabala Kizelas labošanas
darbu nometnes mātei uz Rīgu sūtījis
Ernests Adrians Albinors Ķirķis (1913 –
1985). Vēstules ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā
reģistrā nominācijā „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”, kuru sagatavoja Tukuma muzejs
sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju, Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju,
Daugavas muzeju, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju, Talsu novada muzeju un
LNVM. Tāšu vēstules, kā arī izstādē eksponētās fotogrāfijas un dokumentus, kas atspoguļo
E. Ķirķa dzīvesstāstu, muzejam dāvinājusi E. Kirķa attāla radiniece, ilggadējā LNVM
darbiniece Velta Zobiņa (1925-2010). Attēlā: Apsveikuma kartiņa. Ernesta Ķirķa izsūtījumā Urālos
zīmēts apsveikums mātei Vasarsvētkos. 1948. gads. Bērza tāss, 9,7 x 14 cm.

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

kalendārs | 2013.g. marts
Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā:
laiks: līdz 10. martam


Tautas lietišķās mākslas studiju „Auseklis”, „Cēre”, „Cilnis”, „Gundega”, „Rīdze” un
„Vasa” 40 gadu jubilejas izstāde „Aijā, manu lielu pūru”.

laiks: no 18. marta 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 2013.gada maijam.

Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 9. martā plkst. 12.00


Ģimenes diena. Tematisks pasākums 5-11 gadus veciem bērniem
„Bruņinieki Rīgas pilī”.

Uz nodarbību aicināti pirmskolas vecuma bērni un jaunāko klašu
skolēni, kurus interesē stāsti par viduslaiku bruņiniekiem.
Mazie vēstures pētnieki uzzinās interesantus faktus par Rīgas pili,
bruņinieku dzīvesveidu un ieročiem. Būs iespēja iejusties nelielā
bruņinieku dzīves un svētku ainā, ietērpjoties tērpos un izmantojot
bruņojuma atdarinājumus.
Ģimenes biļetes cena neatkarīgi no tās locekļu skaita - Ls 2,50.
Attēlā: Zobenbrāļu ordeņa bruņinieks.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 9. martā plkst. 12.00
Tālākizglītības cikla pieaugušajiem „Sestdienas tikšanās pilī” nodarbība „Kokgriezējam
Valteram Hirtem - 100”. Vadītāja LNVM etnogrāfe Ilze Ziņģīte.
Kokgriezējs, domātājs un stāstnieks Valters Hirte (1913 – 1983) bija
īpaša personība, kuras mūžs pagāja Mazsalacas pusē. Darba gaitās
viņš bijis mežstrādnieks, šī nodarbe V. Hirti tuvināja dabai un
kokam.
Taču galvenais viņa radošuma iedvesmotājs bija savulaik
varenākais Latvijas dižkoks - Tūteres ozols. No tā koksnes tapuši
Valtera Hirtes kokgriezumi.
Katram Meistara grieztajam tēlam ir viņa paša uzrakstīts stāsts.
Tie iemieso Mazsalacas apvidus notikumus un cilvēkus,
vērojumus un pieredzēto, iztēles radīto. Valtera Hirtes mantojums
paver iespēju ieskatīties gan reālās
dzīves norisēs, gan acīm neredzamajā
cilvēka būtības un attiecību
daudzveidībā.
V. Hirtes laiks ir aizvadītais gadsimts. Taču viņa mantojums ir
saikne starp laikmetiem, jo paustās atziņas noderēs arī nākotnē,
piemēram: „Redzēt pasauli nevienam nevar iemācīt, to iemantot var tikai
katrs pats sev.” Spēju redzēt un spēju attēlot Valters Hirte pats
novērtēja kā savas dzīves lielāko ieguvumu. To pauž viņa rakstītie
dzīves vērojumi, kas saistoši arī mūsdienās.
Iespēju ieskatīties šī mākslinieka – tīrradņa un stāstnieka mantojumā
dod viņa darbi, pierakstītās domas un attēli.


Ieejas biļetes cena: pieaugušajiem Ls 2, pensionāriem un studentiem
Ls 1, skolēniem Ls 0,50. Derīga Ģimenes biļete.
Attēlos V.Hirtes kokgriezumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma: pa kreisi: „Mazsalacas miesnieks”.
20. gs. 70. gadi. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. „Priekules Ikars”. 1976. gads. Fotogrāfs Uldis Muzikants.
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aktualitātes 2013.g. martā
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu.
Bezmaksas diena martā – 30. marts.

Ģimenes dienas nodarbības
Tematiskie pasākumi bērniem muzejā notiks vēl martā, aprīlī un maijā, tad no septembra līdz
decembrim katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 12.00 (18. maijā saistībā ar Muzeju dienu
pasākums mēneša trešajā sestdienā).
Tuvākie pasākumi
9. marts – „Bruņinieki Rīgas pilī”. | 13. aprīlis – „Ceļojums laikā”. | 18. maijs – „100 Latvijas
vēstures relikvijas”. 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.

Tālākizglītības cikls pieaugušajiem „Sestdienas tikšanās pilī”
Reizi mēnesī sestdienās plkst. 12.00 ar 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
9. marts. „Pasaule ir tāda, kādu spējam to redzēt”. Kokgriezējam Valteram Hirtem - 100. Vada
LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte. | 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.

Seminārs vēstures skolotājiem
LNVM 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. 2. 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. LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte semināra
dalībniekus aicinās apskatīt pamatekspozīciju un piedalīties diskusijā par muzeja jaunās
ekspozīcijas izveidi. Semināra dalībnieki kā ik gadu saņems apliecinājumu par noklausītajām
lekcijām.
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jaunieguvumi 2013.g. februārī
Uzdāvina priekšmetus un fotogrāfijas par latviešiem Brazīlijā
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir saņēmis
dāvinājumu no Brazīlijas latviešu draugu biedrības
vadītājas un Brazīlijas latviešu vēstures pētnieces
Brigitas Tamužas.
B. Tamuža muzejam nodeva daļu ekspedīcijās uz
Brazīlijas latviešu kolonijām savākto
fotogrāfiju un priekšmetu, kurus dāvinājušas
vairākas latviešu ģimenes Dienvidamerikā:
N. Vītola, N. Refbergs, R. Kārkls, L. Osis,
I. Aparnieks-Burr, J. Lepste un Kļaviņu ģimene.
Tāpat dāvinājumā saņemts Palmas latviešu kolonijā
austs galdauts un izšūta salvete - priekšmeti, kas izgatavoti par godu Valsts prezidentes Vairas
Vīķes-Freibergas vizītei Brazīlijā 2007. gadā, arī Vārpas latviešu kolonijā dzīvojoša brazīliešu
kokgriezēja Amauri Iuconvite izgatavota lādīte
no bijušā latviešu kolonijas kora diriģenta A.
Garanča mājas grīdas dēļiem.
Kopš 19. gs. beigām pārceļojušo latviešu
kolonijas veidojās ne tikai Krievijas impērijas
teritorijā, bet arī Ziemeļamerikā un
Dienvidamerikā, kur svarīgākais galamērķis
bija Brazīlija.
Līdz Pirmajam pasaules karam tur ieceļoja
vairāki tūkstoši latviešu, bet nākamais
izceļošanas vilnis bija 20. gs. 20. gados, kad
Brazīlijā ieceļoja galvenokārt latviešu baptisti.
Pēc Otrā pasaules kara uz Dienvidameriku devās arī neliela daļa Rietumeiropā nokļuvušo
latviešu kara bēgļu.
Muzeja īpašumā nonākušās
fotogrāfijas atspoguļo Brazīlijas
latviešu diasporas dzīvi
no 20. gs. sākuma līdz 20. gs.
60. gadiem, savukārt
priekšmeti liecina par
latviešiem Brazīlijā 20. gs.
otrajā pusē un 21. gs. sākumā
un papildina Latvijas
Nacionālā vēstures
muzeja krājumu par latviešiem
pasaulē.
Attēlos: augšā - Refbergu ģimenes māja Letonijas latviešu kolonijā Brazīlijā. 20. gs. 30. gadi; vidū - Novo Odesas
Brazīlijas latviešu kolonijas orķestris „Baritons”. 1922. gada 7. maijs; lejā - Vārpas kolonijas Centra draudzes
jaunatne draudzes trīspadsmitajā gadadienā. 1936. gada 24. jūnijs.
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hronika
„Ēnu diena” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā
12 jaunieši no Rīgas, Mazsalacas, Dobeles, Saldus, Lielvārdes,
Valmieras, Kokneses, Preiļiem un Rugājiem apmeklēja muzeju
„Ēnu dienas” ietvaros. Jau tradicionāli vislielākā interese bija
par arheologu darbu, ar kuru iepazīstināja muzeja Arheoloģijas
departamenta vadītājs Jānis Ciglis, pētniece Ingrīda Virse un
galvenais glabātājs Artūrs Tomsons.
Pēdējos gados
pieaug jauniešu
interese par
dabas zinātnēm,
tai skaitā ķīmiju.
Tādēļ arī muzeja
Restaurācijas
departamenta
vadītājai
Sarmītei
Gaismiņai un restauratorei Indrai Tuņai sekoja vairākas „ēnas”, kas izteica vēlmi sīkāk iepazīties
ar šo sarežģīto profesiju.
Jaunieši tuvplānā vēroja arī muzeja direktora Arņa
Radiņa, direktora vietnieces krājuma darbā Anitas
Meinartes, Vēstures departamenta Etnogrāfijas
nodaļas glabātājas Sigitas Zvēriņas, Vēstures
departamenta Monētu, depozītu un bonistikas
kolekciju galvenās glabātājas Andas Ozoliņas un
Faleristikas un medaļu kolekciju galvenās glabātājas
Laimas Grīnbergas ikdienas darbu.
Tāpat
skolēni
apskatīja muzeja pamatekspozīciju un apmeklēja
krājuma glabātavas, kas raisīja patiesu interesi un
apbrīnu. Vēlāk jaunieši diskusiju grupās vērtēja
muzeja pašreizējo piedāvājumu un izteica
priekšlikumus jaunās ekspozīcijas veidošanai.
Noslēguma sarunā skolu audzēkņi apkopoja
gūtos iespaidus un atzinīgi novērtēja muzejā
pavadīto dienu.
Attēlos: LNVM darbinieki Artūrs Tomsons, Arnis Radiņš, Sarmīte Gaismiņa, Ilze Ziņģīte un Anita Meinarte ar
Ēnu dienas dalībniekiem. Fotogrāfs Valters Lācis.
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Autisma biedrības pasākums
2. februārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā uz izglītojošām darbnīcām pulcējās vispārējo
izglītības iestāžu un speciālo skolu pedagogi, vecāki un citi interesenti, lai iepazītos ar dažādiem
vizuālās uzskates materiāliem darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.
Skolotāji iesaistījās darbnīcā „Kā strādāt ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem?”. Vecāki
iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām un dalījās pieredzē par to izmantošanas iespējām ikdienā
un mācību procesā. LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka
pasākuma dalībniekus arī iepazīstināja ar muzejpedagoģisko programmu piedāvājumu bērniem
ar īpašām vajadzībām.

Grāmatas „Johana Karla Bēra kolekcija Britu muzejā” atvēršanas svētkos
6. februārī Latvijas Nacionālajā
vēstures muzejā notika LNVM
Arheoloģijas departamenta vadītāja
Jāņa Cigļa un Latvijas Vēstures
institūra pētnieces Antonijas Vilcānes
grāmatas „Johana Karla Bēra
kolekcija Britu muzejā” prezentācija.
Tajā piedalījās Britu muzeja
kontinentālās Eiropas agro viduslaiku
arheoloģijas kolekciju kurators Berijs
Agers (Barry Ager). Viņš sniedza
priekšlasījumu par Bēra arheoloģisko
priekšmetu kolekciju Britu muzejā,
tās vēsturi un nozīmi Baltijas arheoloģijas izpētē.
Grāmatas līdzautore Antonija Vilcāne pastāstīja par grāmatas tapšanas gaitu un tās priekšvēsturi,
bet Jānis Ciglis raksturoja dažu kolekcijas priekšmetu nozīmi Kapsēdes, Laidzes Laugaļu
kapulauku izpētē un norādīja uz Latvijas teritorijai tādiem
retiem priekšmetiem kā bronzas iemalu cirvis no Altenes
vai unikālā kaujas spriguļa vāle no Siguldas Saksukalna
kapulauka.
Nākamajā dienā Berijs Agers un LNVM darbinieki
apmeklēja Aizkraukles senvietu kompleksu un Aizkraukles
kapulauku, kur dabā apskatīja lielākās daļas Bēra kolekcijas
senlietu atrašanas vietu.
Attēlos: augšā - Britu muzeja kontinentālās Eiropas agro viduslaiku arheoloģijas kolekciju kurators Berijs Agers; pa
labi – LNVM direktors Arnis Radiņš un Jānis Ciglis. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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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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