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 Muzejam nodod 16. gs. naudas depozītu  
26. augustā Latvijas 

Nacionālā vēstures 

muzeja ekspozīcijas un 

izstāžu telpās Rīgā, 

Brīvības bulvārī 32, 

mākslinieks un publicists 

Agris Liepiņš muzejam 

nodeva 16. gs. monētu 

depozītu, kas šovasar 

atrasts Lielvārdē, 

Rembates parkā, līdzās 

viņa veidotajai 12. gs. 

latgaļu koka pilij. Tajā 

ietilpst 765 monētas, 

noguldītas 16. gs. pēdējā 

ceturksnī. Monētas bijušas ievietotas alvas kannā, kura saglabājusies fragmentāri. Līdz 

ar monētām noglabātas arī divas 16. gs. sudraba karotes. Attēlā: Agris Liepiņš un LNVM 

Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.    
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kalendārs | 2014.g. septembris 

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”. 

 

laiks: 2014. gada 20. augusts – 12. septembris 

 ceļojošā izstāde „Baltijas brīvības ceļš”. 

 

 Muzeja pamatekspozīcija līdz tās iekārtošanai jaunajās telpās apmeklētājiem vēl slēgta.  

 

 No 3. septembra atvērtas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām  

programmām “Senā skola”, “Viduslaiku bruņinieki” un  citām aktivitātēm. 

 

 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

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

 

LNVM izstādes ārpus muzeja 

Izstāde „Latvija NATO un ES – 10 gadi” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 15. 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 „Noslēpumainā  

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. www.mvm.lv  

 

 

 

http://www.mzm.cz/en/
http://www.mvm.lv/
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un 

izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

laiks: 13. septembris, plkst. 12.00. Ciklā „Muzejs ģimenei” nodarbība  

bērniem un vecākiem „Dzintara senlietu stāsti".  
Tās dalībnieki varēs iepazīties ar izstādi 

“Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, kurā 

skatāmi unikāli dažādos laikmetos tapuši 

dzintara izstrādājumi. Būs iespēja dzirdēt 

stāstus par dzintara krellēm un piekariņiem, 

kas darināti un nēsāti akmens laikmetā pirms 

vairākiem tūkstošiem gadu, un varēs pētīt 

dzintara figūriņas, kurās 

atpazīstami gan 

dzīvnieki, gan cilvēki. 

Senākās dzintara rotas, 

kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos, varēs 

salīdzināt ar 19. gs. veidotajām rotām, kuras 

latvieši nēsāja pie goda tērpiem. Tāpat varēs 

izzināt, kuras no senajām dzintara apstrādes 

tehnikām saglabājušās līdz mūsdienām un kas 

par dzintaru teikts tautas dziesmās.  

Nodarbības laikā ar kartes palīdzību ikvienam 

pašam būs iespēja izstaigāt senos Dzintara 

ceļus. Gan bērni, gan pieaugušie varēs 

pārbaudīt savas zināšanas par dzintaru, 

atbildot uz jautājumiem, salīdzinot dažādus dzintara izstrādājumus un zīmējot jaunas 

dzintara rotas lietas. Vecāki aicināti fotografēt un filmēt!  

Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, 

kurus pavada pieaugušie 

(vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību cikla 

„Muzejs ģimenei” pasākumā - 

3,56 EUR (neatkarīgi no 

ģimenes locekļu skaita). 
 

 

 

Attēlā: bērni klausās muzejpedagoģes 

Astrīdas Burbickas stāstījumu 

izstādē „Dzintars - Baltijas 

jūrasdārgakmens”. Foto: LNVM.  

 

 

 



                                          www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada septembris  4 

Pasākumi  

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE UN SEMINĀRI LATVIJAS NOVADOS  
LNVM jaunizveidotā ceļojošā 

izstāde „Baltijas brīvības ceļš” 

veltīta „Baltijas ceļa” 25. 

gadadienai un tapusi valsts 

finansētās svinību programmas 

ietvaros. Vēsturiskā retrospekcijā 

tajā atspoguļotas Molotova-

Ribentropa pakta un tā slepeno 

papildprotokolu sekas Baltijas 

valstīs. Izstādes veidošanā 

izmantotas fotogrāfijas, 

dokumenti, plakāti u.c. LNVM 

krājuma materiāli.  

Līdz 12. septembrim tā skatāma 

muzeja izstāžu zālē Brīvības 

bulvārī 32. Pēc eksponēšanas 

Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā izstāde ceļos uz Latvijas reģioniem, kur notiks arī semināri vēstures skolotājiem. Tajos 

piedalīsies LNVM un Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti.  
 

CEĻOJOŠO IZSTĀŽU KALENDĀRS:  

Rucava – 13. septembris; Liepāja – 22. septembris–3. oktobris; Valmiera – 6.–31. oktobris;  

Rēzekne – 4.–21. novembris; Aizkraukle – 24. novembris–5. decembris.  

Semināra programma: 

1. Baltijas valstu sadarbība 1918. – 1940. gadā. Liecības LNVM krājumā. Mag. hist. Irina 

Zeibārte, LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā. 

2. PSRS okupācijas laika represijas Baltijā (20. gs. 40. – 80. gadi). Dr. hist. Gints Zelmenis,  

LNA vecākais referents. 

3. Trešās atmodas notikumu dokumentēšana: iespējas vēstures mācīšanā un valstiskajā 

audzināšanā. Mag. hist. Toms Ķikuts, LNVM pētnieks. 

4. Izstādes „Baltijas brīvības ceļš”un LNVM speciālistu veidotā vēstures avotu krājuma 

izmantošana iespējas mācību procesā skolā. Mag. paed. Astrīda Burbicka, LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja. 

 

TRADICIONĀLĀ SKOLOTĀJU DIENA  
11. septembrī plkst. 15.00 Latvijas skolotāji tiek aicināti uz LNVM jauno pagaidu mājvietu 

Brīvības bulvārī 32 uz tradicionālo Skolotāju dienu, ko muzejs rīko vismaz reizi gadā. 

Daudziem tā būs atkalsatikšanās ar kādreizējo studiju vietu – LU Vēstures un filozofijas 

fakultāti. Skolotāju dienas dalībniekus iepazīstinās ar LNVM iecerēm muzejizglītības jomā, 

izrādīs izstādes „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” un „Baltijas brīvības ceļš”, kā arī atklās 

muzeja speciālistu sagatavoto vēstures avotu krājumus, ko iespējams izmantot mācību darbā.  
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aktualitātes 2014. g. septembris 

Bezmaksas apmeklējums 

Septembra pēdējā sestdienā - 27. septembrī ieeja muzejā Brīvības bulvārī 32 par brīvu.  

Turpinās izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” 
Izstādi Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, lielākais Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un 

etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs, veidojis sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014”. Tā 

līdz 1. novembrim aplūkojama LNVM pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32.  

Izstādē atainota dzintara izplatība un tā atrašanas vietas Latvijas teritorijā, iezīmētas 

reģionālās „dzintara krustceles” un lielie Dzintara ceļi, 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 ir iespēja 

pietuvinājumā izsekot gan Dzintara ceļa kartei, gan 

iejusties šī ceļa gājēja lomā. Palielinājumā virtuāli 

skatāmi arī atsevišķi izcilākie dzintara priekšmeti, lai 

interesentiem ļautu izbaudīt to estētisko skaistumu 

un faktūru.  

Etnogrāfiskais dzintars atspoguļots tradicionālajās 

dzintara rotās – saktās, kniepķenos un krellēs. 

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. Attēlā: izstādes apmeklētājs uz senā Dzintara ceļa. Fotogrāfe Astrīda Burbicka, LNVM.  

 

Turpinās cikla „Muzejs ģimenei” nodarbības 
Tāpat kā iepriekš, sākoties jaunajam mācību gadam, LNVM atsāk cikla „Muzejs ģimenei” 

nodarbības. Muzejs reizi mēnesī sestdienās rīko īpašu pasākumu ģimenēm ar bērniem, aicinot 

brīvo laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības. 

2014. gada rudenī apmeklētāji tiks gaidīti uz šādām cikla nodarbībām: 13. septembrī – 

„Dzintara senlietu stāsti”, 11. oktobrī – „Senā skola”, 8. novembrī – „Mana Latvija”,  

13. decembrī – „Ziemas saulgriežus gaidot”. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs 

uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, 

draugi). Maksa par līdzdalību cikla „Muzejs ģimenei” pasākumā - 3,56 EUR (neatkarīgi no 

ģimenes locekļu skaita). 
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Lielākā daļa muzeja krājuma priekšmetu jau pārvesta 

 

Uz LNVM pagaidu telpām Lāčplēša ielā 106/108 un Brīvības bulvārī 32 pārvesta muzeja 

krājuma lielākā daļa un nodaļu darbinieki jau iekārtojušies jaunajās darbavietās. Telpas Rīgas 

pilī, kur muzejs atradies kopš 1920. gada, jāatbrīvo līdz 31. oktobrim. Savukārt Latvijas 

vēstures pastāvīgo ekspozīciju Brīvības bulvārī 32 muzejs plāno izveidot līdz šā gada beigām. 
Attēlos: ekspozīcijas vitrīnas Brīvības bulvārī, pārvešanai sagatavotais restauratoru aprīkojums Rīgas pilī un 

jaunie plaukti krājuma priekšmetu glabāšanai Lāčplēša ielā 106/108. Foto: LNVM. 

 

 

Reklāmas kampaņas turpinājums  
Septembrī un oktobrī turpināsies izstādes „Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens” reklāmas aktivitātes. Skanēs audioreklāma gan Latvijas  

Radio 1, gan Latvijas Radio 2, arī Radio Skonto un Radio SWH. Būs 

redzama arī vides reklāma uz „Clear Channel” reklāmas stabiem.  

Izstādes popularizēšana iespējama, pateicoties sadarbībai ar nodibinājumu 

„Rīga – 2014”.  
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„Dauderi” līdzdarbojas „Survival Kit 6” 

„Rīga-2014” tematiskās 

līnijas „Izdzīvošanas 

komplekts” programmas 

ietvaros Sarkandaugavā 

norisinājās urbāns 

eksperiments „Sarkanās 

upes pērles”. Tā ietvaros 

kopīgā mākslinieku 

rezidencē apvienojās 

dažādi mākslinieki 

(aktieri, dzejnieki, mūziķi 

un vizuālās mākslas 

pārstāvji) režisora 

Dmitrija Petrenko vadībā. 

Par viņu mājvietu kļuva LNVM filiāle „Dauderi”. Mākslinieku radošā komanda – režisors 

Dmitrijs Petrenko, grafiķe Mētra Saberova, videomākslinieks Edgars Lielzeltiņš, dzejnieki 

Aivars Eipurs un Semjons Haņins, mūziķi DJ Selffish un Mārtiņš Upenieks, aktieri Anete 

Saulīte un Kristians Kareļins iepazina Sarkandaugavu un tās iedzīvotājus un radīja 

eksperimentālu multimediālu mākslas darbu – performanci.  

Kopīgi piedzīvotais projekta laikā tika filmēts, veidojot materiālus dokumentālai filmai.  

6. septembrī, kad Rīgā notiks Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts”, Sarkandaugavas parkā 

tiks demonstrēts  eksperimentāls multimediāls mākslas darbs–performance „Sarkanās upes 

pērles”. Projekts ir festivāla „Survival Kit 6” satelītpasākums. 
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hronika 

Ceļojošās izstādes „Baltijas brīvības ceļš” atklāšana 
20. augustā, klātesot Atmodas laika aktīvistiem 

un sabiedriskajiem darbiniekiem, LNVM 

ekspozīcijas un izstāžu zālēs atklāja muzeja 

jaunizveidoto mobilo izstādi, kas veltīta 

„Baltijas ceļa” 25. gadadienai. Izstādes 

vadmotīvs ir Baltijas tautu vēsturiskais gājums 

un izlēmība izšķirīgos brīžos, tām drosmīgi 

iestājoties par savām tiesībām, sīkstuma un 

spēka apliecinājums. Tajā sniegtā informācija 

un ilustratīvais materiāls ataino gan visām 

trim tautām kopīgo – neatkarīgu valstu 

proklamēšanu 1918. gadā, savstarpējās sadarbības centienus 20.gs. 20.-30.gados, padomju 

okupācijas laiku, gan arī sniedz 

detalizētāku ieskatu Latvijas 

vēstures būtiskajos notikumos 

laikā no 1918. līdz 1990. gadam, 

kad tika atjaunota Latvijas 

neatkarība. Izstāde tapusi valsts 

finansētās Baltijas ceļa 25. 

gadadienas svinību 

programmas ietvaros. Projekta 

sadarbības partneris ir Latvijas 

Nacionālais arhīvs.  

Ceļojošā izstāde „Baltijas 

Brīvības ceļš” papildina jau 

agrāk izveidoto LNVM mobilo 

izstāžu klāstu - tā ir devītā izstāde par latviešu tautas un Latvijas valsts vēstures tēmām, ko 

muzejs par simbolisku samaksu piedāvā 

eksponēšanai skolām, bibliotēkām, sabiedriskām 

iestādēm. Izstādi uzliek un noņem muzeja 

darbinieki, to iespējams transportēt vieglajā 

automašīnā.  
Attēlos: augšā – „Baltijas ceļa” dalībnieki posmā Cēsis-

Valmiera. 1989. gada 23. augusts. Fotogrāfs Laimonis 

Stīpnieks. LNVM krājums; vidū – (no kreisās) LNVM 

direktors Arnis Radiņš, Latvijas Tautas frontes muzeja 

padomes locekļi Artis Ērglis un Sarmīte Ēlerte izstādes 

atklāšanā. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM; pa kreisi -  

Augstākās Padomes deputāti – 4. maija Deklarācijas kluba 

dalībnieki: Velta Čebotarenoka, Aivars Berķis, Romāns 

Apsītis, Juris Dobelis, Jānis Blaževičs, Georgs Andrejevs. 

Fotogrāfe: Astrīda Burbicka, LNVM. 
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Piešķirts finansējums Āraišu infrastruktūras uzlabošanai 
19. augusta Ministru kabineta sēdē tika pieņemts Kultūras ministrijas iesniegtais projekts par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”, ko ministrija bija sagatavojusi sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Valsts 

nekustamie īpašumi” kultūras institūciju izmantoto ēku tehniskā stāvokļa defektu novēršanai  

un neatliekamu pasākumu veikšanai. Kopumā KM piešķirti 297 317 EUR, savukārt Finanšu 

ministrijas pakļautībā esošajai VAS „Valsts nekustamie īpašumi”- līdz 187 015 EUR renovācijas 

un rekonstrukcijas darbu nodrošināšanai Latvijas Neredzīgo bibliotēkā, Cēsu mūzikas 

vidusskolā un Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā, kur renovācijai piešķirti 81 324 EUR. 

6. Āraišu svētki „Podi un medus no senatnes līdz mūsdienām” 

Svētkus, kas norisinājās 26. jūlijā, kopumā apmeklēja nepilns pustūkstotis interesentu, tai 

skaitā arī Amatas novada sadraudzības partneri no dažādām valstīm. Muzikālu noskaņu 

nodrošināja tautas vērtes kopa "Dzieti"  un koklētājs Andris Diržininkas. Bitenieka darbus un 

gaitas varēja izzināt, vērojot bitenieka rīku gatavošanu Edgara Žīgura vadībā. Kā no māla tiek 

līdz podam, rādīja LNVM Arheoloģijas departamenta 

speciāliste Alise Šulte, interesenti varēja iemēģināt 

savu roku podu taisīšanā. Atbilstoši svētku tematikai 

tika arī stāstīti podu un medus stāsti - Alise Šulte 

runāja par Mazo podu lielajiem jautājumiem jeb 

„Kurzemes miniatūro kapu keramiku", LNVM 

Etnogrāfijas departamenta galvenā glabātāja Sanita 

Stinkule iepazīstināja ar keramiķa Jēkaba Drandas 

mūža veikumu, savukārt zāļu sieva Līga Eglīte dalījās 

zinībās par ārstniecības augiem un medu, to 

lietošana ikdienā.  

Visas dienas garumā pilsdrupās notika dažādas 

aktivitātes, kurās svētku apmeklētāji varēja 

pārbaudīt savu veiklību, gudrību, iemēģināt 

roku dažādos darbos, piedalīties 

„arheoloģiskajos izrakumos”, degustēt podā 

vārītu biezputru un ugunskurā ceptu maizi. 

Pasākumu noslēdza ar Ģikšu amatierteātra 

izrādi „Preilenīte” jeb jokiem latviešu gaumē. 
Fotogrāfe Līga Eglīte.  
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Muzejs saņēmis vērtīgu monētu depozītu 
Mākslinieka un publicista Agra 

Liepiņa šovasar Lielvārdē, Rembates 

parkā atrastajā 16. gs. monētu 

depozītā ietilpst 765 monētas, kas 

noguldītas  

16. gs. pēdējā ceturksnī. Monētas 

bijušas ievietotas alvas kannā, kura 

saglabājusies fragmentāri. Līdz ar 

monētām noglabātas arī divas 16. gs. 

sudraba karotes.  

Lai arī Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka 

visas atrastās senlietas (līdz 17. gs. ieskaitot) ir valsts 

īpašums, praksē tās bieži vien nonāk „melnajā tirgū”, 

nevis muzejos. Agris Liepiņš atradumu nodeva LNVM. 

Vēl pirms 

tālākas 

depozīta 

attīrīšanas un apstrādes jau var spriest, ka tā 

sastāvā ir samērā daudz retu un interesantu 

monētu, vairums kaltas Rīgas brīvpilsētā. Ir arī 

Livonijas perioda monētas, kaltas gan Rīgā, gan 

Tallinā, gan Ārensburgā, tai skaitā arī lielāku 

nominālu - pusmārkas un vērdiņi.  

Vecākā depozīta monēta ir Livonijas ordeņmestra 

Bernharda Borha (1471-1483) šiliņš, savukārt jaunākās kaltas Rīgas brīvpilsētā (1561-1582). Ir 

arī Zviedrijas karaļa Ērika XIV laika sudraba klipes, tāpat vienīgais depozītā esošais dālderis, 

kas kalts kādā no Vācu Nācijas Svētās Romas impērijas 

pilsētām. Tas ļauj spriest, ka uzietais monētu 

noguldījums varētu būt ilgstoša uzkrājuma depozīts. 

Attēlos: augšā – Remabates depozīts;  

pa labi – tā atraduma vietā Lielvārdē; vidū – 

LNVM direktors Arnis Radiņš (pa labi) un 

depozīta atradējs Agris Liepiņš; lejā pa labi 

– LNVM pētniece Kristīne Ducmane izrāda 

monētas mediju pārstāvjiem; lejā pa kreisi – 

sajūsminātie muzeja darbinieki aplūko senās 

monētas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Fotogrāfu Robertu Kaniņu sumina 70 gadu jubilejā 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš strādā LNVM 

gandrīz ceturtdaļgadsimtu un š. g.  

25. augustā muzeja krājuma pagaidu mītnē 

Lāčplēša ielā 106/108 tika sveikts 

ievērojamajā dzīves jubilejā.  

Pirmos eksperimentus foto jomā Roberts 

veicis kopā ar tēvu jau desmit gadu 

vecumā, vēlāk ieguvis tehnisku izglītību. 

Kļuvis par fotoamatieri, nonāca leģendārajā 

fotoklubā „Rīga”. Piedalījies vairākās 

fotoizstādēs, savus darbus izrādījis arī 

personālizstādēs, iespaidīgākā no tām – „30 foto 

bārdas” bija skatāma  

2001. gadā. 

Ilgstoši sadarbojies ar Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja 

kuģniecības nodaļu un ar Aizrobežu Mākslas muzeju (tagadējo 

„Rīgas Birža”), strādājis reklāmas foto jomā.  

1990. gadā Roberts Kaniņš kā 

fotogrāfs sācis piestrādāt Latvijas 

PSR Vēstures muzeja Restaurācijas 

centrā, ar laiku šī nodarbe kļuva 

par pamatdarbu. Kopš 2001. gada vada Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja foto saimniecību, ikdienā veicot foto darbus 

kolekciju apstrādei, restauratoru darbu fiksācijai un muzeja 

izdevumu ilustrāciju sagatavošanai. 
Attēlos: augšā – jubilārs Roberts Kaniņš; augšā pa labi – kopā ar agrāko Latvijas PSR Vēstures muzeja direktori 

Ināru Baumani; lejā pa kreisi – LNVM direktors Arnis Radiņš un direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina 

Zeibārte sveic jubilāru; lejā pa labi – apsveicēju pulks. Fotogrāfs Kārlis Kalseris, LNVM.  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanā muzejam nodod grieznes  
29. augustā tika atklāta 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas jaunā ēka jeb 

Gaismas pils. Piedalīties 

ceremonijā bija aicināts 

arī LNVM direktors 

Arnis Radiņš. Muzejam 

glabāšanā svinīgi nodeva vienas no 7 grieznēm, kuras 

tika īpaši izkaltas un tehnoloģiski aprīkotas Gaismas 

pils atklāšanas akcijai. Fotogrāfs Laimonis Stīpnieks.  
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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 un ekskursijas skolām 2014./2015. m.g.  

LNVM muzejpedagoģiskās programmas muzeja ekspozīcijas un izstāžu zālēs Rīgā, 

Brīvības bulvārī 32 vai nodaļā „Dauderi”. 

Ekskursijas izstādēs: 

1. „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” (darba lapa); 

2. „Baltijas brīvības ceļš”(vēstures avotu krājums un darba lapa). 

 

Muzejpedagoģiskās programmas, lekcijas, tematiskās ekskursijas ekspozīcijā: 

1. „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzinās, ar 

kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem) S/sk. 

2. „Senā skola” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzinās par skolas 

gaitām 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā.) S/sk., P/sk. 

3. „Latviešu gadskārta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni paplašinās 

zināšanas par latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem.) S/sk., P/sk.; 

4. „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskā programma, kurā skolēni uzzinās par LR dzimšanas 

dienu un Lāčplēša dienu) S/sk., P/sk. 

5. „Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzinās par 

Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Skolēniem būs iespēja iejusties nelielā 

bruņinieku svētku ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk. 

6. „Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs” (muzejpedagoģiskā programma par modi un 

uzvedības kultūru, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus.) P/sk., V/sk. 

7. „Latvijas senvēsture” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā vai muzejpedagoģiskā programma) 

S/sk., P/sk., V./sk. No oktobra. 

8. „Latvijas Republika 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā).S/sk., P/sk., V/sk.; 

No novembra. 

9. „Latvija Brīvības cīņu laikā” (ekskursijaekspozīcijā, kuras laikā, skolēni uzzinās par 

nozīmīgajiem 1918. – 1920. gada vēstures notikumiem) P/sk., V/sk. No novembra. 
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10. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības, 

attīstību) P/sk., V/sk. No novembra. 

11. „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (lekcija, ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.; 

No novembra. 

12. „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. 

 

„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 

tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu 

1 stunda 14,23 
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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 

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2014 

 

http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv
https://twitter.com/LV_vest_muzejs
http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs
http://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils?feature=c4-feed-u
http://www.facebook.com/araisi.lakefortress
https://twitter.com/araisimuseum
https://twitter.com/Dauderi_LNVM
http://www.facebook.com/dauderi.lnvm
http://www.draugiem.lv/www.dauderi.lv

