Dzintara izstāde – muzeja pārdzimšanas sākums
Kopš 14. maija Latvijas
Nacionālajā vēstures muzeja
jaunajā pagaidu mājvietā
Brīvības bulvārī 32
aplūkojama izstāde „Dzintars
– Baltijas jūras dārgakmens”,
kas tapusi sadarbībā ar
nodibinājumu „Rīga-2014”.
Pēc gandrīz gadu ilga
piespiedu pārtraukuma, ko
izraisīja Rīgas pils ugungrēks
pagājušā gada 20. jūnijā,
muzejs atkal kļuvis pieejams
sabiedrībai. LNVM ir lielākais
arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs Latvijā. Ar mūsdienu tehnoloģijām
aprīkotajā modernajā izstādē tomēr eksponēta vien neliela daļa no muzeja bagātīgā dzintara
priekšmetu krājuma, tostarp arī unikālais 25 kg smagais Kābeļu depozīts. Ar šo izstādi muzeja
dzīvē sākas jauns posms, kas noslēgsies brīdī, kad LNVM ar ekspozīciju un izstādēm
atgriezīsies atjaunotajā Rīgas pilī. Attēlā: (centrā) kultūras ministre Dace Melbārde, (no kreisās)
KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs Jānis Garjāns un LNVM direktors Arnis Radiņš
aplūko izstādi. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un
izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32
laiks: 2014. gada 15. maijs – 1. novembris
 izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.
Muzeja pamatekspozīcija līdz tās iekārtošanai jaunajās telpās apmeklētājiem vēl slēgta.
laiks: 2014. gada 28. maijs – 29. jūnijs


restauratoru darbu izstāde „Atdzimšana”.

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”
pastāvīgās izstādes


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

laiks: 2014. gada 16. maijs – 30. jūnijs


Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra „Saule” un tās Ezera filiāles jauniešu
darbu izstāde „Ne tikai”.

LNVM izstādes ārpus muzeja
Izstāde „Latvija NATO un ES – 10 gadi”
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 18. novembrim.
Izstāde „Nauda Latvijā: no dzintara līdz eiro”
vieta: Atēnu Numismātikas muzejs | laiks: līdz 9. novembrim.

LNVM PRIEKŠMETU DEPONĒJUMI
Līdz 2014. gada beigām Morāvijas muzejā Brno skatāma starptautiska izstāde
„Noslēpumaino baltu pasaule”. Tā veidota no Čehijas muzejos esošajām kolekcijām,
kā arī deponējumiem no Polijas, Lietuvas, Latvijas u. c. Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs izstādē piedalās ar plašu arheoloģisko senlietu klāstu no akmens laikmeta līdz
viduslaikiem. www.mzm.cz/en/
LNVM krājuma materiāli eksponēti arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstādē
„Dzintars: mīti un zinātne” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas muzeju projekta
„Dzintara ceļš Rīgā” ietvaros.
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Pasākumi

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAJĀ MUZEJPARKĀ 2014. GADA VASARĀ

1.jūnijā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Putni”.
8. jūnijā plkst. 12.00 Folkloras kopa „Delve”.
15. jūnijā un 21. jūnijā plkst. 11.00 Folkloras
kopa „Dzieti”.
22. jūnijā plkst. 18.00 Dzērbenes folkloras kopa
ar programmu „Kur tu biji alutiņi”.
29. jūnijā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Pērlis”.
6. jūlijā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Pērlis”.
Aktivitātes atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

13. jūlijā plkst. 11.00 Ādas priekšmetu
darināšanas radošā darbnīca
20. jūlijā plkst. 11.00 Koka priekšmetu
darināšanas radošā darbnīca
26. jūlijā plkst. 11.00 Āraišu svētki
3. augustā plkst. 11.00 Tāšu pīšanas radošā
darbnīca

3. augustā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Dzieti”.
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
10. augustā plkst. 11.00 Celaiņu darināšanas
radošā darbnīca.
17. augustā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Dzieti”.
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
24. augustā plkst. 11.00 Rotu izgatavošanas
radošā darbnīca.
31. augustā plkst. 11.00 Folkloras kopa „Savieši”.
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

1. septembrī plkst. 14.00-17.00 Ģimenes diena pirmklasnieku ģimenēm.
20. septembrī plkst. 14.00 Baltu vienības diena.
Foto: LNVM.
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aktualitātes 2014.g. jūnijā
Bezmaksas apmeklējums
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Ikmēneša bezmaksas apmeklējuma
diena – 28. jūnijs. 23. un 24. jūnijā muzejs slēgts.

LNVM nodaļā „Dauderi” jauna izstāde „Ne tikai”
Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra „Saule” un tās Ezera
filiāles jauniešu darbu izstādē „Ne tikai” skatāmi vairāku jauniešu
darbi par dažādām tēmām. Tā simboliski vēsta par to, ka mums
apkārt ir ne tikai tas, ko mēs redzam, bet arī tas, ko neredzam. Viss
darbojas kā vienots veselums, viss pastāv mijiedarbībā. Ne pasaule,
ne sabiedrība nevar pastāvēt bez atšķirīgā. Atšķirīgais būs vienmēr
it visā. To jāspēj saskatīt, pieņemt un saprast. Arī šī izstāde ir
atšķirīga. Un tieši citādais padara dzīvi krāsainu un interesantu,
Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs „Saule” ir dibināts 1995.
gadā ar mērķi veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju sabiedrībā.
Centru apmeklē cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecumā no 18 gadiem. Ikdienā
jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās centra organizētās aktivitātēs – vizuālās un lietišķās
mākslas aktivitātēs, mūzikas aktivitātēs, teātra aktivitātēs, sporta aktivitātēs, izglītojošās
aktivitātēs, kā arī tiek apgūtas pašaprūpes iemaņas. www.saule.org.lv

Latvijas naudas vēsture Grieķijā
27. jūnijā Atēnās (Grieķijā) tiks atklāta izstāde „Nauda Latvijā: no dzintara līdz eiro”. Izstāde top,
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam sadarbojoties ar Latvijas vēstniecību Grieķijā un Atēnu
Numismātikas muzeju – vienu no lielākajiem muzejiem Grieķijā. Muzejs atrodas Atēnu centrā,
bijušajā arheologa Heinriha Šlīmaņa savrupnamā, dēvētā par Ilionas pili. Tajā glabājas lieliska
antīko un mūsdienu monētu kolekcija. Pilī atjaunotajā vēsturiskajā interjerā tiks iekārtota izstāde,
kas vēstīs par Latvijas naudas vēsturi gandrīz 2000 gadu garumā, par senajiem tirdzniecības
ceļiem un jaunajiem
ekonomiskajiem
izaicinājumiem Eiropā, kas
vieno mūsu valstis. Izstāde
būs apskatāma līdz 2014.
gada 9. novembrim.
http://www.nma.gr/
Attēlā: Romiešu monētu un
bronzas statuetes depozīts ( 3. gs.),
atrasts Jelgavas apr. starp Dandāli
un Vecsvirlauku. Fotogrāfs
Roberts Kaniņš, LNVM.
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Starptautiska konference „Cimdu pasaule”
No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā notiek Starptautiska
praktiska cimdu konference „Cimdu pasaule”,
ko organizē Latvijas Nacionālais kultūras
centrs. Tajā piedalās arī Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs.Tā Etnogrāfijas nodaļas
Apģērbu un tekstila kolekcijā tiek glabāti adītie
cimdi, to fragmenti un cimdu adījumu paraugi,
par tiem ar ziņojumu konferencē uzstāsies
kolekcijas glabātāja Inita Heinola. Nedaudz
pārsniedzot trīs ar pusi tūkstošus glabāšanas
vienību, tie veido nozīmīgu daļu
kultūrvēsturiski vērtīgās kolekcijas.
Apģērbu un tekstila kolekcijas aizsākumi saistās ar Rīgas Latviešu biedrības Latviešu jeb
Etnogrāfiskā muzeja izveidošanu 1869. gadā. Vecākie un vērtīgākie kolekcijas priekšmeti iegūti
gatavojoties pirmajai Latviešu etnogrāfiskajai izstādei Rīgā 1896. gadā. Lielāko kolekcijas daļu
veido 20. gs. 20.-40. gados Izglītības Ministrijas Pieminekļu valdes rīkoto ekspedīciju vākums.
Kolekciju papildina cimdi no atsevišķām
privātkolekcijām un Tautas Lietišķās mākslas
studiju darinājumi. LNVM Apģērbu un tekstila
kolekcijas cimdi rāda adīšanas tradīciju Latvijas
teritorijā 18. un 19. gs., pārsvarā tā otrajā pusē,
un 20. gs. sākumā un pirmajā pusē līdz 40.
gadiem. Tautas lietišķās mākslas studiju
dalībnieku darinājumi atspoguļo tradīcijas
turpinājumu 20. gs. otrajā pusē.
Attēlos: (augšā) cimdi – pirkstaiņi un dūraiņi 18. gs.
– 19. gs. vidus; (pa labi) cimdi – pirkstaiņi un
dūraiņi 19. gs. 2. puse – 20. gs. sākums. LNVM
krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Gatavo izstādi „1989. gada Baltijas ceļš – akcija brīvības vārdā…”
Izstāde iecerēta, lai iepazīstinātu pēc iespējas plašāku sabiedrību ar šo vēsturisko notikumu. Tās
veidošanā piedalīsies arī Igaunijas Nacionālais arhīvs un Lietuvas Centrālais valsts arhīvs, kas ir
UNESCO Baltijas ceļa dokumentāŗā mantojuma glabātājinstitūcijas Lietuvā un Igaunijā.
Izstādes materiālus gatavo visu trīs Baltijas valstu nacionālie arhīvi no saviem fondiem.
Tās reprezentatīvajā versijā vienkopus pirmo reizi tiks eksponētas foto, video, un citas akciju
apliecinošas dokumentārās liecības no Baltijas valstu nacionālajām vēstures atmiņas institūcijām.
To plānots eksponēt 2015. gadā Latvijas prezidentūras EP laikā. Izstādes virtuālā versija
pastāvīgi būs pieejama LNA portālā, tiks papildināta ar informāciju par jaunieguvumiem un
ilgtermiņā funkcionēs kā publiska plaša dokumentārā mantojuma datu bāze. LNVM izstrādās
izstādes adaptētu versiju izglītības iestādēm, pielāgojot izstādes materiālus un to apjomu mācību
vajadzībām, sagatavos semināru ciklu un metodisko materiālu skolotājiem. Tiks aptvertas visu
valsts novadu izglītības iestādes. Projektu kopīgi īsteno Latvijas Nacionālais arhīvs un Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs. Tā izmaksas – 19 337 EUR – piešķirtas Baltijas ceļa 25. gadadienas
svinību pasākumu plāna ietvaros.
www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada jūnijs | AKTUALITĀTES

5

Zināmi Rīgas pils kastelas rekonstrukcijas un restaurācijas metu
konkursa uzvarētāji
Par Rīgas pils kastelas (LNVM) daļas rekonstrukcijas un
restaurācijas jeb Rīgas pils būvniecības otrās kārtas metu
konkursa uzvarētāju izvēlēts arhitektu biroja „Sudraba
arhitektūra” un projektēšanas biroja „MARK arhitekti”
kopīgais piedāvājums. Rekonstruējot Rīgas pili Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām, konkursā
uzvarējušie arhitekti aicina to veidot par vietu, kur Rīgas
pils vēsture satiekas ar Latvijas vēsturi un Latvijas laiku.
Arhitektoniskā risinājuma līdzautors arhitekts Reinis
Liepiņš uzsver, ka Rīgas pils kastelai ir ļoti bagāta vēsture, kas labi saglabājusies, tāpēc katram
pārveidojumam jātiek rūpīgi izsvērtam. Vienlaikus muzejs prasa labas, pielāgojamas ekspozīciju
telpas, kas atbilst mūsdienu apmeklētāju vajadzībām. Arhitektoniskā vīzija paredz, ka Rīgas pilī
zem viena jumta atradīsies divas
dažāda atvērtības līmeņa institūcijas
– priekšpils jeb Valsts prezidenta
kanceleja, kas ir slēgta un diskrēta
apbūves daļa, un kastela jeb Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs, kam
jākļūst par atvērtu un visiem
pieejamu zināšanu un izglītības
telpu par Latvijas valsti un tās
vēsturi. Tādēļ kastelu paredzēts
atjaunot kā gaišu atvērtu telpu ar
delikātiem vēstures atsegumiem.
Arhitekti ikvienā situācijā par
vienlīdz vērtīgu pieņem gan vēstures
liecību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, gan ērtu muzeja funkciju un
demokrātisku atvērtību. Pils kastelas daļa ir Latvijas iedzīvotājiem neatklāts dārgums. Pirms
dažiem gadiem te atrasts Rīgas pirmās aizsargsienas, kas šeit atradās vēl pirms pils, torņa
fragments. To pilnībā atraka un, pateicoties pils dziļajiem pamatiem, arhitekti iecerējuši atstāt
atsegtu visu pagalmu ar pagrabstāvu, tā
realizējot izrakuma pilnu arheoloģiju,
rodot vietu jaunai izstāžu zālei un
paplašinot Vecrīgas telpu. Pils kastela ir
senākā pils daļa ar kvadrātveida pagalmu
un četriem torņiem stūros. Šo pils daļu
2013. gada ugunsgrēks tikpat kā nav
skāris. „Sudraba arhitektūra” ir arhitektu birojs
ar atzītu pieredzi sarežģītu vēsturisku ēku
rekonstrukcijās. „MARK arhitekti” ir viens no
vadošajiem projektēšanas birojiem Latvijā ar
apjomīgu un sabiedriski nozīmīgu būvprojektu
vadības pieredzi. Publicitātes foto.
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Uz priekšu virzās Muzeju krātuvju kompleksa projekta izstrāde

VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” 2013. gada novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Arhitektu
birojs Krasts” par Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā skiču un tehniskā projekta
izstrādi un autoruzraudzību. Līguma izpildes termiņš – 2014. gada 20. oktobris. Rīgas pilsētas
Būvvalde š. g. jūnija sākumā saskaņojusi skiču projektu. Paralēli tiek izstrādāts tehniskais
projekts un skiču projekta risinājumu detalizācijas.
Projektēšanas programmas izpildes rezultātā tiks radīta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumam, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumam un
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju mākslas kolekcijas un 20. gs. 2. puses - 21. gs.
mākslas kolekcijas izvietošanai un darbam ar to. Muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra
nodrošinās muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu, restaurāciju, muzeju krājuma
izmantošanu gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem, kā arī atsevišķu kolekciju
eksponēšanu.
Katram muzejam, kuri paredzēti kā viens no otra neatkarīgas zonas, paredzētas krātuves, darba
un restaurācijas, darbnīcu un noliktavu, koplietošanas un apmeklētāju telpas.

SIA „Arhitektu birojs Krasts” vizualizācija.

Muzeja ikdiena – pakošana, saiņošana, nešana
Par LNVM Arheoloģijas, Vēstures, Numismātikas, Etnogrāfijas nodaļu darbinieku ikdienu
patlaban kļuvusi muzeja krājuma priekšmetu saiņošana un iepakošana, lai pēc laika tos saudzīgi
varētu pārvest uz pagaidu telpām Lāčplēša ielā 106/108 speciāli šim nolūkam paredzētās finiera
kastēs. Lielā „gadsimta pārvākšanās” vēl priekšā. Muzejs Rīgas pilī atrodas kopš 1920. gada.
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Muzejs organizēs ceļojošo izstādi "Vikingu laiks Latvijā"
LNVM Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības (ES) Padomē par 11 900 eiro veidos ceļojošo
izstādi "Vikingu laiks Latvijā". Konkursam izstādes rīkošanai pieteicās divi pretendenti, taču
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs par uzvarētāju tika noteikts, pamatojoties uz saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis arheologu ieceri
2014. gada 2. projektu konkursā VKKF piešķīris 1600 EUR LNVM Arheoloģijas departamenta
pētniecei Dr. hist. Ingrīdai Līgai Virsei un galvenajam glabātājam Ritvaram Ritumam
apdzīvotības un etniskā sastāva izmaiņu izpētei dienvidrietumu Kurzemē 1. g. t.
Abi arheologi zināmi arī kā Grobiņas arheoloģiskā ansambļa – Grobiņas apmetnes un senkapu
(šobrīd valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi, iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma
Nacionālajā sarakstā) pētnieki.

Latvijas restauratoru darbu izstāde „Atdzimšana”
No 27. maija līdz 29. jūnijam LNVM ekspozīcijas un izstāžu telpās Rīgā, Brīvības bulvārī 32
apskatāma Latvijas restauratoru darbu izstāde „Atdzimšana” (kuratore Velga Opule). Izstādē
piedalās dažādu restaurācijas nozaru speciālisti, tomēr
akcents likts uz arheoloģijas un vēsturisko sadzīves lietu
restaurāciju.
Kopumā aplūkojami vairāk nekā 70 darbi, kas restaurēti
dažādās tehnikās un laikos. To vidū ir darbi, kas restaurēti
desmit gadu garumā, citus bijis iespējams atjaunot dažu
mēnešu laikā.
Izstādes mērķis ir pievērst uzmanību apkārt esošajām
kultūrvēsturiskajām vērtībām, kuras ikdienas steigā netiek
pamanītas. Izstāde parāda, cik ilgstošs, skrupulozs un nozīmīgs ir restauratora darbs. Daudzi no
izstādītajiem priekšmetiembija sabojāti un jau nolemti
nebūtībai, taču Latvijas restauratori tiem devuši
atdzimšanas iespēju.
Izstāde tapusi 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles
"Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana,
restaurācija" ietvaros. Triennāle – Baltijas valstu
restauratoru tikšanās – aizsākās 1987. gadā Rīgā. Tā notiek
reizi trijos gados – Rīgā, Tallinā, Viļņā. Baltijas valstu
restauratoru triennāle ir nozīmīga profesionāļu diskusija
un pieredzes apmaiņas platforma, kas vienmēr ir saistījusi
arī kolēģus no citām valstīm.
Attēlā pa labi: Villaines fragmenti. 17.gs. sākums. Rīgas apriņķis,
Kastrānes pagasts, Skubiņu kapsēta. Villaines rekonstrukcija. 1998.
gads.Rekonstrukcijas autori: Anna Zariņa, Irita Žeiere, Dagnija
Pārupe, Daumants Kalniņš, Inga Svarinska. LNVM krājums.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Sestie Āraišu svētki Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā notiks 26. jūlijā
Par 2014. gada tēmu izvēlēti „podi un medus no senatnes līdz mūsdienām”. Par podu nozīmību
seno Āraišu ezerpils iedzīvotāju ikdienā liecina lielais atradumu skaits arheoloģiskajos
izrakumos. Gan ēkās, gan ārpus tām kultūrslānī atrasti 120 veseli vai restaurējami māla trauki,
kas darināti, nelietojot podnieka ripu. Atrasti arī 106 000 šo trauku lausku, kas glabājas Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja krājumā.
Podos tika gatavoti ēdieni, glabāta pārtika, medus
un citas ikdienā nepieciešamas lietas. Vienīgā
saldviela, ko lietoja senie ezerpils iedzīvotāji, bija
medus, no tā darināja arī agrajos viduslaikos
iecienīto alkoholisko dzērienu – miestiņu. Par
meža dravniecības nozīmi ezerpils iedzīvotāju
ikdienā liecina seno dravnieku galvenā darbarīka
– dzeiņa detaļu atradumi arheoloģiskajos
izrakumos. Gan ēkās, gan ārpus tām atrada
sēžamos dēlīšus, liedzējus, „vārnas”, lūku virves,
virves pogas, kāšus u.c. detaļas. Atradumi liecina,
ka dzeiņi tikuši izgatavoti uz vietas. Āraišu svētku ietvaros notiks koncerti, radošās darbnīcas,
tiks demonstrēti bišu stropu un bitenieka darbarīku izgatavošana, u.c. aktivitātes. Fotogrāfe Agnese
Ramata, LNVM.

Muzeja veikalam jauna elpa
Līdz ar iekārtošanos jaunajā pagaidu mājvietā
Brīvības bulvārī 32, muzeja veikals kļuvis pircējiem
pamanāmāks un iecienītāks. Tajā iegādājami gan
NicePlace veidotie suvenīri (kartītes, paliktņi,
grāmatzīmes, krūzītes, audekla tašiņas, krekliņi
etc.), gan LNVM rakstu krājumi u.c. izdevumi, kā
arī īpaši dzintara izstādei veidotie dzintara piekariņi
un pogas - arheoloģisko un etnogrāfisko krājuma
priekšmetu atdarinājumi.
Pirmo dzintara pogu nopirka un līdz ar to arī pirmo
pirkumu jaunajā veikalā 14. maijā veica LNVM
direktors Arnis Radiņš (attēlā kopā ar LNVM arheoloģi Iritu Žeieri). Attēlā pa kreisi: Signija
Meška, muzeja veikala pārdevēja, un Indra Garkalne, muzeja kasiere (pa labi). Foto: LNVM.
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Īpaši suvenīri izstādei "Dzintars - Baltijas jūras dārgakmens"
Arheoloģiskais dzintars izstādē aplūkojams ne vien modernās izgaismotās vitrīnās, bet arī uz
sievietes manekena, kurš ietērpts tikko izgatavotā akmens laikmeta tērpa rekonstrukcijā (attēlā
pa labi). Nozīmīgākie atradumi, kas apliecina dzintara pielietojumu apģērba rotāšanā Latvijas
teritorijā, iegūti Zvejnieku kapulaukā pie Burtnieku ezera. Tas ir viens no plašāk pētītajiem
akmens laikmeta kapulaukiem Eiropā un kopumā tajā iegūti ap 370 dažādi dzintara priekšmeti
no 19 apbedījumiem.
Dzintariem bagātākais no tiem ir
sievietes un vīrieša
dubultapbedījums, kas datējams
ar 4256.–3979. g. p. Kr. Atrasto
dzintara izstrādājumu dažādības
un skaita ziņā tas ir unikāls visas
Eiropas mērogā. Minētajā
sievietes apbedījumā (sk. attēla
lejasdaļā) iegūti vairāk kā 100
dzintara rotājumi.
Balstoties uz to izvietojumu,
pirmo reizi Latvijā izstrādāta
akmens laikmeta sievietes tērpa
rekonstrukcija. Pēc LNVM
arheoloģes Iritas Žeieres
izstrādātās koncepcijas to
realizējusi Olita Špora, bet
dzintara rotājumu atdarinājumus
tērpam veidojusi rotu meistare
Solveiga Vārna. Māksliniece
darinājusi izstādē eksponēto
arheoloģisko un etnogrāfisko priekšmetu kopijas, tās kā suvenīri arī iegādājami LNVM
ekspozīcijas un izstāžu telpās. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Hronika
LNVM pagaidu mājvietas atklāšana 14. maijā
Muzeja ekspozīcijas un izstāžu
zāļu atklāšanas diena plkst. 11.00
sākās ar preses konferenci, kurā
piedalījās (no labās) Irina Zeibārte,
LNVM direktora vietniece
zinātniskajā darbā, LNVM
direktors Arnis Radiņš, kultūras
ministre Dace Melbārde,
nodibinājuma „Rīga-2014”
programmu direktore Aiva
Rozenberga, LNVM
Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītāja Astrīda
Burbicka un Valsts nekustamie
īpašumi valdes loceklis Andrejs
Milzarājs (attēlā nav redzams).
Plkst. 15.00, sākoties nama atklāšanas
ceremonijai, ieskanējās bungas un dūdas
grupas „Auļi” izpildījumā, ieskandinot
jaunu laikmetu Brīvības bulvāra 32 ēkas,
kurā ilgus gadus atradusies Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultāte, vēsturē. Pasākumu vadīja
Nacionālā teātra aktieris Gundars
Grasbergs (lejā). Fotogrāfs Roberts Kaniņš,
LNVM.
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Muzeja darbinieki nama
atklāšanas laikā pulcējās uz
kāpnēm.

Pa kreisi: izstādes „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”atklāšanā piedalījās vokālā grupa „Latvian
Voices” un „Rīga-2014” vadītāja Diāna Čivle (priekšplānā). Pa labi: „Rīga-2014” programmas „Dzintara
ādere” kuratore Vita Timermane-Moora.

Izstādes „Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens” atklāšanā sumināja tās
vizuālās koncepcijas un izstrādes
autoru LNVM mākslinieku
Ģirtu Boronovski (centrā). Līdzās
(pa labi) – izstādes kuratore, LNVM
direktora vietniece zinātniskajā darbā
Irina Zeibārte.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstāde „Dzintars - Baltijas jūras dārgakmens”
2014. gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā viens no Latvijas kultūras
simboliem tiek godināts dzintars. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, lielākais
Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs,
sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 2014 izveidojis izstādi „Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens”. No š. g. 15. maija līdz 1. novembrim tā apskatāma muzeja jaunajā
pagaidu mājvietā – LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32.
Dzintars ir dārgakmens, kas jau kopš aizvēsturiskiem laikiem Latvijas iedzīvotāju
dzīvē ieguvis nozīmīgu lomu. Tas kļuvis par simbolu un atpazīstamības zīmi. Ar
muzeja krājumā esošajām arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekcijām izstādē
tiks atainota dzintara izplatība un tā atrašanas vietas Latvijas teritorijā, iezīmētas
reģionālās „dzintara krustceles” un lielais Dzintara ceļš, aplūkoti dzintara apstrādes prasmju mantojums
un pēctecība, dzintara nozīme latviešu folklorā.
Izstādes noskaņā noteicošā loma ir mākslinieka Ģirta Boronovska veidotajam Baltijas jūras dzīļu
atainojumam – videi, kurā veidojas dzintars, un cilvēkiem, kas dzintaru dažādi izmantojuši. Savukārt ar
multimediālo paplašinājumu starpniecību, ko izstrādājis interaktīvo tehnoloģiju un audio vizuālās
prezentācijas, konferenču sistēmu uzņēmums „Reverie Trading Group”, apmeklētājiem būs iespēja
pietuvinājumā izsekot gan Dzintara ceļa kartei, gan iejusties šī ceļa gājēja lomā.Palielinājumā virtuāli būs
skatāmi arī atsevišķi izcilākie dzintara priekšmeti, lai interesentiem ļautu izbaudīt to estētisko skaistumu
un faktūru. Virtuāli varēs detalizēti izsekot dzintara atradumu vietām Latvijas teritorijā.
Arheoloģiskais dzintars aplūkojams ne vien modernās izgaismotās vitrīnās, bet arī uz sievietes manekena,
kurš ietērpts tikko izgatavotā akmens laikmeta tērpa rekonstrukcijā. Pēc LNVM arheoloģes Iritas Žeieres
izstrādātās koncepcijas to realizējusi Olita Špora, bet dzintara rotājumu atdarinājumus tērpam veidojusi
rotu meistare Solveiga Vārna.
Izstādē eksponēts arī unikālais Kābeļu dzintara
depozīts, kura svars ir 25,68 kg. Šo 12. gs. neapstrādāto
dzintaru, kas bijis ievietots auduma maisā un noglabāts
kādas celtnes pagrabā, atrada 1972. gadā Ikšķiles Kābeļu
ciemā arheoloģisko izrakumu laikā. Tas joprojām ir
lielākais neapstrādāta dzintara vienkopus atradums
arheoloģiskajā piemineklī visā Austrumeiropā.
Etnogrāfiskais dzintars atspoguļots tradicionālajās
dzintara rotās – saktās, kniepķenos un krellēs. Pie tērpa tās galvenokārt valkāja Dienvidkurzemē: Rucavā,
Nīcā, Bārtā, Dunikā, Medzē, Pērkonē, Ziemupē. Saktas un kniepķeni kalpoja krekla aizdarei, taču
vienlaikus bija arī rotas. Izstādē rucavnieces 19. gadsimta goda tērpā redzami visi tradicionālo rotu veidi:
kniepķens - divas kustīgi savienotas podziņas ar piekariņu virknēm, kas katra izvērta caur pogcaurumu
abos apkakles galos; apaļa riņķa saktiņa un sirdsveida saktiņa. Dzintara krelles nav saglabātas tik bagātā
skaitā kā pārējie rotu veidi.
Dzintara rotas gan bija, gan joprojām ir savdabīga liecība par latviešu identitāti un gaumi. 20. gadsimta
otrajā pusē dzintara rotas pārsvarā darināja Liepājā, vietā, kur ir gadsimtiem senas dzintara apstrādes
tradīcijas. Rotu meistari šo prasmi pilnveidoja Tautas lietišķās mākslas studijās. Izstādē atainoti arī
mūsdienu izstrādājumi no dzintara – Asnātes Smelteres „Salonā A” darinātu vakartērpu rotā 20. gs. 70.80. gados darinātas rotaslietas (kaklarota – Zigrīda Radoviča, 1971. g., Liepāja; aproce – Iveta Talalasa,
1972. g., Liepāja; gredzens – Līvija Deģe, 1973. g., Olaine; krelles –Biruta Jansone, 1983. g., Liepāja).
Ar šo izstādi muzejs arī atklājis savu jauno pagaidu mājvietu Brīvības bulvārī 32, kurās plānots strādāt
līdz Rīgas pils renovācijas pabeigšanai. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde „Dzintars – Baltijas
jūras dārgakmens” tapusi Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas ietvaros un ir daļa no izstāžu
cikla „Dzintara ceļš Rīgā”. Attēlos: (augšā) zoomorfs figurāls piekariņš. Lubānas Aboras I apmetne, Madonas apr.
2900-1800. g. pirms Kristus. Dzintars. Garums – 4,7 cm, fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM; (vidū) fragments no
Kābeļu ciema depozīta, 12. gs., Ikšķile. Fotogrāfs Kaspars Garda, Rīga 2014.
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Iemūžināti pirmie muzeja apmeklētāji
15. maija rīts.
LNVM
ekspozīcijas un
izstāžu zāles
Brīvības
bulvārī 32
atvērtas
apmeklētājiem.
Pirmie jaunās
mājvietas un
izstādes
„Dzintars –
Baltijas jūras
dārgakmens”
apmeklētāji 15.
maija rītā tika
iemūžināti
fotofiksācijā.
Pa kreisi –
latviešu
jaunekļi, pa
labi – vācu
tūristi.
Fotogrāfijas LNVM.

Nodarbība bērniem „Dzintara senlietu stāsti”
LNVM izveidojis jaunu muzejpedagoģisku
programmu bērniem un skolēniem „Dzintara
senlietu stāsti”. Tā radīta saistībā ar izstādi
„Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, ko
mazie muzeja apmeklētāji apskata ar lielu
interesi, aizrautīgi izmēģinot arī izstādes
interaktīvo tehnoloģiju piedāvājumu – iespēju
saviem spēkiem saviļņot jūru un ieraudzīt
Dzintara ceļu, izpētīt dzintara atradumu
vietas visā Latvijā.
Attēlā: LNVM muzejpedagoģe Ingūna Podžuka un
bērni nodarbībā. Fotogrāfija: LNVM.
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Tradicionālie muzeja zinātniskie lasījumi
21. maijā LNVM ekspozīcijas un izstāžu zāļu
telpās notika ikgadējie LNVM darbinieku
zinātniskie lasījumi. To gaitā muzejnieki
iepazīstināja ar savu jaunāko veikumu
pētniecības jomā. LNVM Arheoloģijas
departamenta vadītājs Jānis Ciglis uzstājās
ar priekšlasījumu par Romas importu Latvijā.
Dr. hist. Baibas Vaskas referāta tēma bija
„Saktas tumšajos gadsimtos starp arheoloģiju
un etnogrāfiju”, LNVM galvenais glabātājs
Dr. hist. Artūrs Tomsons vētīja „Liecības par
šaujamlokiem un arbaletiem Latvijas
teritorijā”, LNVM Vēstures departamenta
pētnieks Toms Ķikuts nolasīja referātu „Vai "putna brīvība"? Zemnieku pārvietošanās tiesības
Vidzemes un Kurzemes guberņu brīvlaišanas likumos”, LNVM Etnogrāfijas nodaļas galvenā glabātāja
Sanita Stinkule iepazīstināja ar „Pieminekļu valdi Latvijas preses karikatūrās un anekdotēs. 20. gs.
20. - 30. gados”, LNVM Numismātikas nodaļas galvenā glabātāja Laima Grīnberga runāja
„Par dažiem faleristikas priekšmetiem ar savu stāstu”.
Attēlā: ievadvārdus teic LNVM direktors Arnis Radiņš. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Atvērts jaunākais muzeja rakstu krājums
21. maijā LNVM gadskārtējo zinātnisko lasījumu noslēgumā tika atvērta muzeja
jaunākā publikācija „Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi
2011 – 2013”. Šī ir pēc skaita divdesmitā publikācija sērijā „Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja raksti” (pirmā iznāca 1964. gadā). Raksti aptver plašu
ar Latvijas vēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, numismātiku un mākslas vēsturi
saistītu tēmu loku. Visiem rakstiem pievienots kopsavilkums angļu valodā.
Valsts Kultūrkapitāla fonds izdevuma iznākšanu atbalstījis ar 6000 EUR
piešķīrumu. Izdevums iegādājams LNVM Brīvības bulvārī 32.
Attēlā: pa kreisi – LNVM Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts, pa labi – LNVM
Numismātikas nodaļas galvenā pētniece Kristīne Ducmane un LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā
Irina Zeibārte. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Atbalsts skolēnu konkursam
24. maijā noslēdzās konkurss skolēniem„Vēsture ap mums”. Konkursa tēma šajā mācību gadā
bija „Cilvēks un karš. Karu radītās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvē”. Konkursa noslēguma
pasākums notika Latviešu biedrības namā Rīgā.
Konkursa atbalstītāju vidū jau tradicionāli ir arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.
Trīs skolotājas saņēma muzeja balvas: Anita Martinsone no Zaķumuižas pamatskolas par konkursa
1.vietas ieguvējas Katrīnas Smelteres darba „Leģendārs stāsts” vadīšanu, Irisa Eidaka no Līvbērzes
vidusskolas par 2. vietas ieguvēja Ģirta Kārkliņa darba „Līvenu kapličas pārvērtības par Brāļu
kapiem pēc Otrā pasaules kara un izmaiņu ietekme uz Līvbērzes skolas skolēnu sabiedrisko dzīvi”
vadīšanu, Larisa Želve no Daugavpils krievu vidusskolas-liceja par 1.vietas ieguvējas Annas
Fjodorovas darba „Ceļvedis vienas ģimenes dzīves līkločos” vadīšanu.

Starptautiska konference un ceļojošā izstāde Liepājā
22. un 23. maijā Liepājā notika Liepājas Universitātes Vadības un sociālo fakultātes, Dabas un
inženierzinātņu fakultātes, Socioloģisko pētījumu centra, Melardenas augstskolas Sociālo zinātņu
departamenta un Liepājas muzeja organizēta 17. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība
un kultūra: zinātne laiku lokos”. Tās ietvaros tika atklāta LNVM veidotā ceļojošā izstāde "Kas
pagātni pētī, nākotni svētī, Pieminekļu valdei - 90". LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece
Dr.hist. Ingrīda Līga Virse teica īsu uzrunu un pastāstīja par Pieminekļu valdes lomu Latvijas
kultūras pieminekļu saglabāšanā.
Plenārsēdes otrā daļa bija veltīta ievērojamam latviešu arheologam, skolotājam un ilggadīgam
Liepājas muzeja darbiniekam Pēterim Stepiņām, kura simtgadi atzīmē šogad. Tajā Ingrīda Līga
Virse uzstājās ar referātu "Pētera Stepiņa pēdās. Par kādu neparastu karavīra apbedījumu
Mazkatužu kapulaukā".

Līdzdalība Baltijas tautu diasporas vēstures seminārā
30. maijā Rīgā notika Baltijas tautu diasporas vēsturei un kultūrvēsturiskajam mantojumam
veltīts zinātniski-praktisks seminārs, ko rīkoja organizācija BaltHerNet (Baltic Heritage Network).
Organizācija jau vairākus gadus koordinē Baltijas valstu pētnieku un atmiņas institūciju
sadarbību igauņu, latviešu un lietuviešu diasporas pētniecībā un mantojuma saglabāšanas
jautājumos. LNVM Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts seminārā uzstājās ar ziņojumu
par senāko latviešu izceļošanas posmu uz dažādām Krievijas guberņām 19. gs. otrajā pusē, ar to
saistīto avotu mantojumu, tā izmantošanu.

Būtiska profesionāļu disukusija
22. maijā Igaunijas Vēstures muzejā Tallinā notika starptautisks seminārs „Kā kolekcionēt
vēsturi”, kurā ar referātu „Nesenās pagātnes muzealizācija. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
pieredze” piedalījās LNVM direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte. Semināra norise
bija saistīta gan ar Igaunijas Vēstures muzeja dibināšanas 150. jubilejas gada aktivitātēm, gan
aktualizēja vienu no nozīmīgākajām muzeja darbības formām – krājuma komplektēšanu, kas
balstās pārdomātas krājuma stratēģijas izstrādāšanā un kolekcionāšanas politikas realizēšanā.
Referāti, kurus nolasīja Dr. Rosmarie Beler – de Haan (Vācu Vēstures muzejs, Berlīne), Dr. Claudia
Selheim (Ģermānu Nacionālais muzejs, Nirnberga), Karin Dern (Ziemeļu muzejs, Stokholma),
Monika Matwiejczuk (Polijas Vēstures muzejs, Varšava) un Žygintas Bučys (Lietuvas Nacionālais
muzejs, Viļņa), raisīja plašas diskusijas. Ārvalstu kolēģu atziņas būs vērtīgs ieguvums Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja krājuma politikas pilnveidošanā, gatavojoties muzeja akreditācijai.
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Muzeju nakts Āraišu ezerpilī
17. maijā Āraišu arheoloģiskajā
muzejparkā notika gadskārtējā muzeju
nakts. Šā gada muzeju nakts tēma bija
„Dzirkstī sārti uguntiņa”. Kopumā
muzejparku apciemoja 510
apmeklētāji. Interesenti varēja
piedalīties spēlē „Sarkano dārgumu
medības”, kurā, veicot dažādas
aktivitātes, bija iespēja pārbaudīt savu
erudīciju, veiklību un prāta spējas.
Dalībniekiem bija jāmēģina iegūt
dzīvu uguni, kā arī jāsaliek puzlēs
tautasdziesmas par uguni, ezerpils un
dzelzs kausēšanas krāšņu attēli.
Veiklību varēja pārbaudīt, metot sūnu
bumbas katlā, daļa apmeklētāju izmēģināja seno aušanas tehniku – celošanu. Ikviens varēja
pārbaudīt savu pacietību, maļot graudus graudberzī, un mākslinieka spējas, zīmējot ar ogli.
Pasākumā piedalījās arī jauniešu žurnāla „Ilustrētā Junioriem” redakcijas pārstāvji, kuri
piedāvāja risināt daudzveidīgus uzdevumus, par ko varēja saņemt dažādas balvas.
Visa vakara gaitā varēja vērot māla podu dedzināšanu keramiķes Baibas Dumpes vadībā,
bronzas kausēšanu arheologa Artūra Tomsona vadībā un dzelzs kausēšanu Eināra Dumpja
vadībā. Pasākums noslēdzās ar uguns rituālu Krūskopu ģimenes vadībā. Iestājoties krēslai
viduslaiku pilsdrupu mūri atmirdzēja simtiem svecīšu gaismās.
Attēlā: Muzeju nakts apmeklētāji Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā pie žurnāla „Ilustrētā Junioriem” redakcijas
punkta. Fotogrāfe Agnese Ramata, LNVM.

Gidu kursu apmācības Āraišos
24. aprīlī Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā pulcējās potenciālie „Via Hanseatica“ tūrisma
maršruta gidi, lai papildinātu savas zināšanas kvalitatīvās mācībās. Aktivitātes Āraišos bija
noslēgums četru dienu apmācību ciklam Vidzemē. Tā ietvaros kā iespēja papildināt savu
stāstījumu ar video un foto materiālu tika izmēģināts planšetdators. Pēc pielietošanas nācās
secināt, ka ļoti saulainos apstākļos planšetdators nav izmantojams.
Tika izmēģināts arī gida stāstījumu papildināt ar praktiskām darbībām. Pēc ekskursijas
novadīšanas dalībnieki tika sadalīti 8 grupās un tiem iedoti veicamie uzdevumi: graudu malšana
ar graudberzi, sviesta kulšana ar mieturi, baļķa mizošana ar slīmestu, uguns iegūšana, celaiņu
aušana, māla skriemeļu darināšana, maizes iemīcīšana un zāļu vākšana. Uzdevumi bija jāpaveic
20 minūšu laikā, pēc tam jādalās pieredzē un jākonstatē, tikts līdz gala rezultātam.
10. maijā projekta „Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos” (TOURage) ietvaros Āraišu
apkārtnē notika otrā brīvprātīgo pavadoņu apmācību nodarbība Amatas novada senioriem, kuri
bija ieradušies gan no Drabešu, Skujenes, Nītaures, arī Zaubes pagastiem. Muzejparka vadītāja
Agnese Ramata sniedza ieskatu ekskursiju vadīšanā gan Āraišu apkārtnē, gan Āraišu
arheoloģiskajā muzejparkā.
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Muzeju nakts „Dauderos”
Muzeju naktī „Dauderos” norisinājās
daudzveidīga izklaides programma: rādīja
meksikāņu multiplikācijas filmas, bērni ar
vecākiem varēs iejusties bruņinieka tēlā un
fotografēties, „Dauderu” namā un dārzā
notika apslēptās mantas meklēšana. Pasākumā
piedalījās arī deju skola „Akadēmija
Decubason” un grupa „Chasing Rabbits”.
Attēlos: ļaudis Muzeju naktī ceļā uz „Dauderiem”.
Deju skolas „Akadēmija Decubason” pārstāvji māca
dejot. Mazie bruņinieki gatavi fotografēties.
Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM.

Muzejs pārstāvēts eseju konkursa „Mana valsts un es” žūrijā
9.maijā Ministru kabinetā premjere Laimdota Straujuma apbalvo ja eseju konkursa skolēniem
„Mana valsts un es” labāko darbu autorus. Valsts kancelejas un Valsts izglītības satura centra
rīkotajā eseju konkursā piedalījās vairāk kā četrdesmit skolēni no visas Latvijas.
Eseju konkurss Latvijas vidusskolēniem „Mana valsts un es” tika rīkots par godu Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas 24. gadadienai. Konkursa otrās kārtas ietvaros Valsts
kanceleja saņēma 44 izcilas jauniešu esejas, no kurām par labākajām tika nominētas
septiņas.Konkursa žūrijas locekļu vidū bija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora
vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte.
Konkursa noslēguma pasākumu var noskatīties
https://www.youtube.com/watch?v=3QJED1NeKpw&list=UUcG5Xi9yY89axvOTHszLCcA
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Muzeju nakts Brīvības bulvārī 32
Muzeju nakts norisinājās 17. maijā – pāris
dienas pēc LNVM jaunās mājvietas un
izstādes „Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens” atklāšanas. Interesentu bija
daudz, jo ne viens vien vēlējās redzēt
muzeja jaunās telpas. Kā parasti Muzeju
nakts laikā, pie ieejas muzejā izveidojās
rinda. Plašāka reportāža – LNVM facebook
profilā.

Muzeju nakts apmeklētāji izstādē
„Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.

LNVM arheologi, izstādes veidotāji,
Muzeju naktī labprāt atbildēja uz
apmeklētāju jautājumiem, bagātinot
viņu zināšanas par dzintara
atradumiem Latvijā. Centrā LNVM
Arheoloģijas departamenta pētniece
Ingrīda Līga Virse.

Muzeja 2. stāva izstāžu zāļu kāpņu telpa Muzeju naktī.
Fotogrāfes Irina Zeibārte, Zane Lāce, LNVM.
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Muzeja arheologs konferencē Spānijā
LNVM Arheoloģijas departamenta
galvenais glabātājs, arheologs Dr. hist.
Artūrs Tomsons 7.-11. maijā apmeklēja
IV starptautisko eksperimentālās
arheoloģijas konferenci Burgosā, Spānijā.
Pasākumu rīkoja Eiropas arheoloģisko
muzeju asociācija (EXARC) kopā ar spāņu
eksperimentālās arheoloģijas entuziastu
apvienību „Experimenta”. Konferencē
uzstājās vairāk kā 80 referenti ar
ziņojumiem par visdažādākajām
eksperimentālās arheoloģijas aktivitātēm
un aktualitātēm Eiropā, kā arī ārpus tās.
A.Tomsons uzstājās ar referātu par 2013. gadā realizēto
eksperimentālās arheoloģijas projektu Āraišos - lielisku
sadarbības piemēru starp Latvijas Nacionālo vēstures
muzeju, LU Vēstures un filozofijas fakultāti un Humanitāro
zinātņu fakultāti, ko realizēja Latvijas Arheologu biedrība.
Konference norisinājās iespaidīgajā Cilvēka Evolūcijas
muzejā (Museo de la Evolucion Humana), vietā, kur eksponēti
atradumi Atapuerkas (Sierra de Atapuerca) alās (kas iekļautas
arī UNESCO pasaules mēroga nozīmes senvietu sarakstā) kur iegūtas unikālas liecības par senākajiem cilvēkiem
Eiropā un kuru senākais datējums sniedzas teju miljons gadu
tālā pagātnē. Muzejs uzcelts pirms pāris gadiem un šobrīd ir
viens no modernākajiem šāda tipa muzejiem pasaulē, jo ne
tikai eksponē noteiktus atradumus, bet aplūko daudz
plašāku cilvēces evolūcijas jautājumu loku, veicot arī
izglītojošās funkcijas.
Pēc zinātniskajiem referātiem, kuros tika skarts ļoti plašs
tēmu loks – pētījumi traseoloģijā, arhaiskajās tehnoloģijās, arheoloģisko brīvdabas muzeju
organizācijā, aizvēstures izmantošanā
izglītojošo aktivitāšu veikšanai, visiem
klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar
apmēram 20 stenda referātiem, kā arī
praktiski iemēģināt roku krama un vara
apstrādē un priekšmetu izgatavošanā
labāko speciālistu vadībā.
Attēlos: (augšā) Cilvēka Evolūcijas muzejs; (pa
labi) A.Tomsons Atapuerkas alu apmeklējuma
laikā; (pa kreisi) konferences praktiskā darba norise.
Fotogrāfs A.Tomsons un publicitātes foto.
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Piedāvājumi
Ceļojošās izstādes skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā
šādas ceļojošās izstādes:
1. „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”
2. „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.”
3. „Baltijas brīvības ceļš”
4. „Patiesība par Lielvārdes jostu?”
5. „Rīgas naudai - 800”
6. „Mēs, tauta”
7. „Valsts prezidenta institūcijai – 90”
8. „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”
9. „Ceļā uz Latvijas brīvību”
Ceļojošo izstāžu eksponēšana - EUR 4,27 dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki.
Transportēšana iespējama vieglajā auto.

Muzejpedagoģiskās programmas skolām 2013./2014. m.g.
LNVM muzejpedagoģiskās programmas muzeja ekspozīcijas un izstāžu zālēs Rīgā,
Brīvības bulvārī 32 vai nodaļā „Dauderi”.
1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskajā programma skolēni uzzinās par muzeja funkcijām
un daudzveidīgo darbu, ko veic muzeja speciālisti) S/sk., P/sk.;
2. „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, ar kādām
rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem) S/sk.;
3. „Ceļojums laikā no ledus laikmeta līdz 19. gs.” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni
uzzinās par cilvēku dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā un latviešu tradicionālo
kultūru un dzīvesveidu 19. gs.) S/sk.;
4. „Senā skola” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, kā agrākos laikos mācījās
zemnieku bērni 19. gs.) S/sk., P/sk.;
5. „Latviešu gadskārtas” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni paplašinās zināšanas par
latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem.) S/sk., P/sk.;
6. „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par LR dzimšanas
dienu un Lāčplēša dienu) S/sk., P/sk.;
7. „Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par Rīgas pils
vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Būs iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku
ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk.;
8. „Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs.” (muzejpedagoģiskā programma, darba lapas)
P/sk., V/sk.;
9. „Latvijas muižu dārzi un parki” (muzejpedagoģiskajā programmā izmantotas unikālas
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma fotogrāfijas un priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.;
10. „Heraldika un ģerboņu vēsture Latvijā” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni
uzzinās par heraldikas principiem, ģerboņu vēsturi Latvijā, Latvijas Republikas ģerboņa
izveidi, darba lapas) P/sk., V/sk.;
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11. „Latvijas Republika 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā un izstādē „Divas

dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, darba lapas) P/sk., V/sk.;
12. „Latvija Brīvības cīņu laikā” (lekcija, kurā, izmantojot LNVM krājuma fotogrāfijas,
skolēni uzzinās par nozīmīgajiem 1918. – 1920. gada vēstures notikumiem) P/sk., V/sk.;
13. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības,
attīstību) P/sk., V/sk.;
14. „Padomju cilvēka ikdienas dzīve. 20. gs. 40. - 80. gadi” (muzejpedagoģiskā programma,
kurā izmantotas fotogrāfijas u. c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.;
15. „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (lekcija, kurā izmantotas fotogrāfijas u.c.
vēstures avoti no LNVM krājuma, darba lapas) P/sk., V/sk.;
16. „Ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu” (lekcija, kurā izmantotas
fotogrāfijas u.c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.;
17. „Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” (vēstures notikumu un
procesu apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures avotus un vēstures literatūru,
lai gatavotos eksāmenam vēsturē) P/sk., V/sk.;
Sagatavošanā: muzejpedagoģiskā programma „Tautastērpi Latvijas novados” P/sk., V/sk.

„Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas
1. "Dauderu pasakas" (programma, kurā skolēni ar dažādu uzdevumu palīdzību iepazīst
latviešu folkloras mantojumu) S/sk., P/sk.
2. "Dauderu stāsti" (programma, kurā skolēnus iepazīstina ar interesantiem un neparastiem
priekšmetiem no Dauderu krājuma, stāsti par tiem) P/sk.

Āraišu arheoloģiskā muzejparka muzejpedagoģiskās programmas
1. “Akmens laikmets Latvijas teritorijā” P/sk. 2. “Izdzīvo teiku pasauli” Pirmsskola, S/sk.
Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums: EUR 0,72 skolēniem, EUR 2,85 pieaugušajiem.
Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu latviešu valodā un krievu valodā
pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 7,11.
Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu vidusskolas grupām latviešu valodā
EUR 7,11, krievu valodā EUR 14,23. Grupām, kuru skaits pārsniedz 10 cilvēkus, atlaide 10%.
Grupas vadītājam un 3 skolēnus pavadošajām personām apmeklējums bez maksas.
Pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējums bez maksas.

Informācija, ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu pieteikšana:
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32.
Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien – slēgts, otrdien – svētdien no 10.00 līdz 17.00.
LNVM nodaļa „DAUDERI” Sarkandaugavas iela 30, Rīga. Tālrunis: 67392229.
Darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 10.00 līdz 17.00.
LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS Āraiši, Amatas novads.
Tālrunis: 64107080. Līdz 1. novembrim pirmdien – svētdien no 9.00 līdz 19.00.
No 1. novembra pirmdien, otrdien – slēgts, trešdien - svētdien no 9.00 līdz 16.00.
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Cenrādis
Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums
1.1.

PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.1.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,85

1.1.2.

Skolēniem

1 persona

0,71

1.1.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,42

1.1.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)

1 apmekl.

3,56

1.2.

MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.2.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,85

1.2.2.

Skolēniem

1 persona

0,71

1.2.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,42

1.2.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

3,56

1.3.

VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.3.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,85

1.3.2.

Skolēniem

1 persona

0,71

1.3.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

1,42

1.3.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

3,56

1.4.

PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS
(ar PVN) EUR

1.4.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,27

1.4.2.

Skolēniem

1 persona

1,14

1.4.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

2,13

1.4.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

5,41

1.5.

Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām)

1 persona

14,23

1.6.

Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm

1.6.1.

latviešu valodā

1 grupa

7,11

1.6.2

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

1 grupa

14,23

1.6.3.

krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem

1 grupa

7,11

1.7.

„DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR

1.7.1. Pieaugušajiem

1persona 0,71

1.7.2.

Skolēniem

1 persona

0,28

1.7.3.

studentiem, pensionāriem

1 persona

0,57

1.7.4.

ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmekl.

1,00

1.7.5.

„Dauderu” parka vai Āraišu arheoloģiskā muzejparka izmantošana

1 stunda

14,23

tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu
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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 turpina izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, 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
http://youtube.com/LNVMRigaspils
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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