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kalendārs / 2012. g. marts
Izstādes




vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3, Rīgas pils 3. stāvā:
laiks: no 28. janvāra līdz 4. martam
Tautas lietišķās mākslas studijas „Rota” izstāde ,,Atspulgi”.
laiks: no 15. marta līdz 6. maijam
izstāde ,,17.-18. gs. vēsturiskais portrets no LNVM krājuma”.
pastāvīgās izstādes
„Sakrālā māksla”, „Muzeja skolas klase”.

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”




laiks: no 30. marta līdz 18. aprīlim
Rīgas Ziemeļu rajona Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” zīmējumu izstāde
,,Toņi - pustoņi”.
pastāvīgās izstādes
„Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, „Gaida Graudiņa kolekcija”, „”Dauderu”
vēsture”.
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LNVM priekšmetu , fotogrāfiju un dokumentu izstāde


vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka
laiks: līdz 2012. gada 27. aprīlim
izstāde „Latvieši svešumā”.
Pieteikties Saeimas Kancelejas Protokola nodaļā pa tālruni 67087353 vai sūtot pieteikumu
uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv.Apmeklējuma laiks tiks saskaņots.

Ceļojošās izstādes


vieta: Zolitūdes ģimnāzija
laiks: no 26. marta līdz 30. martam
izstāde „Patiesība par Lielvārdes jostu?”.

Pasākumi
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ VĒSTURES MUZEJĀ, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
Ģimenes diena
 3. martā plkst. 12.00 tematisks pasākums „Rīgas pilsētas un Rīgas pils
tapšana”. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā
ar saviem pavadoņiem varēs iepazīties ar Rīgas pilsētas
pirmsākumiem 13. gadsimtā, izsekot Rīgas pils tapšanai un
pārmaiņām laika gaitā. Būs iespēja aplūkot arheoloģiskajos
izrakumos iegūtos priekšmetus, kas stāsta par seno dienu
notikumiem, kā arī aktīvi iesaistīties dažādu uzdevumu
veikšanā. Ieejas biļetes cena ģimenei – Ls 2.50.
 24. martā plkst. 12.00 tematisks pasākums „Lieldienu zaķa olu darbnīca”.
Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā ar
saviem pavadoņiem varēs no klausīties muzejpedagoģes
Santas Miķelšteinas un etnogrāfes Sanitas Stinkules
stāstījumu par Lieldienām, to svinēšanu, piedalīties olu
krāsošanā. Etnogrāfe Inita Heinola pastāstīs par cimdu un
zeķu rakstiem, visjaunākiem apmeklētājiem būs iespēja
zīmēt un izkrāsot rakstu sagataves uz papīra. Tad sekos gatavo oliņu iztīšana un
improvizētas izstādes izveide, skaistāko Lieldienu olu īpašnieku/darinātāju
apbalvošana. Pasākuma noslēgumā - koka oliņu ripināšanas sacensības.
Ieejas biļetes cena ģimenei – Ls 2.50.

Svētdienas cikls „Tikša nā s pilī”
 25. martā plkst. 12.00 „Gribu savu tautas tērpu!”. VIDZEME.
Stāsta un konsultē LNVM Vēstures departamenta Etnogrāfijas
nodaļas vadītāja, etnogrāfe Ilze Ziņģīte un Galvenā glabātāja
etnogrāfe Inita Heinola. Turpinājums - 29. aprīlī (Latgale,
Augšzeme, Zemgale), 27. maijā (Kurzeme) plkst. 12.00.
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aktualitātes / 2012. g. marts
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par
brīvu. Bezmaksas diena martā - 31. marts.

Seminārs vēstures, valodas un kultūrvēstures skolotājiem
1. martā plkst. 13.00 LNVM konferenču zālē notiks seminārs vēstures,
kultūrvēstures, kulturoloģijas, latviešu valodas un literatūras skolotājiem.
LNVM direktors, Dr. hist. Arnis Radiņš tajā stāstīs par vēstures mīklām un
noslēpumiem; LNVM arheoloģe, Dr. hist. Ingrīda Līga Virse iepazīstinās ar
arheologu darba metodēm un to, kā tās mainījušās pēdējo desmitgažu laikā, par
„melno arheoloģiju” un tās radīto kaitējumu senatnes pētniecībai; LU Sociālo
zinātņu fakultātes asociētā prof. Baiba Bela-Krūmiņa stāstīs par vēsturi cilvēku
atmiņās; Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece Ina Grosena runās par
arhīvu kā vēsturisko liecību krātuvi un par dzimtas koku veidošanu.
Semināra saturs bāzēts uz 6. klases vēstures mācību grāmatā ietverto programmu,
sniedzot paplašinātu vēstures speciālistu skatījumu un skaidrojumu. Dalību
seminārā pieteikuši vairāk nekā 60 pedagogi no skolām visā Latvijā. Par dalību
vairākos semināros muzejs izsniegs Gala apliecinājumus, kas apstiprinās ikviena
skolotāja pašizglītošanās centienus. Nākamais seminārs - 26. aprīlī.

Āraišu muzejparks līdzdarbosies Klasteru programmā
LNVM piekritis kļūt par sadarbības partneri Klasteru programmas projektā
„Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstība”, iesaistot šajā norisē Āraišu
arheoloģisko muzejparku. Projekta vadību uzņēmusies Siguldas tūrisma biedrība.
Par sadarbību vienojušies vairāki novadi - Siguldas, Cēsu, Valmieras, Amatas,
Pārgaujas un Līgatnes novads, arī Vidzemes augstskola, apskates objektu pārstāvji
un tūrisma uzņēmēji. Trīs gadu laikā tiks izstrādāta GNP klastera attīstības
stratēģija, notiks GNP klastera mārketinga aktivitāšu un jaunu tūrisma produktu
veidošana; GNP teritorijas zīmola izstāde, tai skaitā jaunas mājaslapas izstrāde;
tiks uzlabota vides un pakalpojumu pieejamība GNP teritorijā.
Projekta mērķis ir veidot ilgstošu sadarbību GNP teritorijā un apkārtnē, lai
palielinātu tūristu plūsmu, organizētu kopīgus pasākumus un īstenotu citas
aktivitātes.

Muzejā pārrunās vēstures mācīšanas metodikas jautājumus
6. martā LNVM notiks Valsts Izglītības satura centra organizēts Latvijas un
pasaules vēstures Metodiskās apvienības vadītāju un izglītības koordinatoru
seminārs. Muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Irīna Zeibārte iepazīstinās
ar LNVM aktualitātēm, bet Arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs, LU
doktorants Artūrs Tomsons stāstīs par arheoloģiskā materiāla izmantošanas
specifiku vēstures mācīšanā.
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Svētdienu pasākumi „Gribu savu tautastērpu!”
Marta, aprīļa un maija pēdējā svētdienā ciklā „Tikšanās pilī” Latvijas Nacionālajā
vēstures muzejā notiks trīs sarunas par tēmu „Gribu savu tautastērpu”. Tās
formāts - konsultācija un iedrošinājums tiem, kas iecerējuši sarūpēt sev tautastērpa
atdarinājumu.
Pirmā saruna notiks 25. martā, plkst. 12.00. Ievadam paredzēts īss muzeja krājumā
esošo avotu raksturojums. Pēc tam dažas norādes, kas ņemamas vērā
komplektējot tērpu. Būs iespēja redzēt autentiskas tērpa sastāvdaļas un pārrunāt
ar tērpu atdarināšanu saistītus jautājumus.
Katrā no trim sarunām galvenā uzmanība būs veltīta kādam no Latvijas lielajam
novadiem: 25. martā Vidzemei; 29. aprīlī Latgalei, Augšzemei, Zemgalei; 27. maijā
Kurzemei.
Tiem, kuri vēlas darināt tautastērpu vai vairāk par to zināt, viss ar šo tematu
saistītais šķiet noderīgs un svarīgs. Tādēļ, dzirdot atbildes uz citus interesējošiem
jautājumiem, varbūt kādu derīgu atziņu iegūs ikviens.
Cikla „Gribu savu tautastērpu” pasākumus sagatavos un vadīs Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja Vēstures departamenta Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila
kolekcijas galvenā glabātāja Inita Heinola un nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte.

Konference par vēstures zinātnieku un skolotāju sadarbību
Latvijas vēsturnieku I kongresā 2011. gada rudenī tika atzīts, ka saskatāma plaisa
starp to, ko dara akadēmiskā zinātne un kā skolās izmanto Latvijas vēsturnieku
sasniegumus un jaunākās atziņas. Lai veicinātu zinātnisku, profesionāli un
metodoloģiski noslīpētu vēstures apguvi skolās, 12. martā Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā notiks Latvijas Republikas valsts ģimnāziju zinātniski – praktiskā
konference „Latvijas vēstures zinātnes sasniegumu izmantošana mācību procesā”.
Tajā ar referātiem piedalīsies arī muzeja pārstāves – Arheoloģijas departamenta
pētniece, arheoloģe Dr. hist. Ingrīda Līga Virse, un Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītājas vietniece Mg. paed. Astrīda Burbicka.

Kuldīgas galvenajā bibliotēkā izstāde „Latvieši pasaulē”
6. martā Kuldīgas galvenās bibliotēkas izstāžu zālē tiks atklāta Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, LNVM, Latvijas Valsts vēstures arhīva un muzeja-pētniecības centra
„Latvieši pasaulē” kopīgi veidotā ceļojošā izstāde „Latvieši pasaulē”.
Izstādes atklāšanā ar lekciju piedalīsies arī tās līdzautors LNVM Vēstures
departamenta pētnieks Toms Ķikuts.
Izstāde jau pabijusi vairākās Latvijas bibliotēkās un sabiedriskajos centros –
Liepājā, Ventspilī, Elejā, ir tulkota arī krievu valodā un ar panākumiem ceļojusi uz
Maskavu un Kirovas apgabalu Krievijā. Izstādē apkopota informācija, rādītas
vizuālās un dokumentārās liecības par latviešu pārceļošanu un dzīvi Krievijas
impērijā ārpus mūsdienu Latvijas teritorijas, ASV un Brazīlijā 19. gs. otrajā pusē
un 20. gs. sākumā.
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Kurzemes un Zemgales hercogistē radīto mākslas darbu izstāde
No 15. marta līdz 6. maijam LNVM būs skatāma izstāde “17. – 18. gs. vēsturiskais
portrets no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma”. Tajā eksponētās gleznas,
gravīras, medaļas un monētas iepazīstinās ar unikālu mākslas mantojumu,
vienlaikus sniedzot ieskatu vēstures norisēs Kurzemes un Zemgales hercogistē.
Baroka laikmetā pieauga laicīgā portreta nozīme.
Galvenie pasūtītāji bija Kurzemes hercogi,
muižniecība, garīdznieki un turīgākie pilsētnieki.
Par gleznu krājumiem Kurzemes hercogu pilīs un
portretu galerijām muižu interjeros liecina tikai
atsevišķi līdz mūsu dienām saglabājušies darbi.
Izstādē tiks eksponēti četri 17. – 18. gs. portreti no
fon Taubes dzimtas portretu galerijas Ērberģes
muižā.
Savukārt baroka portretu glezniecības spožākais
uzplaukums Kurzemes un Zemgales hercogistē
attiecas uz 18. gs. vidu un otro pusi – hercogu
Ernsta Johana Bīrona un Pētera Bīrona valdīšanas
laiku, kad tur darbojās mākslinieki Leonhards
Šorers, Frīdrihs Hartmans Barizjens, Johans Gotlībs
Bekers u.c. mazāk pazīstami portretisti, kuru darbi
arī ir eksponēti šajā izstādē.
17. – 18. gs. Kurzemes hercogu portretu gravīras
veido ikonogrāfiskā ziņā nozīmīgu muzeja grafikas
kolekcijas daļu un atspoguļo tālaika Eiropā
valdošās stilistiskās tendences. Starp vairākiem
Ketleru dinastijas hercogu portretiem izstādē būs
arī divas unikālas gravīras – hercoga Jēkaba
portrets, kuru pēc savas gleznas gravējis Brandenburgas kūrfirsta galma
gleznotājs Matiass Cvičeks, un hercogienes Luīzes Šarlotes portrets, kuru darinājis
Kēnigsbergas gravieris Johans Hermans pēc Matiasa Cvičeka zīmējuma.
Nozīmīgs akcents būs 17. – 18. gs. medaļas un Kurzemes un Zemgales hercogistē
kaltās monētas ar hercogu attēliem. Pēc ilgāka pārtraukuma apmeklētāji varēs
apskatīt medaļas un monētas no privātnumismāta Franciskusa Perna (1920 – 2008)
LNVM 2007. gadā dāvātās kolekcijas.
Attēlos: 1. Nezināms mākslinieks. Nezināmas fon Taubes dzimtas sievietes portrets. 17. gs. 70. gadi.
Audekls, eļļa, 82 x 71 cm.
2. Nezināms mākslinieks. Nezināma fon Taubes dzimtas vīrieša portrets. 17. gs. 70. gadi.
Audekls, eļļa, 83 x 71 cm.
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jaunieguvumi / 2012. g. februāris
Dāvinājums muzeja Etnogrāfijas kolekcijai
27. janvārī LNVM atklāja Tautas lietišķās mākslas studijas „Rota” veidoto izstādi
„Atspulgi”. Izstādes atklāšanā muzejam
tika dāvināta studijas vadītājas, Tautas
daiļamata meistares, Ināras Skrodeles austā
sega – radošs darbs par gadalaiku tēmu,
risināts iedvesmojoties no tradicionālajām
Vidzemes šatiersegām.
I. Skrodele ir TLM audēju lielmeistare. Arī
studija „Rota”, kas darbojas jau kopš 1964.
gada, atzīstama par vienu no spēcīgākajām
audēju kopām, tās dalībnieces darinājušas
audumus arī muzeja Etnogrāfijas nodaļas
tautastērpu kolekcijas atdarinājumiem.
Tautas lietišķā māksla būtiski raksturo latvisko identitāti un vienlaikus pauž
cilvēku saskarsmi ar laikmeta norisēm. LNVM krājumā liecības par Tautas lietišķo
mākslu regulāri krātas kopš 20. gadsimta vidus. Šobrīd kolekcijas veidošana ir
gandrīz pārtrūkusi, jo muzejam nav finansiālu iespēju tās papildināšanai. TLMS
„Rota” dāvinājums ir īpaši nozīmīgs, jo veido ieskatu par nesenās pagātnes
posmu, kas laikam ritot, kļūs par vēsturi.
Attēlā: Sega. Saistītais dubultaudums. Vilna, kokvilna. 208 x 158 cm. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Ar slaveno „VEF Minox” uzņemtas fotogrāfijas
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēmis dāvinājumu – 6 fotogrāfijas, kas
uzņemtas 1939. un 1940. gadā ar rūpnīcā VEF ražoto tolaik mazāko fotoaparātu
pasaulē „VEF Minox”. Fotogrāfijas muzejam dāvināja Jānis Bērziņš, kurš 20. gs. 30.
gadu beigās strādāja rūpnīcas VEF 31. darbnīcā, kur izgatavoja šo fotoaparātu.
Lai reklamētu miniatūro fotokameru, J. Bērziņš to uz mēnesi saņēma lietošanā.
Fotofilmu attīstīja un fotogrāfijas izgatavoja rūpnīcā VEF.
Attēlā: Smalkmehāniķis
Jānis Bērziņš, veicot
fotoaparāta
„VEF Minox” pārbaudi.
Rīga, 1939. gads.
Fotogrāfs nezināms.

Attēlā: Jūras ledlauzis „Krišjānis Valdemārs” Andrejostā Rīgā. 1940. gada vasara.
Fotografēts ar „VEF Minox”. Fotogrāfs Jānis Bērziņš.
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hronika / 2012. g. februāris
Turpinās „Svētdienas vakariņas”
Februārī un martā LNVM partneru skolu skolēni projektā „Apaļais galds” rīko
neformālas tikšanās ar mūsdienās
aktīviem cilvēkiem un Trešās Atmodas
līdzgaitniekiem un aktīvistiem, kurus
skolēni iemūžinājuši savās video
intervijās.
Februārī šādus pasākumus sarīkoja
Rīgas Kultūru vidusskolas un
bilingvālās Rīgas 10. vidusskolas
skolēni, savukārt, 16. martā neformālā
tikšanās notiks Lizumā.
Vakariņu laikā skolēni iepazīstina viesus ar sagatavotajiem video, kā arī uzdod
jautājumus un iesaistās diskusijās par sabiedrības aktivitāti mūsdienās un Trešo
Atmodu kā pasaules mēroga pilsoniskās līdzdalības un nevardarbīgās pretošanās
piemēru.
Līdzīgus pasākumus šajā laikā rīko arī projekta partneri – Nacionālais
Konstitūcijas centrs (Filadelfija, ASV) un projektā iesaistītie Amerikas skolēni.
Attēlā (no kreisās): Uģis Zvagūzis, Leonards Inkins, Roberts Klimovičs, Konstantīns Pupurs, Ingūna
Kasparsone, Zigrīda Apsalone, Paula Popmane, Lūcija Pētersone.

Āraišu arheoloģisko muzejparku pularizē izstādē Balttour `2012
Āraišu arheoloģiskā muzejparka nodaļas vadītāja Agnese Ramata 10. un 11.
februārī piedalījās Balttour izstādē Gaujas Nacionālā parka stendā. Aktīvajā un
koši zaļajā vidē profesionāļiem un citiem interesentiem tika piedāvāta jaunā
Gaujas Nacionālā parka tūrisma karte latviešu un krievu valodā. Tuvākajā laikā
plānots izdot kartes arī somu, igauņu, lietuviešu, angļu un vācu valodās.
Apmeklētāji vēlējās uzzināt ne tikai par iecerētajiem pasākumiem vasaras sezonā,
bet arī noskaidrot, kā visērtāk un izdevīgāk nokļūt līdz Āraišu arheoloģiskajam
muzejparkam ar sabiedrisko vai
personīgo transportu.

Attēlā: Kopā varam vairāk! Āraišu
arheoloģiskā muzejparka vadītāja Agnese
Ramata (trešā no kreisās, stāv) kopā ar
GNP pārstāvjiem Balttour izstādē.
Fotogrāfs Rihards Vidzickis.
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Sniega kurpēs pa Āraišiem
Starptautiskajā Gidu dienā 25. februārī sadarbībā ar Vidzemes augstskolas tūrisma
gidiem Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā notika bezmaksas ekskursijas, kā arī
pārgājiens ar sniega kurpēm. Sniega kurpes pasākumam aizdeva Līgatnes
Vienkoču parks. Tā apsaimniekotāji šādu aktivitāti piedāvā pirmo gadu un
ieinteresēti to popularizēt. Brišanai pa ziemīgo Āraišu muzejparka teritoriju sniega
kurpes izrādījās ļoti piemērotas.

Muzejs profesionālās orientācijas pasākumā „Ēnu diena 2012

Šā gada 15. februārī Latvijā jau divpadsmito reizi Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros tika rīkots
profesionālās orientācijas pasākums „Ēnu diena”. Tā laikā skolēni apmeklē darba
vietas uzņēmumos, organizācijās un iestādēs, un uz 4 – 6 stundām kļūst par
dažādu darbinieku „ēnām”. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skolēnu interešu
lokā šogad bija gan muzeja direktora Arņa Radiņa darbs, gan restauratoru,
etnogrāfu, arheologu un numismātu ikdiena.
Muzeja departamentos un „Dauderu” nodaļā šogad „ēnoja” 16 skolēni no
Pilsrundāles vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas, Jaunmārupes sākumskolas, Saulkrastu vidusskolas, Valmieras
Viestura vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, Ogres 1.vidusskolas, Olaines
1. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts
3. ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.
Skolēnu darbs muzejā sākās plkst. 10.00, jau plkst. 11.00 „ēnas” piedalījās muzeja
departamentu un nodaļu vadītāju apspriedē saistībā ar LNVM gatavošanos
izstādei „100 Latvijas vēstures relikvijas”, vēlāk skolēni turpināja iepazīties ar
izvēlētā speciālista darba pienākumiem un saturu.

Attēlos: Skolēni - Ēnu dienas dalībnieki - kopā ar muzeja speciālistiem . Fotogrāfs R. Kaniņš, LNVM.
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Deponējumi Dizaina un lietišķās mākslas muzeja izstādei
LNVM Vēstures departaments ar desmit
priekšmetiem piedalās izstādē „Gaismas avots”
LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā, kur
aplūkojama gaismas ķermeņu dažādība
20. gadsimta garumā.
Izstādes veidotāji no Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājuma izvēlējās
20. gs. sākuma petrolejas lampas,
divas Art Deco griestu lampas,
un padomju ikdienas dizaina griestu
lampas, galda lampas un stāvlampu.
Attēlā: Izstādei deponētās lampas no LNVM krājuma.
Fotogrāfs R. Kaniņš, LNVM.

LNVM notikusi projekta „Apaļais galds” ietvaros uzņemto skolēnu
video vērtēšana
No pagājušā gada decembra trīs LNVM un
Nacionālā Konstitūcijas centra (Filadelfija, ASV)
sadarbības skolu skolēni Rīgā un Lizumā
uzņēma video intervijas ar aktīviem cilvēkiem
Latvijā mūsdienās, kā arī Trešās Atmodas
līdzgaitniekiem un dalībniekiem. Kopumā
uzņemti vairāk kā 60 video materiāli, kas 2012.
gada vasarā tiks izvietoti projekta partneru
Tiziano Project (Losandželosa, ASV) izveidotā
mājas lapā kopā ar Filadelfijas skolēnu
uzņemtajiem video. Februāra beigās LNVM
notika skolēnu darbu vērtēšana, kurā piedalījās
projekta dalībskolu skolotāji, ASV vēstniecības
Latvijā pārstāvji, LNVM darbinieki, kā arī
projekta skolēnu palīgi un padomdevēji –
Tiziano Project, kuri pagājušā gada decembrī
Latvijā veica skolēnu apmācību.
Divpadsmit labāko video autori un aktīvākie projekta dalībnieki 2012. gada maijā
dosies pie projekta partneriem Filadelfijā, kur piedalīsies brīvprātīga palīdzības
projekta īstenošanā un citās projektā plānotajās aktivitātēs. Jau 2012. gada aprīļa
pirmajā nedēļā Latvijas skolēnus apmeklēs ASV vienaudži no Constitution High
School Filadelfijā. Daži no skolēnu uzņemtajiem video vietnē youtube.com:
http://www.youtube.com/watch?v=DkGr5MWmZo0
http://www.youtube.com/watch?v=P2z01nChQ9E
http://www.youtube.com/watch?v=iPYR9zNDjzs
http://www.youtube.com/watch?v=KymM9R0B22g
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piedāvājumi
Skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm
















Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā
šādas ceļojošās izstādes:
„Valsts, zeme, tauta”
,,Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.”
„Baltijas brīvības ceļš”
„Patiesība par Lielvārdes jostu?”
,,Rīgas naudai - 800”
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.;
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„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.;
„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.
1.1.3.
1.1.4.

skolēniem
studentiem, pensionāriem
ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar
1–2 bērniem)

1 persona
1 persona
1 apmeklējums

0,50
1,00
2,50

1.2.

MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

pieaugušajiem
skolēniem
studentiem, pensionāriem
ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar
1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1.3.

VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

pieaugušajiem
skolēniem
studentiem, pensionāriem
ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar
1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1.4.

PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU
IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS (ar PVN)

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

pieaugušajiem
1 persona
3,00
skolēniem
1 persona
0,80
studentiem, pensionāriem
1 persona
1,50
ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar
1 apmeklējums
3,80
1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)
Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10
1 persona
10,00
personām)
Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas)
līdz 60 minūtēm
latviešu valodā
1 grupa
5,00
svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā,
1 grupa
10,00
izņemot krievu valodu
1.–9.klašu skolēniem)

1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1 persona
1 persona
1 persona
1 apmeklējums

1 persona
1 persona
1 persona
1 apmeklējums

2,00
0,50
1,00
2,50

1.6.3.

krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem

1.7.

„DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS
(ar PVN)
pieaugušajiem
1 persona
0,50

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

skolēniem
studentiem, pensionāriem
ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar
1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 grupa

2,00
0,50
1,00
2,50

1 persona
1 persona
1 apmeklējums

5,00

0,20
0,40
0,70

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2012. gada marts | PAMATINFORMĀCIJA

12

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 telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura
pasākumiem.

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2012
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