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       Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ziņnesis 

                                       2012. gada SEPTEMBRIS 

 
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM), Pils laukums 3 (Rīgas pilī,  

3. stāvā); tālrunis: 67221357. Ekspozīciju darba laiks: pirmdien – slēgts; otrdien – svētdien  

no 10.00 līdz 17.00. Trešdien līdz 18.00. 

www.lnvm.lv 

 
 

 

LNVM nodaļa „DAUDERI”, Sarkandaugavas iela 30, Rīga, LV- 1005; tālrunis: 67392229.  

Ekspozīciju darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 11.00 līdz 17.00. 

www.lnvm.lv 

 

LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS, Āraiši, Amatas novads,  

LV 4140; tālrunis: 64107080; 26567912. Darba laiks līdz 1.novembrim: pirmdien – svētdien 

 no 09.00 līdz 19.00. Ekspozīciju darba laiks no 1. novembra: pirmdien, otrdien – slēgts;  

trešdien – svētdien no 10.00 līdz 16.00. | www.lnvm.lv 
 

 

 

kalendārs / 2012. g. septembris 
Izstādes 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3, Rīgas pils 3. stāvā: 

laiks: līdz 31. decembrim 

 izstāde ,,Kara vīra liktenis”. 

laiks: līdz 9. septembrim 

 izstāde ,,Napoleona laiks un Latvija”. 

laiks: līdz 23. septembrim 

 izstāde „Mēs, tauta” (LNVM Konferenču zālē) – starptautiskā Latvijas un ASV skolēnu un 

muzeju projekta „Apaļais galds” rezultātā iegūto materiālu apkopojums. 

pastāvīgās izstādes 

 „Sakrālā māksla”, „Muzeja skolas klase”. 

 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 
laiks: līdz 11. novembrim 

 izstāde „Senās rotas”. 

pastāvīgās izstādes 

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

http://www.lnvm.lv/
http://www.lnvm.lv/
http://www.lnvm.lv/
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Pasākumi 

vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS  
1. septembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00 pasākums „Pirmklasnieks ar ģimeni 

Āraišos”.  

Ģimenes, kurās ir pirmklasnieks/-ce, Āraišu arheoloģisko muzejparku šajā dienā var 

apmeklēt par brīvu. Laikā no 12.00 līdz 17.00 bērniem būs iespēja piedalīties zīmēšanas 

konkursā, darboties dažādās aktivitātēs un spēlēs. 

 

8. septembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 pasākums - 2012. gada Eiropas kultūras 

mantojuma dienu ietvaros, kas septembra otrajā nedēļas nogalē Latvijā norisināsies jau 

18.reizi. Šī gada tēma - "Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums". 

Programmā: Amatas novada vīru kora „Cēsis” koncerts; Dr. hist. h.c. Zigrīdas Apalas 

stāstījums „Ezerpilis meklējot”; Dr. biol. Māris Zunde vēstīs par dendrohronoloģisko 

mantojumu Latvijas ūdeņos; Jūrmalas pilsētas muzeja galvenais zemūdens vēstures 

speciālists Voldemārs Rains stāstīs par niršanu un pētījumiem Āraišu ezerā un 

zemūdens kultūrvēsturiska mantojuma apzināšanu. 

Noslēgumā - ekskursija pa Āraišu ezerpili. Pasākuma apmeklētājiem ieeja bez maksas.  

 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā 
laiks: 8. septembrī plkst. 12.00. 

 Ģimenes diena. Tematisks pasākums „Skolā pirms 100 un vairāk gadiem”. 

Ģimenes dienas apmeklētāji nokļūs Skolas 

klasē, varēs pasēdēt 100, 50 vai 5 gadus vecos 

skolas solos, parakstīt ar grifeli vai tušu, 

apskatīt 100 gadīgu „skolas somu”- lādi, 

„pārtikas kastīti” - cibiņu un daudzas citas 

lietas, kas vēstīs par skolas gaitām senākos 

laikos. Varbūt kāds nopelnīs tupēšanu klases 

stūrī uz zirņiem? 

Ģimenes biļetes cena Ls 2,50. 

 

Attēlā: LNVM Skolas klasē. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

laiks: 8. septembrī plkst. 12.00. 

 JAUNUMS! Reizi mēnesī „Iepazīsti muzeju gida vadībā”. 

LNVM izstādes „Kara vīra liktenis” apskate. 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. 
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Ieejas biļetes cena izstādē: pieaugušajiem Ls 2, pensionāriem un studentiem Ls 1, 

skolēniem Ls 0,50.  

 

LNVM izstādes ārpus muzeja  
vieta: LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS BIBLIOTĒKA  

laiks: līdz 7. novembrim  

izstāde „Latvijas Republikas parlamentārisma aizsākumi”.  

Izstādē apskatāmi dokumenti un fotogrāfijas, kas sniedz ieskatu Tautas padomes 

darbībā, atspoguļo Satversmes sapulces vēlēšanas un tās darbu līdz Latvijas Republikas 

Satversmes izstrādei un 1. Saeimas vēlēšanām.  

Pieteikties Saeimas Kancelejas Protokola nodaļā pa tālruni 67087353 vai sūtot 

pieteikumu uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv. Apmeklējuma laiks tiks saskaņots. 

 

Vieta: CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 

laiks: līdz 24. septembrim 

izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas”. 
 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistu veidots 

stāsts par Latvijas vēstures svarīgākajiem pieturas 

punktiem ar priekšmetu – relikviju starpniecību.  

Izstādē eksponēti priekšmeti no muzeja krājuma, kam ir 

neapšaubāma nozīme Latvijas vēsturē, kas svarīgi 

nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei,  

kas savā ziņā ir pirmie vai vienīgie.  

Iegādājama arī grāmata „100 Latvijas vēstures relikvijas”. 

2013. gada sākumā izstāde būs skatāma Rīgā. 
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aktualitātes / 2012. g. septembris 
Bezmaksas apmeklējums  

Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu.  

Bezmaksas diena septembrī – 29. septembris. 

Savukārt 1. oktobrī, Starptautiskajā senioru dienā, LNVM nodaļa Āraišu arheoloģiskais 

muzejparks aicina vecāka gadagājuma ļaudis apmeklēt seno latgaļu dzīvesvietu par 

brīvu.  
 

Muzejs paliek Rīgas pilī 
Rīgas pils, kuras celtniecības pirmsākumi aizsniedzas līdz tālajam 1330. gadam,  

2012. gada nogalē būs sagaidījusi savas ilgi atliktās renovācijas uzsākšanu.  

Kā zināms, Latvijas Valsts prezidents uz laiku pametīs savu oficiālo rezidenci, kas 

atrodas priekšpils daļā, un darbu turpinās Melngalvju namā.  

Tas gan nenozīmē, ka Rīgas pili pametīs visi tās iedzīvotāji. Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs, kas atrodas pils konventa daļā, turpinās savu darbu kā līdz šim.  

Rīgas pils renovācija plānota divās kārtās. Līdz 2015. gada beigām darbi norisināsies 

tikai priekšpilī. Pēc to noslēguma renovācija savukārt uzsāksies konventa daļā. Saskaņā 

ar projektu Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šajā laikā ar savām kolekcijām 

pārcelsies uz jaunbūvējamo Pulka ielas krātuvju kompleksu un cer atgriezties Rīgas pilī 

ar jaunām ekspozīcijām 2018. gadā. 

 

„Dauderos” unikāla iespēja apskatīt senās rotas 
Izstāde „Senās rotas”, kas līdz 11. novembrim aplūkojama LNVM „Dauderu” nodaļā,  

ir īss unkoncentrēts stāsts par rotu vēsturi no akmens laikmeta līdz viduslaikiem. Izstādīti  

80 izcili seno rotkaļu darbi, kuri iegūti Latvijas senvietu arheoloģiskajos izrakumos. Eksponēto 

senlietu vidū kaklariņķi, rotadatas, saktas, aproces, gredzeni un citas krāšņumlietas. Laika 

gaitā tās bija pakļautas zināmām „modes” tendencēm, rotu formas un 

ornaments piedzīvoja izmaiņas. Norisinājās arī jauna „dizaina” 

meklējumi. Tāpat vērojams tās vai 

citas rotas popularitātes pieaugums 

vai samazināšanās, etniskās un 

lokālās īpatnības.  
Attēlos: pa kreisi - acu sakta, bronza, 3. gs.; 

pa labi - pakavsakta ar zvērgalvu galiem, bronza, 12. – 13. gs. Fotogrāfs 

Roberts Kaniņš, LNVM. 

Muzejā notiks seminārs vēstures skolotājiem  
Valsts Izglītības satura centrs profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un 

pasaules vēstures skolotājiem 25. septembrī LNVM konferenču zālē organizē semināru 

„Mācību priekšmets „Latvijas un pasaules vēsture” profesionālās izglītības iestādēs: 

problēmas, ieteikumi” (sākums plkst. 11.00).  

Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri Latvijas profesionālās izglītības iestādēs 

realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēstures” standarta 

prasības mazāk kā 210 mācību stundās. 
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Reizi mēnesī aicina apskatīt izstādes un ekspozīciju gida pavadībā 
Paralēli Ģimenes dienas pasākumiem muzejs 

interesentiem piedāvā apmeklēt izstādes vai 

ekspozīcijas gida pavadībā.  

8. septembrī plkst. 12.00 izstādes „Kara vīra 

liktenis” apskate, to vadīs Irīna Zeibārte, LNVM 

direktora vietniece zinātniskajā darbā.  

Arī 13. oktobrī., 3. novembrī un 8. decembrī 

muzejs apmeklētājiem nodrošinās iespēju gida 

vadībā apskatīt izstādes vai iepazīties ar 

ekspozīciju. Ieejas biļetes cena: pieaugušajiem Ls 2, pensionāriem un studentiem Ls 1, 

skolēniem Ls 0,50. Attēls no izstādes „Kara vīra liktenis”, LNVM krājums.  

 

Skolām piedāvā ceļojošo izstādi „Mēs, tauta” 

 
Izstāde tapusi LNVM, Nacionālā Konstitūcijas centra (Filadelfijā, ASV), trīs Latvijas 

vidusskolu – Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas 10. vidusskolas, Lizuma vidusskolas un 

Konstitūcijas vidusskolas (Filadelfija, ASV) starptautiskā sadarbības projekta „Apaļais 

galds” ietvaros.  

Tajā atspoguļots Latvijas attīstības ceļš pēdējos 25 gados, īpaši uzsverot sabiedrības 

līdzdalības nozīmi un būtiskākās pārmaiņas pēdējā gadsimta ceturksnī. Liela uzmanība 

veltīta Trešās Atmodas notikumiem, šo norišu sekām, to dažādajiem vērtējumiem un 

līdzdalībnieku emocijām. Izmantoti gan LNVM krājuma materiāli, gan projekta 

„Apaļais galds” ietvaros skolēnu savāktās intervijas, kas ļauj paraudzīties uz 

nesenajiem vēstures notikumiem no līdzgaitnieku - aktīvu pārmaiņu atbalstītāju, klusu 

līdzjutēju vai pat citādi domājošu cilvēku viedokļa. 

Projekta mērķis bija pētīt sabiedrības līdzdalības vēsturisko un mūsdienu pieredzi 

Latvijā un ASV. To īstenojot, tika veidota saikne starp neseno pagātni un mūsdienām, 

papildinot vidusskolu audzēkņu zināšanas netradicionālā veidā, un aktualizējot muzeja 

potenciālo lomu mūsdienās nozīmīgu jautājumu skaidrošanā. 
Izstādes dizaina autori ir LNVM mākslinieks Ģirts Boronovskis un projektā iesaistīto 

skolu audzēkņi.  

Pēc eksponēšanas Rīgas pilī izstāde „ceļos” uz projekta sadarbības partneru skolām. Pēc 

tam to varēs eksponēt skolas, bibliotēkas, citas iestādes, vienojoties ar LNVM. Izstādes 

eksponēšanas cena Ls 3 (1 diena). 
Attēlos izstādes „Mēs, tauta” atklāšanā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 2012. gada  

13. jūnijā. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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27. septembrī plkst. 14.30 muzejā tradicionālā Skolotāju diena  
Kā ik gadu rudenī, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs rīko Skolotāju dienu, uz kuru 

tiek aicināti sākumskolas, vēstures, kultūras vēstures un citu priekšmetu skolotāji.  

Aizvadītajā mācību gadā muzeju apmeklējušas skolēnu grupas no 145 skolām un no 

visiem Latvijas reģioniem. Muzejs vēlas pateikties skolu administrācijām un 

skolotājiem, kas sadarbojas ar muzeju - aktīvākās skolas saņems apbalvojumus. Īpaši 

izceļama Zolitūdes ģimnāzija, no tās muzeju apmeklējušas 20 grupas un skolā izstādītas 

visas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidotās Ceļojošās izstādes.  

Veiksmīga sadarbība aizvadītajā skolas gadā muzejam izveidojās ar Rīgas Centra 

Humanitāro ģimnāziju un Rīgas Franču liceju.  

Skolotāji šajā pasākumā varēs iepazīties ar muzeja jaunajiem piedāvājumiem 2012./2013. 

mācību gadam. Noslēgumā - ekskursija izstādē „Kara vīra liktenis” tās kuratores Irīnas 

Zeibārtes, LNVM direktora vietnieces zinātniskajā darbā, vadībā. 

 

Informācija draugiem.lv, facebook, tviterī un vimeo 

Jaunāko informāciju par izstādēm, pasākumiem un norisēm LNVM var uzzināt, sekojot 

tā profilam draugiem.lv (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs), tviterī (LV_vest_muzejs), 

facebook.com (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).  

Tāpat sociālajos tīklos var sekot Āraišu arheoloģiskajam muzejparkam: facebook.com - 

Araisi Lake fortress, tviterī – araisimuseum, flickr.com - Araisi Lake fortress, vimeo - 

AraisiLake fortress.  

„Dauderi” tviterī - Dauderi_LNVM, facebook.com – Dauderi Lnvm, kā arī draugiem.lv 

(dauderi.lv) 

 



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2012. gada septembris |HRONIKA 7 

 

hronika / 2012. g. augusts 

Muzeja priekšmeti izstādē Tīnūžu muižā 
No 21. jūlija līdz 5. augustam Tīnūžu un Ikšķiles apkārtnes iedzīvotājiem bija reta 

iespēja apskatīt Ikšķiles novada arheoloģijas pieminekļos atrastās senlietas no Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja krājuma. 

Izstāde tika organizēta Tīnūžos rīkotās Līvu dienas ietvaros un bija iekārtota Kultūras 

mantojuma centra „Tīnūžu muiža” izstāžu zālē pēc tā vadītāja Kaspara Špēļa ierosmes. 

Izstādē bija apskatāma tikai neliela daļa no tuvākajā apkārtnē atrastajiem priekšmetiem, 

ko 11. un 12. gs. lietojuši šeit dzīvojošie lībieši. 45 izstādīto priekšmetu vidū bija gan 

senatnē valkātās rotas un amuleti, gan ieroči.  

Daļa senlietu iegūtas kā nejauši atradumi saimnieciskās darbības rezultātā jau 1896. un 

1932. gadā turpat Tīnūžos (bijušajā Lindenbergā). Tās atrada netālu no patreizējās 

eksponēšanas vietas – bijušās kopmoderniecības ēkas (pienotavas). Tāpat bija 

apskatāmi priekšmeti no A. Buhholca 1897. gada izrakumiem netālajā Kābeļu 

kapulaukā. Pārējie materiāli iegūti jaunāku laiku pētījumos 20. gs. otrajā pusē Ikšķiles 

novadā esošajos Rumuļu un Zariņu kapulaukos. 

Muzeja mākslinieka Ģirta Boronovska iekārtojumā krelles, saktas, kaklariņķi, greznās 

važiņrotas un citi priekšmeti, izvietoti uz cilvēku siluetiem, ieguva kādreizējā 

pielietojuma reālu veidolu.  

 

Dzelzs kausēšanas darbnīca Āraišos 
19. augustā notika šīs vasaras pēdējā Āraišu 

arheoloģiskā muzejparka organizētā radošā 

darbnīca, kuras dalībnieki varēja apgūt dzelzs 

kausēšanu.  

Par to, ka Āraišu ezerpils iemītnieki 9.-10. gs. 

kausējuši dzelzs rūdu, liecina salīdzinoši liels 

senlietu atradumu klāsts: šaurasmens cirvji, kalti, 

darbarīku fragmenti un rotas u.c.. Ilgu laiku tas bija 

vienīgais veids, kā mūsu senči ieguva dzelzi 

nepieciešamo darba rīku un ieroču darināšanai.  

Radošo dzelzs kausēšanas darbnīcu vadīja 

amatnieki Andris Roze un Einārs Dumpis.  

Kopumā piecas radošās darbnīcas visas vasaras 

garumā atbalstīja Āraišu ezerpils fonds un Valsts 

Kultūrkapitāla fonds.  
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Grāmatas „Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē” 

atvēršanas svētkos 

24. augustā LNVM nodaļā “Dauderi” 

notika muzeja direktora Dr. hist. 

Arņa Radiņa grāmatas „Arheoloģisks 

ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē” 

atvēršanas svētki.  

Vērienīgo un fundamentālo darbu ar 

krāšņām senlietu ilustrācijām izdevis 

grāmatu apgāds “Neputns” 

(www.neputns.lv).  
Izdevniecība publicēšanai izvēlas 

nopietnus un reizē atraktīvus 

izdevumus, kas veidoti kā 

ieguldījums Latvijas kultūras 

mantojuma fondā. To amplitūda ir 

no populāriem nozīmīgu 

mākslinieku izstāžu katalogiem līdz 

vērienīgiem albumiem un 

zinātniskiem pētījumiem, kas aptver 

būtiskus mākslas un kultūras 

vēstures posmus vai procesus. 
A.Radiņa grāmatas astoņās nodaļās 

plašai auditorijai saprotamā valodā 

parādīta Latvijas teritorijā savulaik dzīvojošo cilšu jeb maztautu – latgaļu, zemgaļu, 

sēļu, kuršu, lībiešu un vendu saplūšana vienā latviešu tautā, kā arī un latviešu un to 

veidojošo kultūru vietu baltu vēstures kopkontekstā. Tāpat darbā atainota Latvijas 

teritorijas iedzīvotāju kultūru pārmantotība un pēctecība, izsekojot šim procesam līdz 

mūsdienām. 

Grāmatas iznākšanu finansiāli atbalstīja uzņēmējs Jānis Zuzāns, SIA “Alfor”, tūrisma 

aģentūra AR-TUR (www.ar-tur.lv), uzņēmuma pārstāve Anita Dudele un tūrisma 

aģentūras klienti, Valsts Kultūrkapitāla fonds.  
Attēlā: Grāmatas autors Arnis Radiņš un apgāda “Neputns” galvenā redaktore Laima Slava izdevuma 

atvēršanas svētkos “Dauderos”. 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” 

 „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. 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 grupa 10,00 

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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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.   
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