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 „Bērnu kultūras mēnesī” muzejā dzintars un bruņinieki 

Eiropas kultūras galvaspilsētas 

programmas ietvaros 2014. gada 

oktobris Rīgā pasludināts par “Bērnu 

kultūras mēnesi”.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

aktualizējis savu muzejpedagoģisko 

piedāvājumu klāstu ar mērķi veicināt 

bērnu un viņu vecāku interesi par 

vēsturi, to parādot un ļaujot izzināt 

atraktīvā veidā. 

Oktobrī Brīvības bulvārī 32 katru 

sestdienu un svētdienu plkst.14.00 

izstādē „Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens” paredzēta nodarbība bērniem. Savukārt skolēnu brīvlaikā oktobra pēdējā 

nedēļā (izņemot 27. oktobri) muzejs piedāvā nodarbību izstādē skolu audzēkņiem ik 

dienu plkst. 14.00. Muzeja Bruņinieku zāle oktobra nedēļas nogalēs pārtaps fotosalonā 

“Iedzīvini vēsturi”, bērniem būs iespēja iejusties bruņinieka un galma dāmas lomā.  

Foto: LNVM.    
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kalendārs | 2014.g. oktobris 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija  

un izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 
laiks: pagarināta līdz 2015. gada 1. martam. 

 izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”. 

 

 Muzeja pamatekspozīcija līdz tās pilnīgai iekārtošanai jaunajās telpās apmeklētājiem vēl slēgta. 

 

 Jau 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. 

 

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES  
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Jāņa Čakstes Liepājas 10. vidusskola|laiks: 22.septembris – 3. oktobris. 

vieta: Valmieras muzejs|laiks: 6. – 31. oktobris. 

 

Izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Jelgavas novada Glūdas pagasta Nākotnes kultūras namā | laiks: 27. – 31. oktobris. 

 

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/  

 

 

http://www.mzm.cz/en/
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un 

izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

 

Rīga-2014 „Bērnu kultūras mēneša” norises  

 
 

SESTDIENĀS UN SVĒTDIENĀS 

Nodarbība pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem „Dzintara senlietu stāsti" 
laiks: 4. un 5., 11. un 12., 18. un 19., 25. un 26. oktobrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 
Tās dalībnieki iepazīsies 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, varēs pārbaudīt jauniegūtās zināšanas par dzintaru, aizpildot uzdevumu lapu.  

Tāpat padomāts par to, lai mazie varētu atpūsties, krāsot un zīmēt, salikt puzles – dzintara 

rotaslietu attēlus vai izvēlēties piemērotu tērpu papīra lellei un izrotāt to ar dzintara  

rotaslietu attēliem. Vecāki aicināti fotografēt un filmēt!  

 

SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ  

laiks: 28., 29., 30., 31. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 

Nodarbība skolēniem „Dzintara senlietu stāsti"  
Pēc izstādes „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” apskates gida pavadībā skolēni savas 

zināšanas varēs pārbaudīt, pildot aizraujošus uzdevumus par dzintara tēmu un pavadīt  

laiku izglītojošā, kultūrvēsturiskā vidē. 

 

Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 bērni) – 

3,56 EUR, pieaugušajiem – 2,85 EUR, 

pensionāriem, studentiem – 1,42 EUR, 

skolēniem – 0,71 EUR.  

Gids “Bērnu kultūras mēneša” pasākumos – 

bez maksas. 

 

 
 

Foto: LNVM. 
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un 

izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

Bērnības foto un/vai video „Esmu bruņinieks” 
laiks: 4. un 5., 11. un 12., 18. un 19., 25. un 26. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30 

Muzeja Bruņinieku zāle visās četrās oktobra nedēļas nogalēs 

pārtaps fotosalonā “Iedzīvini vēsturi”.  

Bērni varēs iejusties bruņinieka tēlā, pielaikot bruņinieka 

galvassegu un vairogu vai apvilkt galma dāmas drānas.  

Šos pārvērtību brīžus vecāki un citi ģimenes locekļi aicināti 

iemūžināt fotogrāfijās un video. 

Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 bērni) – 3,56 EUR, 

pieaugušajiem – 2,85 EUR, pensionāriem, studentiem – 1,42 EUR, skolēniem – 0,71 EUR.  
 

Ģimenes dienas nodarbība „Senā skola" 
laiks: 11. oktobrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 

 

Ciklā „Muzejs ģimenei” notiks kārtējā ikmēneša Ģimenes dienas nodarbība „Senā skola”.  

Lai bērni pilnīgāk iedzīvotos attiecīgā laikmeta noskaņās un izprastu vienaudžu dzīvi pirms 

100 gadiem un vēl senāk, muzejpedagoģes stāstījumu ilustrēs vēsturiski priekšmeti – 

grāmatas, penāļi, skolas lāde, tāfeles un grifeles no muzeja krājuma. 

Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 bērni) – 3,56 EUR, pieaugušajiem – 2,85 EUR, 

pensionāriem, studentiem – 1,42 EUR, skolēniem – 0,71 EUR.  

 

Lekciju cikls „Indivīds un militārais konflikts”  
30. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks 1. Pasaules karam veltītā 

lekciju cikla „Indivīds un militārais konflikts” 3. lekcija „Ārstēt 1. Pasaules kara laikā? 

Ķermeņa ievainojumi, to ārstēšanas prakse”. Lekciju organizē Francijas institūts Latvijā. 
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aktualitātes 2014. g. oktobris 

Bezmaksas apmeklējums 

Oktobra pēdējā sestdienā – 25. oktobrī ieeja muzeja ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības 

bulvārī 32 par brīvu. 

Apmeklētāju intereses dēļ pagarināta 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”. LNVM telpās Brīvības bulvārī 

32 tā būs aplūkojama līdz 2015. gada 1. martam. 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. 

Foto: LNVM. 

Pārved muzeja krājuma priekšmetus, iekārto ekspozīciju 

Oktobrī uz LNVM pagaidu telpām Lāčplēša ielā 106/108 jāpārved atlikušie muzeja krājuma 

priekšmeti. 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.  

Viena tās daļa - senvēsture - sabiedrībai 

būs aplūkojama jau oktobra otrajā 

pusē.  

 

 

 
Attēlos: ekspozīcijas iekārtošanas darbi 

Brīvības bulvārī 32. Fotogrāfe Zane Lāce, 

LNVM. 
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Cikla „Muzejs ģimenei” nodarbības 
Tāpat kā iepriekš, 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: 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). 

Seminārs vēstures skolotājiem 
9. oktobrī paredzēts seminārs profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un 

pasaules vēstures skolotājiem. Ar LNVM piedāvājumu izglītības iestādēm, iekārtoto muzeja 

ekspozīcijas daļu un izstādi „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” iepazīstinās LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja, Mag. paed. Astrīda Burbicka. 

Muzejs aicina atsaukties fotogrāfiju īpašniekus 
Iecavas vidusskolas skolēns 

Artūrs Kalniņš Rīgā, 

Centrāltirgū pie Zivju 

paviljona atrada  

20.gs. 20.-30. gados tapušas 

kādas dzimtas fotogrāfijas 

(fotogrāfijām otrā pusē 

minētie vārdi: Kārlis Pīle,  

P. Mauriņš). Jaunietis rīkojās 

godprātīgi un pastāstīja par 

atradumu savai vēstures skolotājai Sanitai Kozlovai, ar kuras palīdzību fotogrāfijas nonāca 

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Muzeja darbinieki cer, ka ar līdzcilvēku atbalstu izdosies 

sameklēt fotogrāfiju īpašniekus, kuriem attēli, iespējams, ir dārga piemiņa. Šo informāciju 

muzejs arī izplatījis sociālajā tīklā facebook. Atsaukties pa tel. 67221357.  
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hronika 

Tradicionālā Skolotāju diena muzejā 

11. septembrī muzejs rīkoja tradicionālo Skolotāju dienu. Tikšanās dalībnieki tika iepazīstināti 

ar LNVM iecerēm muzejizglītības jomā un muzeja speciālistu sagatavotajiem vēstures avotu 

krājumiem, ko iespējams izmantot mācību darbā. Skolotājiem izrādīja arī izstādes „Dzintars – 

Baltijas jūras dārgakmens” un „Baltijas brīvības ceļš” un pateicās par sadarbību.  

 

Attēlos: augšā pa kreisi – Zane Lāce, LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājas vietniece;  

pa labi – skolotāji muzeja speciālistu prezentācijas laikā; lejā pa kreisi – skolotāji aplūko arheoloģijas ekspozīcijas 

iekārtošanu; pa labi – LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte vada ekskursiju izstādē 

„Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”. Foto: LNVM.  

    Izstāde „Baltijas brīvības ceļš” sāk ceļot pa Latvijas novadiem 

Muzeja izveidotā jaunākā ceļojošā izstāde 13. septembrī tika 

atklāta Rucavā, kur pašvaldība līdz ar apkārtnes iedzīvotājiem 

atzīmēja Baltu vienības dienu. Pasākumā piedalījās Latvijas 

Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Lietuvas 

Republikas Seima priekšsēdētāja Loreta Graužiniene, Latvijas 

Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Lietuvas 

kultūras ministrs Šarūnas Birutis. Izstādi apmeklēja arī  

Rucavas pamatskolas audzēkņi. 
Foto: LNVM. 
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Seminārs skolotājiem par „Baltijas ceļu”  
LNVM ceļojošās izstādes „Baltijas brīvības ceļš” atklāšanu mācību iestādēs projekta ietvaros 

papildina īpaši sagatavoti semināri skolotājiem. 22. septembrī seminārā Liepājā piedalījās 

pilsētas un tuvējo novadu vēstures skolotāji. Ar priekšlasījumiem uzstājās Irina Zeibārte, 

LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā, Toms Ķikuts, LNVM pētnieks, Dr. hist. Gints 

Zelmenis, Latvijas Nacionālā arhīva vecākais referents. LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka klātesošos iepazīstināja ar muzeja speciālistu 

izveidoto vēstures avotu krājumu, ko par valsts finansējumu saņēma visu Liepājas un novada 

skolu pārstāvji.  

No Rīgas pils pārvietots hercoga Jēkaba kuģa makets 
Uz LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēm Brīvības bulvārī 32 

pārvietots Kurzemes un Zemgales hercogistes 48 lielgabalu 

fregates (17. gs. 50. gadi) modelis, kuru 1964. gadā pastāvīgās 

ekspozīcijas vajadzībām izgatavoja toreizējais muzeja zinātniskais 

līdzstrādnieks A.Gusars un mākslinieks E.Mangalis. Modeļa 

augstums ir 1,5 m, garums – 1,5 m. 

No 1964. līdz 1991. gadam fregates modelis bija pieejams apskatei 

muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Rīgas pilī un izraisīja lielu muzeja 

apmeklētāju – īpaši bērnu interesi.  

Modelis tika izgatavots, balstoties uz 20. gadsimta 60. gados zinātniskajā literatūrā un vēstures 

avotu izpētes rezultātā iegūtajām ziņām par hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642 – 1681) 

Ventspilī būvētajiem kuģiem un to uzbūvi. Tas darināts pēc Johana Štreka zīmējumos (17. gs. 

50. gadi) attēlotās Ventspils kuģu būves darbnīcā būvētās fregates parauga.  

2003. gadā pieredzējis speciālists Genādijs Koņevs veica kuģa modeļa precīzu rekonstrukciju 

atbilstoši vēsturiskās konstrukcijas prasībām un jaunākajiem zinātniskās izpētes rezultātā 

iegūtajiem datiem.  

Kuģa makets būs atkal apskatāms Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atjaunotajā ekspozīcijā.  

Pārvešanas 

norises 

reportāža 

skatāma 

http://www.de

lfi.lv/kultura/n

ews/culturenv

ironment/foto-

lnvm-

parvieto-

hercoga-

jekaba-kuga-

maketu.d?id=4

4994542 

 

 

Fotogrāfe Zane Lāce, LNVM. 

http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/foto-lnvm-parvieto-hercoga-jekaba-kuga-maketu.d?id=44994542
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Pie muzeja ieejas piemiņas zīme  
Izrādot cieņu un atzinību drosmīgu rīdzinieku rīcībai 

Otrā pasaules kara laikā glābjot vajātos ebrejus, Žaņa 

Lipkes memoriāls sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-

2014” 18. septembrī pie desmit Rīgas namu ieejām 

iekala nelielas piemiņas zīmes. Arī pie Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja pagaidu mājvietas Brīvības 

bulvārī 32. 

Otrā pasaules kara laikā šajā namā elektriķis Jānis 

Ozols ar kundzi Liliju slēpis nacistu režīma vajātos 

ebrejus. Zīmes iekaltas arī Tērbatas ielā 56, kur 

rīdziniece Elvīra Rone slēpa pasaulslavenā vijolnieka Gidona Krēmera tēvu Marku Krēmeru; 

Meža prospektā 86, kur Kristus Karaļa baznīcas prāvests Vilnis Kazimirs sniedza patvērumu 

no geto izbēgušam ebrejam Dāvidam Packinam, un citviet. Piemiņas zīmju dizaina autore ir 

māksliniece Laima Laizāne. Fotogrāfe Zane Lāce, LNVM.  

 

„Dauderi” līdzdarbojas „Baltajā naktī” 

6. septembrī notika „Baltās nakts” pasākums „Sarkanās upes pērles”. Projekts tika iecerēts kā 

urbāns eksperiments, kā iniciatīva, kas veltīta Sarkandaugavas apkaimes kopienas attīstībai. 

Izzinot un izprotot sevi un vidi sev apkārt, iespējams uzlabot dzīves kvalitāti, uzskata projekta 

veidotāji – Sarkandaugavas attīstības biedrība un 

radošā apvienība „Vizuālās kultūras klubs”. 

LNVM nodaļa „Dauderi” uz divām nedēļām bija 

kļuvusi par projekta īstenotāju mājvietu un 

darbības centru.  
 

 

Attēlā: projekta dalībnieki „Dauderos”„Rīga-2014” 

tematiskās līnijas „Izdzīvošanas komplekts” programmas 

laikā. Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM. 
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Laikmetīgās dejas atbalsis „Dauderos” 
12. un 13. 

septembrī 

Sarkandaugavā 

norisinājās 

Latvijas Jaunā 

teātra institūta 

organizēts un 

Eiropas kultūras 

galvaspilsētas 

programmā 

iekļauts 

pasākums  

„Deja iziet 

pilsētā”. Starptautiski atzīti ārvalstu laikmetīgās dejas mākslinieki sadarbībā ar latviešu 

dejotājiem dažādās Rīgas apkaimēs pilsētvidē veidoja veselu izrāžu sēriju. Vēloties paplašināt 

ierasto dejas praksi un teritoriju, izpētes un izrāžu tapšanas process jau sākotnēji no centra tika 

novirzīts uz Rīgas apkaimēm. „Dauderos” tika rīkota saruna ar austriešu horeogrāfu Villiju 

Dorneru, kurš 

Sarkandaugavas 

dzīvokļos un ielās 

izrādīja savu 

projektu 

“Dzīvojamā istaba”. 

Tikšanās laiklā 

horeogrāfs skāra 

publiskās un 

privātās telpas, 

iekštelpas un 

ārtelpas 

scenogrāfijas 

jautājumus, 

filozofēja par 

cilvēku ķermeņiem 

kā scenogrāfijas 

elementiem. Fotogrāfs Mārtiņš Otto, „Rīga-2014”. 

 

Fotoizstāde par misiju Afganistānā 
LNVM nodaļā „Dauderi” visu septembrī bija apskatāma fotoizstāde "Mana misija - 

Afganistāna". Fotogrāfiju autors seržants Gatis Indrēvics ir karavīrs, kurš Nacionālajos 

bruņotajos spēkos dienē 12 gadus, un pabijis vairākās starptautiskajās operācijās Irākā un 

Afganistānā. 
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Muzeja arheologi zinātniskā konferencē par dzintaru  
19. un 20. septembrī Latvijas Universitātē notika starptautiska konference „Baltijas dzintars 

pāri laikam un robežām”. Tajā piedalījās dažādu jomu zinātnieki no 16 valstīm, lielākoties no 

Eiropas, tomēr pasaules elpu dzintara pētniecībai deva pētnieki no ASV, Ķīnas un Jordānijas. 

Starp Latvijas pārstāvjiem šajā respektablajā konferencē bija arī LNVM Arheoloģijas 

departamenta darbinieki – vadītājs Jānis Ciglis un galvenā glabātāja Rūta Kraukle. Jānis Ciglis 

savā referātā sniedza plašu, arī kartogrāfisku informāciju par dzintara atradumiem Latvijas 

dzelzs laikmeta pieminekļos, kā arī par dzintara priekšmetu daudzveidību un izplatību visā 

Latvijas teritorijā dažādos laika posmos. Rūta Kraukle referēja par dzintara cirvjveida 

piekariem Latvijas arheoloģiskajā materiālā, iepazīstinot klausītājus ar piekaru izplatību, 

tipoloģiju un hronoloģiju, izcelsmi un paralēlēm kaimiņu zemēs. 

21. septembrī konferences dalībnieki devās ekskursijā uz Lubāna ezera krastu, kas zināms kā 

akmens laikmeta dzintara apstrādes centrs. Daudzi no konferences dalībniekiem apmeklēja arī 

LNVM izstādi „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.  

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā īstenots „Open mind” projekts  
„Open mind” ir sociālo ideju konkurss studentiem, 

kura mērķis ir rosināt jauniešus izmantot augstskolās 

gūtās zināšanas Latvijas sabiedrības kopējo vajadzību 

risināšanai, uzlabojot sociālo vidi. Arī veicināt 

sabiedrības aktivitāti un realizēt visiem noderīgus 

projektus savos reģionos un augstskolās. Projekta 

“Open Mind 2014 Izzini, satausti, sajūti, izgaršo un 

sadzirdi Āraišus” autori ir Āraišu ezerpils fonds un 

muzejparka darbiniece Baiba Trinska–Roze. Projekta 

ietvaros Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā tapa 

Viduslaiku pils makets un stendi braila rakstā. 

Projekta ietvaros aizvadītajā vasarā neredzīgie un vājredzīgie varēja apgūt senās prasmes – 

graudu beršanu, celošanu, maizes 

cepšanu, māla skriemelīšu gatavošanu, 

sviesta kulšanu, u.c., tādējādi rodot 

iespēju iepazīt latviešu tradicionālo 

kultūru. Dalībnieki arī izstrādāja 

Āraišu viduslaiku pils maketu.  
 

Fotogrāfe Agnese Ramata, LNVM. 
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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 otrās puses. 

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 
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