Muzejs uz renovācijas laiku atvadījies no Rīgas pils
Gandrīz gadsimtu (kopš
1920. gada līdz
2014. gada oktobrim)
Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs –
latviešu tautas materiālās
kultūras vērtību lielākā
krātuve – atradās Rīgas
pilī. Sākotnējais pils
renovācijas plāns
paredzēja, ka muzejs
pārtrauks darbību pilī
2015. gada beigās, taču
ugunsnelaime 2013. gada
jūnijā procesu paātrināja. Muzejs cer atgriezties pilnībā renovētajā Rīgas pilī ar jaunām
ekspozīcijām 2018. gadā, savukārt krājuma kolekcijas ar laiku paredzēts pārvest uz
jaunbūvējamo Pulka ielas muzeju krātuvju kompleksu. Attēlā: LNVM kolektīvs nepilnā
sastāvā 31. oktobrī atvadās no Rīgas pils. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija
un izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32
laiks: līdz 2015. gada 1. martam.


izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.

laiks: no 2014. gada 4. novembra līdz 30. novembrim.
 fotogrāfiju izstāde „18. novembris – Latvijas Republikas pasludināšanas svētki”.
No 2014. gada 11. novembra būs atvērta muzeja pamatekspozīcija Latvijas senvēsturē un
par Latvijas Republikas laiku. 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 14. novembrim.
Izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: no 14. novembra.

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Latgales Kultūrvēstures muzejs |laiks: 4. – 21. novembris.
vieta: Aizkraukles novada ģimnāzija |laiks: 24. novembris – 5. decembris.

Izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola| laiks: 10.–20. novembris.
vieta: Rīgas 10. vidusskola | laiks: 25. novembris –2. decembris.

Izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola | laiks: 10.–20. novembris.
vieta: Rīgas Valsts 2. ģimnāzija |laiks: 3.-7. novembris.
vieta: Dobeles Valsts ģimnāzija | laiks: 10.-14. novembris.
vieta: Jaunpils vidusskola | laiks: 24.-24. novembris.

Izstāde „Valsts prezidenta institūcijai – 90”
vieta: Rīgas Kultūru vidusskola | laiks: 6.-14. novembris.

Izstāde „Latvija: Valsts. Tauta. Zeme.”
vieta: Rīgas Kristīgā vidusskola | laiks: 10.-14. novembris.
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LNVM PRIEKŠMETU DEPONĒJUMI

Senlietas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma eksponētas Dānijā
2014. gada 10. oktobrī ar vērienīgu pastāvīgo ekspozīciju, kas ietver trīs pamattēmas –
antropoloģiju, etnogrāfiju un arheoloģiju, tika atklāta Moesgård muzeja Orhūsā (Dānija)
starptautiskas arhitektu firmas Henning Larsen Architects projektētā jaunā muzeja ēka.
Kā liecina informācija muzeja mājas lapa – jau pirmajā nedēļā ekspozīcija rosinājusi lielu
apmeklētāju interesi un tāpēc nenoliedzami nozīmīgs ir fakts, ka ekspozīcijas daļā „Vikingi ceļo”
starp laikmeta vēstures liecībām no vairāku Eiropas muzeju kolekcijām ir apskatāmas senlietas
no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma.
Turpinot jau 2011. gadā aizsākto sadarbību ar Moesgård
muzeju, uz pieciem gadiem ir deponēti 27 priekšmeti.
Vikingu laikmeta (9.-10. gs.) dzīvesveids – sirojumi un
tirdzniecība un ar to saistītā materiālā kultūra – Latvijas
aizvēsturē visspilgtāk izpaužas lībiešu arheoloģiskajā
materiālā. Likumsakarīgi, jo lībieši apdzīvoja pilskalnus
un apmetnes, kuri bija izveidoti galveno ekonomisko
krustpunktu – upju lejteču tuvumā. Viens no
ievērojamākajiem Baltijas jūras krastu tirdzniecības un amatniecības centriem ir Daugmale.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs glabā apjomīgu senās pilsētveida apmetnes senlietu
kolekciju. Dānijā parādītie priekšmeti –
piekariņi – domājams, pārstāv vietējo
amatnieku darinājumus, kuros saplūst
Rietumeiropā izplatītā zvēru stila
motīvi ar baltu un Baltijas somu
amuletu nēsāšanas tradīciju.
Senlietas no Daugavas lejtecē esošā
Laukskolas kapulauka atspoguļo
dažādu kultūru mijiedarbību aizvēsturē. Krāšņajā 10. gs. sievietes rotu komplektā ietilpst
skandināvu bruņurupuču saktas, vietējas izcelsmes kakla un roku rotas, no
dienvidaustrumiem vai Skandināvijas importētas stikla krelles un reta Bizantijas monēta, kas
izraisīja lielu dāņu kolēģu interesi. www.moesgaardmuseum.dk
Attēlos: augšā – jaunā Moesgård muzeja ēka (publicitātes foto); vidū - Bruņurupuču sakta. Salaspils Laukskolas
kapulauks. 10. gs.; lejā pa labi - Monētpiekars – miliarisijs, Bizantijas valdnieku Basilija II un Konstantīna VIII
kopkalums, kalta 970. -980. g. Salaspils Laukskolas kapulauks. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un
izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32
Ģimenes dienas nodarbība „Mana Latvija"
laiks: 8. novembrī plkst. 12.00.

Valsts svētku mēnesī muzejs bērnus un vecākus aicina uz izglītojošu nodarbību. Tajā varēs
noklausīties muzejpedagoga stāstījumu par Latvijas valsts pasludināšanu 1918. gada 18.
novembrī, Neatkarības cīņām, uzvaru pār Bermontu 1919. gada 11. novembrī, par valsts
simboliem – karogu, ģerboni, himnu.
Atbilstošā laikmeta noskaņas izprast palīdzēs vēsturiskās fotogrāfijas un notikumu
aculiecinieku atmiņu pieraksti. Interesenti varēs apskatīt augstākos Latvijas valsts
apbalvojumus no muzeja krājuma – Lāčplēša Kara ordeni, Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura
ordeni un Atzinības krustu. Aizpildot dažādas uzdevumu lapas nodarbības apmeklētāji varēs
pārbaudīt jauniegūtās zināšanas.
Rīkojot cikla "Muzejs ģimenei" nodarbības Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā
iespēju ģimenēm ar bērniem reizi mēnesī laiku pavadīt, izzinot kultūras vērtības un
uzturoties kultūrvēsturiskā vidē.
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 aplūko Lāčplēša Kara ordeni. Foto: LNVM.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un
izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32

Valsts svētku mēneša programma
Visu novembri LNVM skolu audzēkņiem un interesentiem piedāvā:
 izglītojošas nodarbības, kas veido skolēnos patriotismu, cieņu pret Latvijas valsti,
simboliem:
- muzejpedagoģisko programmu „Mana Latvija”, kuras laikā skolēni iepazīstas ar
Latvijas vēsturē nozīmīgajiem datumiem – 1918. gada 18. novembri un 1919. gada
11. novembri, valsts simboliem –
karogu, ģerboni, himnu. Laikmeta
noskaņas palīdz izprast vēsturiskās
fotogrāfijas. Skolēni var apskatīt
augstākos Latvijas valsts
apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni,
Lāčplēša Kara ordeni, Viestura ordeni
(1.–7. klašu skolēniem);
- lekciju „Latvija Neatkarības kara
laikā”, kurā, izmantojot muzeja
krājuma fotogrāfijas, skolu audzēkņi uzzina par sarežģīto, varonīgo un uzvarām
vainagoto Brīvības cīņu laiku (8. – 12. klašu skolēniem);
- lekciju „Ražots Latvijā”, kurā skolēni iegūst zināšanas par Latvijas Republikas (1918.
— 1940. gads) saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību (6.–12. klašu skolēniem);
- lekciju „Latvijas Republika 1918. – 1940. gadā”, kurā skolēni var izsekot Latvijas
Republikas izveides gaitai, Brīvības cīņām, politiskajai, ekonomiskajai un kultūras
izaugsmei (8.–12. klašu skolēniem);


fotoizstādi „18. novembris – Latvijas Republikas pasludināšanas diena”.
Izstādes veidotāji: Valsts Kanceleja, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Kara
muzejs. Izstāde apskatāma no 4. līdz 30. novembrim;

 ekspozīcijas daļu, kas veltīta Latvijas Republikas pasludināšanai, valsts politiskās,
saimnieciskās un kultūras attīstībai (1918.–1940. gads).
Ieejas maksa: 0.71 eiro skolēniem, 7.11 eiro par izglītojošas nodarbības vadīšanu.
11. novembrī – Lāčplēša dienā: unikālā LNVM krājuma priekšmeta – Latvijā vienīgā zināmā
Lāčplēša Kara ordeņa pilna komplekta apskate (tas aplūkojams tikai reizi gadā). Muzejs
atvērts no 10.00 līdz 20.00. Ieeja bez maksas.
18. novembrī – Latvijas Republikas pasludināšanas dienā izstāžu apskate, apsveikumu
zīmēšana – bērnu vēlējumi Latvijai (2.stāvā). Muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00. Ieeja bez
maksas.
Ekskursija gida vadībā Latvijas Republikas pasludināšanai veltītajā ekspozīcijas daļā:
plkst. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
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aktualitātes 2014.g. novembris
Bezmaksas apmeklējums
Bezmaksas apmeklējums LNVM ekspozīcijas un izstāžu telpās Rīgā, Brīvības bulvārī 32 valsts
svētku dienās 11. un 18. novembrī.

Muzeja krājums atkal pieejams pētniekiem
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atjauno apmeklētāju pieņemšanu un pakalpojumu
sniegšanu krājuma izmantošanas sakarā, kas šā gada februārī tika pārtraukta sakarā ar muzeja
pārcelšanos no Rīgas pils uz citām telpām. Muzeja krājums atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108.
Detalizētāk – muzeja mājaslapā www.lnvm.lv

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.

Prezidentūras laikā Latviju ārvalstīs pārstāvēs arī LNVM dzintara izstāde
2015. gada pirmajā pusē, kad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības (ES) Padomē,
Latviju ārvalstīs pārstāvēs vairāki „Rīga 2014” kultūras notikumi. Viens no tiem būs Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, kas no 14. aprīļa
līdz maija beigām būs apskatāma Baltijas Nacionālajā vēstures muzejā Minskā, bet no jūnija to
varēs aplūkot Kijevas pilsētas vēstures muzejā Ukrainā.

Muzeja direktors Latvijas Radio: „Esam veikuši varoņdarbu”
31. oktobrī intervijā Latvijas Radio žurnālistei Mārai
Rozenbergai LNVM direktors Dr. hist. Arnis Radiņš atklāj,
ka muzeja krājuma pārvešana no Rīgas pils uz pagaidu
telpām darbiniekiem nozīmēja „intensīvu un pat traku
darbu. Tas bija ļoti saspringts un ļoti intensīvs laiks. Tas jau
nav tik vienkārši – paņem un ieliek mašīnā. Tas ir jāiepako,
jābūt pretī adresei – telpai, plauktam, kur to visu nolikt. Tā
ir milzīga operācija. Laikam neviens to nav tādā apjomā to
visu darījis. (..) Mēs esam veikuši varoņdarbu,” teica muzeja direktors. Par muzeja pārcelšanās
un atjaunotnes procesu plašāka intervija LR arhīvā (vai uzklikšķinot saitei).
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. http://www.lsm.lv/lv/raksts/kulturpolitika/kultura/radinjsh-parvestures-muzeja-parcelshanos-esam-veikushi-varonjda.a104530/
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Latvijas valsts proklamēšanas svētkiem veltītā izstāde
No 2014. gada 4. novembra līdz
30. novembrim muzejā Brīvības
bulvārī 32 apskatāma fotogrāfiju
izstāde „18. novembris – Latvijas
Republikas pasludināšanas svētki”.
Izstādi veido dažādu gadu
fotogrāfijas, sākot ar 1920. gadu līdz
pat 2013. gadam. Attēlos fiksēti
valsts svētku mirkļi Rīgā, Latvijas
novados un trimdas latviešu mītnes
zemēs. Vēsturiskajās fotogrāfijās
redzamie cilvēki un viņu izjūtas ir tā
neredzamā, bet
nesaraujamā saikne, kas
vieno valsts dibināšanas,
veidošanas un arī
neatkarības zaudēšanas
laiku ar mūsdienu Latvijas
ļaudīm, ar atjaunotajām un
jaunizveidotajām valsts
svētku svinēšanas
tradīcijām. Fotogrāfijas
atlasītas no Latvijas Kara
muzeja un LNVM krājuma,
izstāde veidota sadarbībā
ar Valsts Kanceleju.

Attēlos: augšā – robežsargu veikals
Zilupē valsts svētku rotā. 1938. gada
18. novembris. Fotogrāfs J. Preimanis.
LNVM krājums; vidū – Latvijas
Nacionālā opera valsts svētku rotā.
20. gs. 30. gadu 2. puse. Fotogrāfs
nezināms. LNVM krājums; lejā – Latvijas
Republikas 10. gadadienas svinīgā sēde
Latvijas Nacionālajā teātrī. Tribīnē Valsts
prezidents Gustavs Zemgals. 1928. gada
18. novembris. Fotogrāfs nezināms.
LNVM krājums.
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Atkal aplūkojama ekspozīcija par Latvijas Republikas laiku

Atjaunojot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pastāvīgo ekspozīciju par Latvijas vēsturi,
Brīvības bulvārī 32 tapusi ekspozīcijas daļa par Latvijas Republikas laiku. Tā apskatāma jau no
11. novembra. Izstādīti priekšmeti, kas raksturīgi starpkaru posma sadzīvei, tālaika
populārākie Latvijas rūpniecības un pārtikas ražojumi, to iepakojumi, reklāmas materiāli. Foto:
LNVM.
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hronika
Noskaidrots Rīgas pils Kastelas atjaunošanas projektētājs
Septembra beigās noslēdzās metu konkurss par Rīgas pils Kastelas daļas atjaunošanas
būvprojekta izstādi. Visaugstāko žūrijas komisijas vērtējumu ieguva personu apvienības SIA
„Mark Arhitekti”, SIA „Sudraba arhitektūra” un SIA „H2E” iesniegtais mets. Pretendenti
apvienojušies pilnsabiedrībā „Rīgas pils kastelas daļa” un 16. oktobrī Valsts Nekustamie
īpašumi ar to noslēdza līgumu par Rīgas pils Kastelas restaurācijas un rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par līgumcenu - 1 197 700 eiro bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Metu konkursa žūrijas komisijā strādāja gan Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, VNĪ un Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji, gan
profesionāli arhitekti, kuri guvuši pieredzi valsts vēstures pieminekļu atjaunošanā.
Pilnsabiedrībai būvprojekts jāizstrādā 17 mēnešu laikā no līguma slēgšanas brīža. Rīgas pils
būvniecības otrajā kārtā, kuras laikā tiks atjaunota Kastelas daļa, telpas mūsdienīgi tiks
pielāgotas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām. Tāpat projektā tiks paredzēta
Horna bastiona kā Kastelai piegulošās teritorijas rekonstrukcija un restaurācija. Tiks piedāvāti
pagalma izmantošanas un kapelas atjaunošanas risinājumi. Ieplānota arī pagalma
arheoloģiskā izpēte.
Pašlaik turpinās Rīgas pils pirmās kārtas būvdarbi jeb Priekšpils rekonstrukcija un
restaurācija.

Lekciju cikls „Indivīds un militārais konflikts”
30. oktobrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika
Pirmajam pasaules karam veltītā lekciju cikla otrais
pasākums.
Referātu „Ārstēt pirmā pasaules kara laikā? Ķermeņa
ievainojumi, to ārstēšanas prakse” nolasīja Sofija Delaporte,
Žila Verna Pikardijas universitātes docētāja, savukārt
Dr. hist. Rita Grāvere un Dr. med. Ieva Lībiete – Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja līdzstrādnieces, nolasīja
referātu „Ienaidnieks, kas nešķiro: Pirmais pasaules karš un
infekciju slimības”. Lekciju organizēja Francijas institūts
Latvijā sadarbībā ar LNMM, Pirmā Pasaules kara historiālu
Peronā (Francija), Latvijas Kara muzeju un Latvijas
Nacionālo vēstures muzeju www.institut-francais.lv
Attēlā – lekcijas afiša.

Bērnu kultūras projekta „Garā pupa” dalībnieki muzejā
Oktobrī LNVM izstādi „Dzintars - Baltijas jūras dārgakmens” trīs sestdienas pēc kārtas
apmeklēja biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projekta „Garā pupa” organizētās grupas
maznodrošinātajiem Latvijas reģionu bērniem. Stāstus par dzintaru klausījās bērni no
Pāvilostas novada, Salas un Apes novada. Šā projekta ietvaros radītas iespējas iegūt ikvienam
augošam cilvēkam nepieciešamo kultūras pieredzi un līdzpārdzīvojumu.
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Muzeja speciālisti izglīto semināros
6. oktobrī Valmierā notika LNVM ceļojošās izstādes „Baltijas brīvības ceļš” atklāšana un
seminārs vēstures skolotājiem. Savukārt 9. oktobrī muzeja konferenču zālē Brīvības bulvārī 32
notika Valsts izglītības satura centra seminārs profesionālās izglītības iestādēs strādājošiem
Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem. Ar LNVM piedāvājumu izglītības iestādēm
2014./15. mācību gadā un izstādi „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” semināra dalībniekus
iepazīstināja LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.
Bet 13. un 15. oktobrī muzeja telpās notika apmācību seminārs „Arheoloģiskās senlietas un
ikonas” kultūrvēsturisko priekšmetu nelegālās aprites ierobežošanā iesaistīto iestāžu
darbiniekiem. To organizēja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Ar priekšlasījumu „Arheoloģija Latvijā:
senlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā, to nozīme Latvijas vēstures pētniecībā;
arheoloģisko senlietu veidi, to īss raksturojums; arheoloģisko priekšmetu nelegālā aprite”
uzstājās LNVM Arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs Ritvars Ritums.

LNVM pētnieks PBLA Kultūras fonda konferencē
LNVM Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts 6.–7. oktobrī piedalījās PBLA rīkotajā
konferencē "Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture emigrācija un nacionālā identitāte", kurā
runāja par latviešu emigrācijas un diasporas vēstures jautājumiem un aktuālajām problēmām.
Tā norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un pulcēja vairākus simtus referentu un
konferences viesu no Latvijas un latviešu mītnes zemēm pasaulē. Toms Ķikuts referātā
„Izceļotāju portrets kā diasporas identitātes izpētes pamats: Krievijas latviešu piemērs 19. gs.”
skāra jautājumus par izceļotāju tēlu Krievijā un latviešu pārceļotāju pieredzi formējošajiem
faktoriem. Konferences referāti tuvākajā laikā tiks publicēti rakstu krājumā un būs pieejami
sabiedrībai.

Divas izstādes „Dauderos”
No 4. līdz 31. oktobrim LNVM nodaļā „Dauderi” bija skatāmas divas izstādes. 15-gadīgā
jēkabpilieša Rolanda Hartmaņa gleznu izstādē bija aplūkojama daļa no darbiem, kas tapuši
pēdējo piecu gadu laikā. Jaunajam māksliniekam jau bijušas vairākas personālizstādes Latvijā,
2013. gadā viņš piedalījies izstādē „No ledus laikmeta līdz ledus laikmetam”, kas izstādīta
Mellē, Vācijā. Rolands ir arī bērnu krāsojamās un dziesmu grāmatas „Vārdi ieskanas, krāsas
rotājas” ilustrāciju autors.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā
starptautiskā izstāde „Latvijas vēsture karikatūrās”
tapusi sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību
Nīderlandē un veidota Latvijas Republikas 90.
gadadienas noskaņās. 2007. gada novembrī tā ar
lieliem panākumiem eksponēta Hāgā, Nīderlandes
Karaliskajā bibliotēkā. Vēlāk izstāde pabijusi Oulu
(Somija), Prāgā, Parīzē, Tallinā, Rīgā, Liepājā un
Kuldīgā. Izstādes autori centušies uz savas valsts
vēsturi paskatīties no neparasta un nedaudz ironiska skatu punkta, jo „stipra un vitāla ir tā
tauta, kas var pati par sevi pasmieties”. Izstādē 105 karikatūrās atainots 38 latviešu
mākslinieku politisko notikumu redzējums, laika ziņā aptverot Latvijas valsts izveidošanos
1918. gadā līdz pat mūsdienām. Attēlā: LNB izstādes fragments „Dauderos”. Fotogrāfe Anna Zeibārte.
www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada novembris
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„Bērnu kultūras mēnesis” muzejā ar bruņiniekiem un dzintaru
Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros oktobris bija „Bērnu kultūras mēnesis”,
tādēļ katru nedēļas nogali un visu skolēnu brīvlaika nedēļu Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā norisinājās dažādas aktivitātes muzeja jaunākajiem apmeklētājiem – bērniem.
Muzeja Bruņinieku zāle pārtapa fotosalonā „Iedzīvini vēsturi". Zēni varēja iejusties bruņinieka
tēlā – pielaikot dažādas bruņucepures un nofotogrāfēties, turot bruņu cimdos tērptās rokās
vairogu, savukārt meitenes iejutās galma dāmu tēlā. Šīs pārvērtības vecāki un citi ģimenes
locekļi iemūžināja fotogrāfijās un video. Pārģērbšanās viduslaiku tērpos bērnu vidū iemantoja
lielu popularitāti.
Ar izstādi „Dzintars –
Baltijas jūras
dārgakmens” bērni
varēja iepazīties gida
pavadībā. Pēc izstādes
apskates mazie izkrāsoja
interesantāko izstādes
eksponātu - dzintara
saktu, piekariņu, kreļļu,
aļņa, zalkša un pīles
figūriņu attēlus.
Jauniegūtās zināšanas
par dzintaru varēja
pārbaudīt, kopā ar gidu
liekot laika līniju – nācās
piedomāt, kurš
priekšmets atbilst
konkrētam vēstures
periodam no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām. Bērni arī aktīvi veidoja puzles,
cenšoties no maziem kartona gabaliņiem salikt interesantākās dzintara rotas. Prieku sagādāja
arī tautasdziesmu par dzintaru rindiņu salikšana pareizā secībā. Izstādes apmeklētāji labprāt
aizpildīja savam vecumposmam atbilstošu
darba lapu: lielākie šo darbu veica
individuāli, bet mazākie – ar citu ģimenes
locekļu līdzdalību. Piemiņai no muzeja
apmeklējuma bērni varēja ietērpt papīra
lelli akmens laikmeta, 19. gadsimta Rucavas
novada tērpa atainojumā vai zīmētā
20. gadsimta vakarkleitā ar dzintara rotām.
Pirmajā oktobra nedēļas nogalē
apmeklētāju skaits bija neliels, tomēr
turpināja pieaugt, trešās nedēļas nogalē
sasniedzot vislielāko skaitu – 38.
Kopumā šajā laikā bērniem tika vadītas
11 bezmaksas ekskursijas, kuras papildināja iespēja līdzdarboties dažādās aktivitātēs.
Interese par bērnu kultūras mēneša aktivitātēm uz muzeju bija atvedusi gan vecvecākus,
gan vecākus ar vienu vai vairākiem pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Foto: LNVM.
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Baznīcas torņa zvans – viens no pēdējiem pārvestajiem eksponātiem
1933. gadā Pieminekļu valde toreizējam Valsts
vēsturiskajam muzejam (tagadējam Latvijas
Nacionālajam vēstures muzejam) nodeva
1665. gadā izgatavoto Skrundas baznīcas torņa
zvanu. Muzeja rīcībā nav ne fotogrāfiju, ne
rakstīto liecību, kā izmēros iespaidīgais un
smagais
bronzā
atlietais
zvans
tolaik tika atvests no Skrundas uz Rīgu un nogādāts
Rīgas pilī. Līdz pat liktenīgajam ugunsgrēkam 2013.
gada 20. jūnijā zvans atradās muzeja pastāvīgajā
ekspozīcijā pils 4. stāvā.
Zvans un seši 17. – 19. gs. lielgabali bija ne tikai
smagākie, bet arī vieni no pēdējiem muzeja
priekšmetiem, kas ar speciālas tehnikas palīdzību

2014. gada oktobrī atstāja pili, lai
aizceļotu uz pagaidu mājvietu –
muzeja krātuvi Lāčplēša ielā 106/108.
Kopumā tika pārvietots pusotrs
miljons muzeja krājuma priekšmetu.

Attēlos: augšā pa kreisi – zvans vēl Rīgas
pilī; pa labi – SIA „BCS” darbinieki ar
speciālas tehnikas palīdzību pārvieto
zvanu no pils 4. stāva; vidū pa kreisi –
17. gs. lielgabalu sagatavošana
pārvešanai; lejā pa labi – 19. gs.
lielgabals atstāj Rīgas pili.
Fotogrāfs Kārlis Kalsers, LNVM.
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31. oktobrī muzejs uz laiku atvadījās no Rīgas pils
Gandrīz gadsimtu latviešu tautas materiālās kultūras vērtību lielākā krātuve – Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs – atradās Rīgas pilī, kur 1920. gadā toreizējam Rīgas Latviešu
biedrības Latviešu muzejam tika atvēlētas telpas. 1924. gadā tam piešķīra valsts muzeja
statusu un nosaukumu Valsts Vēsturiskais
muzejs. Mainoties politiskajām varām un
kultūrpolitikas uzstādījumiem muzejs palika
savā mājvietā, turpinot krāt, vākt, saglabāt
un pētīt latviešu tautai būtiskas vēsturiskas
vērtības.
Sākotnējais Rīgas pils renovācijas plāns
paredzēja, ka muzejs pārtrauks darbību pilī
2015. gada beigās, taču 2013. gada 20. jūnija
ugunsgrēka dēļ, kas izcēlās priekšpils daļā,
šie plāni tika koriģēti: muzejam jau šogad
nācās izvest savu krājumu, kurā vairāk nekā 1,5 miljoni vēsturisku priekšmetu, uz pagaidu
telpām Lāčplēša ielā 106/108, savukārt
Brīvības bulvārī 32 tiek atjaunota Latvijas
vēstures ekspozīcija un kopš maija vidus atkal
notiek izstādes, dažādi pasākumi. Atbilstoši
laika grafikam, muzejs līdz šā gada
31. oktobrim atbrīvojis telpas Rīgas pilī.
Nākotnē pilī strādās tikai daļa muzeja
pašreizējā kolektīva, tādēļ tiem, kas tajā
nostrādājuši ilgāku laiku, šķiršanās no
līdzšinējās darbavietas bija arī atvadas no
vesela mūža posma īpašā vietā. 31. oktobrī,
klātesot mediju pārstāvjiem, LNVM darbinieki vēl pulcējās
kopīgā atvadu ceremonijā. Tās ietvaros katrā no muzeja
nodaļām durvīs simboliski tika atstāta atslēga, kas
nozīmēja gan to, ka telpas ir tukšas, gan to, ka muzejs
atgriezīsies pilī, kad tā būs pilnībā atjaunota.
LNVM
direktors
Arnis Radiņš
izteica cerību, ka muzeja nākotne būs tikpat
spoža kā pagātne.
Attēlos: augšā – LNVM direktors A.Radiņš uzrunas laikā;
vidū pa labi – muzeja darbinieki atvadu norisē; lejā pa
kreisi – Gunita Baumane, LNVM fotokolekcijas galvenā
glabātāja pie sava kabineta durvīm; lejā pa labi –
Numismātikas nodaļas speciālistes (no kreisās) Laima
Grīnberga, Kristīne Ducmane, Anda Ozoliņa savā
agrākajā darba telpā. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
Portāla delfi.lv fotogalerija par norisi http://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/nacionala-vesturesmuzeja-darbinieki-atstajot-atslegas-durvis-atvadijusies-no-rigas-pils.d?id=45167360
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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 novembra.
8. „Latvijas Republika 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā).S/sk., P/sk., V/sk.;
No 11. novembra.
9. „Latvija Neatkarības kara laikā” (ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā skolēni uzzinās par
nozīmīgajiem 1918. – 1920. gada vēstures notikumiem) P/sk., V/sk. No 11. novembra.
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10. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības,
attīstību) P/sk., V/sk. No 11. novembra.
11. „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (lekcija, ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.;
No 11. 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

1 stunda

14,23

tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2014. gada novembris

16

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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