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Atvērtas jaunas ekspozīcijas zāles  
Turpinās LNVM pastāvīgās 

ekspozīcijas atjaunošana. Kopš marta 

vidus apmeklētājiem atvērtas jaunas 

ekspozīcijas zāles: „Livonija” un 

„Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16. – 

18. gs.” Jaunatvērtās zāles atspoguļo 

laika posmu no 13. gs. līdz 18. gs. 

beigām. Livonijas periodam veltītā zālē 

aplūkojami gan viduslaiku Rīgas,  

gan Cēsu pils maketi. Informācija  

par viduslaiku Rīgu atrodama arī 

skārienjutīgajā ekrānā kā latviešu, tā 

citās valodās. Ekspozīcijas zālē izliktie muzeja krājuma priekšmeti raksturo 

saimniecisko, militāro un garīgo dzīvi Livonijā. Ekspozīcijas daļa „Latvijas 

teritorija un iedzīvotāji 16. – 18. gs.” ir veidota no jauna un raksturo varu maiņu 

Latvijas teritorijā attiecīgajā laika posmā, saimniecisko dzīvi, sabiedrību, garīgo 

jomu. Attēlā: Livonijas ekspozīcija LNVM. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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kalendārs | 2015.g. aprīlis 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija  

un izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

laiks: līdz 12. aprīlim 

informatīvā ceļojošā izstāde par Pieminekļu valdi „Kas pagātni pētī – nākotni svētī” 

laiks: no 15. aprīļa līdz 15. maijam 

informatīvā ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību” 

 

pastāvīgā ekspozīcija 

„Latvijas senvēsture”, „Livonija” un „Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”  

„Latvijas Republika. 1918.–1940.”,  

„Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940.–1941.”,  

„Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953.”. 

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” 

laiks: no 22. aprīļa līdz 21. augusts 

Lauras Appenas fotogrāfiju izstāde „Sarkandaugava” 

 

vieta: LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS 
pastāvīgā ekspozīcija 

„Atmoda – LTF – neatkarība” 

LNVM izstādes ārpus muzeja 

Izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” 

vieta: Baltkrievijas Nacionālais vēstures muzejs Minskā| laiks: līdz 24. aprīlim  

LNVM sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-2014” veidotā izstāde iekļauta Latvijas prezidentūras 

Eiropas Savienības Padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmā.  

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES  
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Valsts kanceleja | laiks: 29. aprīlis – 8. maijs 

Izstāde „Valsts prezidenta institūcija Latvijā”  

vieta: Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija | laiks: 27. aprīlis – 6. maijs 

Izstāde „Mēs, tauta” 

vieta: Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola | laiks: 27. aprīlis – 30. aprīlis 
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, konferenču zāle  

Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

laiks: 16. aprīlis no plkst. 10.00 līdz 16.00 

iepriekšēja reģistrācija: www.visc.gov.lv 

 

Izglītojoša konference - seminārs skolotājiem  

„1990. GADA 4. MAIJS: NO LATVIJAS PSR UZ LATVIJAS REPUBLIKU” 

par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu  
 

  

  

  

 

  

  

  

1990. gada 3. maijā uz pirmo sesiju sanāca pirmajās brīvajās pēckara vēlēšanās ievēlētie 

Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti. Pirms tās Latvijas Tautas frontes biedri Brāļu 

kapos deva solījumu atgūt Latvijas neatkarību un 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas 

valstiskās neatkarības atjaunošanu. Pārejas laika parlamentam no pamatiem vajadzēja 

restaurēt PSRS okupācijas gados iznīcinātās Latvijas valsts struktūras, jaunradīt 

demokrātiskas valsts institūcijas. Latvijas Republikas Augstākās Padomes turpmāko trīs 

gadu darbs Latvijai nozīmēja atgriešanos brīvajā Eiropā, bet Eiropai – tās robežu 

paplašināšanu. Augstākās Padomes aizsāktais noslēdzās ar Krievijas armijas izvešanu un 

Latvijas iestāšanos ES un NATO.  

Darba kārtība: 

1. Ceturtais maijs – uzvara par spīti. Dainis Īvāns – biedrības „Tautas frontes muzeja 

sabiedriskās padome” valdes loceklis, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks; 

2. Latvijas valsts tiesiskie pamati no 4. maija līdz Satversmes preambulai. Gunārs Kusiņš – 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, LU Juridiskās fakultātes lektors; 

3. LTF frakcija un pretspēki. Arnolds Bērzs – 4. maija Deklarācijas kluba biedrs; 

4. Latvijas ģeopolitiskā izvēle. Dr. hist. Mārtiņš Virsis – Latvijas Republikas vēstnieks 

Lietuvas Republikā; 

5. Latvijas vieta un loma PSRS ekonomikā – mīti un realitāte. Dr.hist. Gatis Krūmiņš – 

Vidzemes Augstskolas rektors; 

6. Tautsaimniecības un īpašumu reforma. Jānis Dinevičs – 4. maija Deklarācijas kluba 

biedrs; 

7. Vai bija vērts toreiz un tagad? Velta Čebotarenoka – 4. maija Deklarācijas kluba biedre. 

Organizētāji: 4. maija Deklarācijas klubs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,  

Valsts izglītības satura centrs. 
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un  

izstāžu zāles Rīgā, Brīvības bulvārī 32 

Ģimenes dienas nodarbība „Stāsti par modi" 

laiks: 18. aprīlī plkst. 12.00 
Reizi mēnesī turpinot cikla „Muzejs ģimenei” 

pasākumus, notiks izglītojoša un izklaidējoša 

nodarbība bērniem un viņu vecākiem "Stāsti par 

modi".  

Kā gadsimtu laikā mainījās modes tendences un 

kuras no seno laiku tradīcijām ir saglabājušās līdz 

mūsdienām? Kāpēc modes dāmas pirms 150 

gadiem arī siltās un saulainās vasaras dienās tinās 

šallēs un lakatos? Kāpēc to, ka dāma parādīja savas 

kāju potītes, uzskatīja par nepieklājību? Kāpēc 

pirms 150 gadiem kungi pastaigās ņēma līdzi 

spieķi?  

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs 

LNVM muzejpedagogi, izskaidrojot gan to, ko 

„modes valodā” nozīmē vārdi „katliņš”, „frēze”, 

„turnīra” un „pompadūrs”, gan daudzas citas 

interesantas lietas. Nodarbības apmeklētāji varēs aplūkot ne tikai senus attēlus, fotogrāfijas, 

zīmējumus un gleznas, bet arī unikālus priekšmetus no muzeja krājuma –  tai skaitā smalka 

auduma saulessargu, dāmu vēdekļus no strausa spalvām, no papīra un auduma, senus  

spogulīšus un pūdernīcas, matu loku šķēres, dāmu un kungu cepures, somiņas un kurpes. 

Jauniegūtās zināšanas nodarbības dalībnieki varēs pārbaudīt aizpildot uzdevumu lapas. 

Vecāki aicināti fotografēt un filmēt! 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem, aicinot 

laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības. 

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 4 EUR neatkarīgi no ģimenes locekļu 

skaita. Attēlā: Fon Tranzē-Rozeneku dzimtas bērni Jaungulbenes muižā. 19. gs. beigas. LNVM krājums.  

 

Lieldienu pikniks Āraišos 

laiks: 6. aprīlī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 
Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā notiks „Lieldienu pikniks Āraišos”. 

Tiks gatavots Lieldienu pantāgs, iets rotaļās, spēlētas spēles, ripinātas 

olas, notiks arī dažāda veida darbošanās, mutes mazgāšana un citādas 

lustes. Ieejas maksa - krāsota ola un priecīgs prāts. Gaidītas ģimenes un 

draugu grupas. Līdzi jāņem deķītis, uz kura piesēst. 
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                   aktualitātes 2015.g. aprīlis 

Bezmaksas apmeklējums  
25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 interesenti aicināti bez maksas apmeklēt LNVM 

ekspozīciju un izstādes Brīvības bulvārī 32, Rīgā.  

Tautas frontes muzeja apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā – bez maksas. Darba laiks: 

otrdien – sestdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. Svētdien, pirmdien slēgts. 

Ceļojošā izstāde par Pieminekļu valdi  
Līdz 14. aprīlim LNVM izstāžu un 

ekspozīcijas telpās Brīvības bulvārī 32, 

Rīgā, skatāma informatīva izstāde „Kas 

pagātni pētī – nākotni svētī”, kas stāsta par 

1923. gadā izveidoto kultūras pieminekļu 

aizsardzības institūciju – Pieminekļu valdi. 

Tās uzdevums savulaik bija apzināt 

Latvijas kultūras mantojumu, to 

uzraudzīt, vākt, aizsargāt un popularizēt, 

organizējot darba uzdevumiem atbilstošas 

ekspedīcijas un arheoloģiskos izrakumus, 

kā arī veidot aizsargājamo pieminekļu 

sarakstu.  

Pieminekļu valdes rīkoto ekspedīciju laikā 

visā Latvijas teritorijā no 1924. līdz 1944. 

gadam kopumā uzņemti apmēram 53 600 

fotonegatīvu, kas atspoguļo tradicionālo dzīvesveidu vasarās Latvijas laukos, tematiski 

iemūžinot lauku un mājas darbus, sadzīves ainas, kā arī godus. LNVM ir nozīmīgākais 

Pieminekļu valdes darbības rezultātu glabātājs. 2013. gadā veidotā ceļojošā izstāde „Kas pagātnī 

vētī – nākotni svētī” arī turpmāk tā būs pieejama eksponēšanai skolās un sabiedriskās vietās. 
Virtuālā galerija „LNVM fotonegatīvu kolekcijas izlase” UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”  skatāma 

muzeja kanālā youtube.com www.youtube.com/watch?v=Xv3zHxZSgwc 
 

Maijā atklās izstādi „Rīgas pilij – 500” 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32, Rīgā, no 7. maija būs 

aplūkojama izstāde „Rīgas pilij - 500”. Rīgas pils bijusi LNVM mājvieta kopš 1920. gada, un 

muzejs tajā atgriezīsies pēc pils renovācijas 2018. gadā. 
 

Līdz vasarai vēl divas cikla „Muzejs ģimenei” nodarbības  
Vecākus un bērnus mudinot brīvo laiku pavadīt kultūrvēsturiskā, izglītojošā vidē, Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko pasākumus ģimenēm ar bērniem. Nodarbības 

notiek Brīvības bulvārī 32, sestdienās, sākums plkst. 12.00. Tās vada pieredzējušas un atsaucīgas 

muzejpedagoģes, kuras seno lietu stāstus padara saprotamus mazajiem vēstures pētniekiem. 

Cikla „Muzejs ģimenei” norises tematiski aptver latviešu etnogrāfiju, arheoloģiju un vēsturi. 

Līdz vasarai notiks vēl divas nodarbības: 18. aprīlī  „Stāsti par modi”, 16. maijā – „Muzeju nakts 

2015” tematikas ietvaros. Nodarbības atsāksies septembrī.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xv3zHxZSgwc
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Ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību” 

No 15. aprīļa līdz 15. maijam LNVM izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32, Rīgā, aplūkojama  

izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”. Tajā atspoguļots īss, bet ļoti nozīmīgs periods Latvijas 

vēsturē no 1987. līdz 1991. gadam. Radikālās pārmaiņas, kuras notika dažu gadu laikā,  

ļāva Latvijai atjaunot valstisko neatkarību un atgriezties Eiropas valstu saimē. 

Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas process 20. gs. 80.–90. gadu mijā 

norisinājās paralēli pārmaiņām visā Mihaila Gorbačova vadītajā Padomju Savienībā, kuras 

sastāvā Latvija bija pretlikumīgi iekļauta 1940. gadā.  

Tomēr Baltijas valstīs un Latvijā aktuālie jautājumi, izvirzītās prasības un tautas kustība  

1987.–1991. gadā ievērojami atšķīrās no norisēm citviet PSRS. Pārmaiņu procesu Baltijā 

raksturoja pagātnes notikumu un vēstures nozīme.  

Laika posms no 1987. līdz 1991. gadam ieguvis “Trešās atmodas” nosaukumu, kas arī ir tieša 

atsauce uz latviešu vēsturisko pieredzi. Izstādē var izsekot katra “Trešās atmodas” gada 

svarīgākajiem notikumiem, sabiedrības līdzdalības formām. Īpaša uzmanība izstādē veltīta 

Latvijas Tautas frontes vēsturei, tās mērķu un prasību evolūcijai un darbības metodēm. 

Pēc 4. maija deklarācijas pieņemšanas saasinājās konfrontācija starp Augstāko padomi, ko 

atbalstīja Latvijas iedzīvotāju vairākums, un „vecās kārtības” aizstāvjiem. Konfrontācijas 

kulminācija bija 1991. gada janvāra barikādes. Pēdējie vecā režīma atjaunošanas mēģinājumi 

risinājās 1991. gada 19.–21. augustā, kad Maskavā notika valsts apvērsums. Rīgā tika ieņemts 

radio, TV, telefonu centrāle, taču Maskavā demokrātiskie spēki guva uzvaru. 1991. gada 21. 

augustā tika pieņemts Konstitucionālais likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. 

Latvijas Republikas neatkarība tika atjaunota de facto. 
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„Dauderos” fotogrāfiju izstāde „Sarkandaugava" 
22. aprīlī plkst. 18.30 ikviens interesents aicināts uz radošās grupas 

„FotoBūda” līdzdalībnieces Lauras Appenas fotoizstādes „Sarkandaugava” 

atklāšanu LNVM nodaļā „Dauderi”.  

2014. gada septembrī šī attēlu kopa urbānā eksperimenta „Sarkanās upes 

pērles” un festivāla „Survival Kit” ietvaros jau tika izrādīta brīvdabas foto 

izstādē Sarkandaugavas parkā. 

Savukārt 2013. gada konkursā 

"Dienas balva fotogrāfijā" autores 

darbi tika iekļauti labāko fotogrāfiju 

simtniekā.  

Laura Appena savu fotostāstu arī 

izteikusi vārdos: „Klaiņojot ar 

fotokameru pa Sarkandaugavas 

ielām, pagalmiem un skvēriem, 

centos tikt vaļā no nepievilcības,  

no nedrošības sajūtas un no 

stereotipiem, lai kļūtu par tādu kā 

savējo, bet arī lai nepazaudētu 

pirmo iespaidu tvērienu. Uzkrītošie kontrasti, kur jauno laiku modernizētais sacenšas ar laika 

zoba paplucināto, drīz vien kļuva par fonu, uz kura „iznāca" mana fotostāsta jaunie varoņi un 

sadzīviskas miniatūras. Cilvēkus, vidi un abu mijiedarbību ikdienas ritmā es centos satvert 

noskaņās, tēlos, zīmēs un simbolos, kas pēkšņi parādījās un pazuda kā dzīvās bildes garām 

skrienoša loga četrstūrī. Savu kolekciju veidoju melni-baltajā, jo tāda tā man šķita vairāk 

atbrīvota no liekvārdības, turklāt, mani 

visai maz interesēja precīza vides 

dokumentācija. Mani attēli nav 

Sarkandaugavas pases foto, bet drīzāk 

subjektīvi kadri, ko esmu safotografējusi 

savai atmiņu kladei, lai iekrāsotu kādu 

pabalējušu savas dzīves posmu, un 

arīdzan Sarkandaugavas noskaņu 

albumam." Izstāde „Dauderos” 

aplūkojama līdz 21. augustam. 
Lauras Appenas fotogrāfijas.  

 

Talkošana „Dauderos” 

25. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 LNVM nodaļā „Dauderi” tiek rīkota talka. Talcinieki aicināti 

sakopt teritoriju ap „Dauderu” dārzu – sagrābt zāli, lapas un zarus. Grābekļus un citus dārza 

sakopšanai noderīgus darbarīkus jāņem līdzi.  
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Izstāde „Vikingu laiki Latvijā” Dublinā 

Izstāde „Vikingu laiki” Latvijā ir 

attēlu un teksta ekspozīcija, kura 

vēsta par Latvijas iedzīvotāju 

nozīmi Ziemeļeiropas un 

Austrumeiropas kontekstā  

7.–12.gadsimtā. Ekspozīcijā 

parādīta viņu kultūras bagātība un 

ietekme reģionā, atsegti  

Austrumbaltijas un Skandināvijas 

iedzīvotāju kontakti un 

savstarpējā mijiedarbība, Latvija 

apliecināta kā spilgta minētās 

pasaules daļa ar savu paliekošu 

nozīmi. 

Projektu īstenojis Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstādes zinātnisko daļu izstrādājis 

LNVM direktors, Dr.hist. Arnis Radiņš, bet dizainu – LNVM mākslinieks Ģirts Boronovskis. 

Izstādes atklāšanā notiks 22. aprīlī Īrijas Karaliskajā akadēmijā, tās laikā paredzēts arī Dr.hist. 

Arņa Radiņa priekšlasījums par vikingu laikiem Latvijā.  

Izstādes „Vikingu laiki” organizētāja ir Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā Latvijas ES 

Padomes prezidentūras kultūras programmas ietvaros.  
Attēlā: fragments no LNVM sagatavotās izstādes vizuālā materiāla. 

Muzejam savs profils Instagram 
LNVM izveidojis savu kontu tiešsaistes mobilo foto, video un sociālo 

tīklu koplietošanas vietnē Instragram. Konta nosaukums –

Nacionalais_vestures_muzejs. 

Seko muzejam! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.ria.ie/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lv&prev=search&rurl=translate.google.lv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_social_network&usg=ALkJrhjOKdi-BJIVGo6nvZRROJMlI-UluA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lv&prev=search&rurl=translate.google.lv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Photo_sharing&usg=ALkJrhhEL3Qiq7IQm-9d4-FHBXBrD97H1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lv&prev=search&rurl=translate.google.lv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Video_hosting_service&usg=ALkJrhj91yNjy0l9wnAV_ng90Q-G3wcA5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lv&prev=search&rurl=translate.google.lv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service&usg=ALkJrhhXnxkFuAutJVh2fFqfYhCwwdg9FQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=lv&prev=search&rurl=translate.google.lv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service&usg=ALkJrhhXnxkFuAutJVh2fFqfYhCwwdg9FQ
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jaunieguvumi 2015.g. marts 

Numismātikas krājums papildināts ar dāvinājumiem 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļa sistemātiski ir papildinājusi savu 

krājumu ar mūsdienu apbalvojumiem, jo tie ir spilgti pašreizējās vēstures liecinieki. Vairākus 

dāvinājumus muzejs saņēmis arī 2015. gada pirmajos mēnešos.  

Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības atsaucībai, faleristikas krājums tika papildināts ar 

goda zīmi „Ķekavas novada Goda pilsonis”. Apbalvojuma mērķis ir apzināt un godināt 

personas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Ķekavas novada labā, piešķirot 

apbalvojumu par personas mūža ieguldījumu vai īpašiem nopelniem. Tas ir apbalvojums, ko 

vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. 

Muzeja faleristikas krājums papildināts arī ar prestižo Ministru kabineta balvu (Ministru 

kabineta Goda diploms un krūšu nozīme), Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru 

kabineta Diplomu. Pilnveidotais apbalvojums atbilst gan Latvijas Republikas valdības 

augstākā apbalvojuma statusam, gan 21. gadsimta saturiskajam konceptam, mākslinieciskajām 

un tehnoloģiskajām iespējām.  

Arī Zemkopības ministrijas dāvātajai medaļai „Par centību” ir ļoti skaists un moderns dizaina 

risinājums. Tās autors ir Laimonis Šēnbergs. Savukārt Latvijas Savienība „Černobiļa” LNVM 

dāvāja Avārijas likvidēšanas dalībnieka un savu prezentācijas nozīmi, bet Latvijas arheologu 

biedrība glabāšanā nodeva muzeja ilggadējās darbinieces Ievas Cimermanes (1930-2014) 

biedra nozīmi un apliecību. 

Nozīmīgas vēstures liecības muzejam dāvāja Ojārs Liepiņš, īpaši izceļama ir viņam piešķirtā 

ražošanas apvienības „Daiļrade” apbalvojuma medaļa „Ilggadīgs darbinieks”, Česlava Renerte 

– 19. gs. beigu 20. gs. sākuma pērmindera nozīmi un Čakste Tīpaine – mākslas medaļas. 

Daļa no šiem dāvinājumiem būs apskatāma Brīvības bulvārī 32, jo muzejs atsāks tradīciju 

izstādīt jaunieguvumus. 

 

 

 

 

Attēlā: LNVM Numismātikas nodaļas galvenā 

glabātāja Laima Grīnberga pie Latvijas Republikas 

Ministru kabineta dāvinājumiem. Fotogrāfe Santa 

Miķelšteine, LNVM.   
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hronika 

Dzintara izstāde Minskā 
27. martā izstāde „Dzintars – 

Baltijas jūras dārgakmens” tika 

atklāta Baltkrievijas Nacionālajā 

vēstures muzejā Minskā, kur tā 

būs skatāma līdz 24. aprīlim. 

Izstādi Minskā iekārtoja tās 

kuratori Irina Zeibārte un Ģirts 

Boronovskis, kā arī 

Arheoloģijas departamenta 

pētniece Irita Žeiere un 

glabātājs Normunds Grasis, 

interaktīvo multimediju 

risinājumus nodrošināja  REVERIE Trading Group SIA. Atklāšanas viesu kuplo skaitu uzrunāja 

Baltkrievijas Republikas kultūras ministrs Boriss Svetlovs, Latvijas Republikas vēstnieks 

Baltkrievijas Republikā Mihails Popkovs, Baltkrievijas Nacionālā muzeja direktors Oļegs 

Rižkovs, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja direktors Dr. hist. Arnis Radiņš un 

direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina 

Zeibārte (attēlā pa labi). 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir lielākais 

Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un 

etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs. Rīgā 

LNVM sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-2014” 

veidotā izstāde „Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens” bija aplūkojama no 2014. gada 

14. maija līdz šā gada 1. martam. 

http://histmuseum.by  
 

Attēlos: (augšā) izstādes atklāšanā Baltkrievijas 

Nacionālajā vēstures muzejā. Foto: REVERIE Trading 

Group SIA; (lejā) Baltkrievijas TV intervē vienu no 

izstādes kuratoriem – LNVM mākslinieku Ģirtu 

Boronovski. Foto: LNVM. 

 
Par izstādi baltkrievu medijos: 

Минск стал первым городом в турне выставки 

Национального музея истории Латвии  

http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Minsk-

stal-pervym-gorodom-v-turne-vystavki-

Natsionalnogo-muzeja-istorii-Latvii_i_700036.html 

 

Янтарь из Национального музея истории Латвии выставили в Минске 

http://www.tvr.by/news/kultura/yantar_iz_natsionalnogo_muzeya_istorii_latvii_vystavili_v_minske/      

 

http://histmuseum.by/
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Minsk-stal-pervym-gorodom-v-turne-vystavki-Natsionalnogo-muzeja-istorii-Latvii_i_700036.html
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Minsk-stal-pervym-gorodom-v-turne-vystavki-Natsionalnogo-muzeja-istorii-Latvii_i_700036.html
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Minsk-stal-pervym-gorodom-v-turne-vystavki-Natsionalnogo-muzeja-istorii-Latvii_i_700036.html
http://www.tvr.by/news/kultura/yantar_iz_natsionalnogo_muzeya_istorii_latvii_vystavili_v_minske/
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Pasākumu cikls „Četras sestdienas muzejā” 
14. martā muzejs aizsāka jaunu pasākumu ciklu, 

kas vēstures interesentiem četras reizes gadā paver 

iespēju iepazīt ekspozīciju muzeja speciālistu 

vadībā – noklausoties detalizētāku stāstījumu par 

noteiktu vēstures periodu, kā arī aplūkojot muzeja 

senlietu klāstu.  

Pirmajā reizē LNVM Arheoloģijas departamenta 

krājuma galvenais glabātājs Ritvars Ritums stāstīja 

par arheoloģijas pieminekļiem, senlietām kā 

nozīmīgu kultūras mantojuma daļu un par 

mūsdienās aktuālo arheoloģiskā mantojuma 

aizsardzību. Savukārt Dr. hist. Ingrīdas Virses, 

LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieces un 

ekspozīcijas līdzautores, vadībā interesenti 

iepazinās ar  Latvijas senvēstures ekspozīciju.  

Nākamais pasākums – 13. jūnijā, tikšanās ar LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Ilzi Ziņģīti un 

krājuma galveno glabātāju Initu Heinolu. Aicināts ikviens interesents.  

Attēlā: Dr.hist. Ingrīda Virse vada ekskursiju Latvijas senvēstures zālēs. Foto: LNVM.  

Tikšanās Tautas frontes muzejā  
21. martā plkst. 13.00 LNVM nodaļa Tautas frontes muzejs (Vecpilsētas ielā 13/15) rīkoja 

tikšanos ar Daini Īvānu un Jāni Škaparu – personībām, kurām bija nozīmīga loma Latvijas 

Tautas frontes uzvarā Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanās, un  ar Atmodas laika 

žurnālistiem Andreju Cīruli un Aleksandru Mirļinu. 

Šogad aprit 25 gadi kopš 1990. gada 18. 

marta Latvijas PSR Augstākās Padomes 

vēlēšanām, kurās pirmo reizi padomju 

okupācijas periodā tika pieļauta vairāku 

politisko kustību pārstāvju kandidēšana.  

81,25% Latvijas PSR iedzīvotāju piedalījās 

šajās vēlēšanās. Latvijas Tautas fronte un 

neatkarības atbalstītāji ieguva 

nepieciešamās divas trešdaļas no 201 

deputātu mandāta. Šīs vēlēšanas pavēra 

ceļu 4. maija Neatkarības deklarācijai. 

Tautas frontes muzejs ir viena no Latvijas 

jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un dokumentu 

kopums, kas vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gs. 80. gadu otrajā pusē, kas 

tautas atmiņā iemūžināta kā Latvijas trešā Atmoda.  

Virtuālā izstāde "1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas” aplūkojama 

LNVM youtube kanālā http://ejuz.lv/2z0 

Tautas frontes muzejs (Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15) kopš gada sākuma darbojas Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja sastāvā. Apmeklētājiem atvērts otrdien – sestdien no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 17.00. Svētdien, pirmdien slēgts. Muzeja apmeklējums – par brīvu.  
Attēlā: Tautas frontes muzeja ekspozīcijā. Foto: LNVM. 

http://ejuz.lv/2z0
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Kupli apmeklēts seminārs skolotājiem  
LNVM regulāri organizē 

izglītojošus seminārus 

vēstures skolotājiem, lai 

iepazīstinātu ar muzeja 

pētnieku jaunākajām atziņām 

un darba rezultātiem – 

ekspozīcijām un izstādēm, kas 

var noderēt pedagoģiskajā 

darbā. Semināros muzeja 

darbnieki arī uzzina skolotāju 

vērtējumu par muzejnieku 

veikumu un ierosinājumus 

turpmākai sadarbībai.  

18. marta seminārā ar priekšlasījumu par aktuālajiem akmens laikmeta jaunajiem datējumiem 

uzstājās Dr. habil. hist. profesors Andrejs Vasks (attēlā pa kreisi) – LU Vēstures un filozofijas 

fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu 

katedras vadītājs. LNVM Arheoloģijas departamenta 

pētnieks Vitolds Muižnieks 

(attēlā pa labi) lekcijā „No 

sentautām uz tautu – 

arheoloģiskās liecības par 

latviešu tautas veidošanos” 

pieskārās tādiem svarīgiem 

jēdzieniem kā „sentauta”, 

„tauta”, „nācija” un iepazīstināja ar pētījumiem, kas tiks izmantoti 

rudenī skatāmās LNVM izstādes „Ceļā uz latviešu tautu” 

saturiskās koncepcijas pamatā.  

Ekskursijās pa ekspozīciju zālēm skolotājus vadīja tās autori. Ar Latvijas senvēstures daļu 

iepazīstināja LNVM Arheoloģijas departamenta 

galvenā pētniece Dr. hist. Ingrīda Virse.  

Šā semināra dalībnieki arī bija pirmie apmeklētāji 

jauniekārtotajās ekspozīcijas zālēs „Livonija” un 

„Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16. – 18. gs.”, 

kuru autors ir LNVM Vēstures departamenta 

Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures 

nodaļas 

vadītājs 

Mag. 

hist. 

Toms 

Ķikuts. Muzejs pateicas pedagogiem par lielo 

atsaucību un ieinteresētību. Attēlos: semināra dalībnieki 

un rīkotāji. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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Muzejpedagoģiskās programmas skolēnu brīvlaikā  
Tāpat kā rudenī, 

arī skolas pavasara 

brīvlaikā no 17. 

līdz 20. martam 

LNVM notika 

izglītojošas 

nodarbības 

dažādu vecumu 

skolēniem – „Kā 

dzīvoja senie 

ļaudis”, „Senā skola”, „Viduslaiku bruņinieki” un gatavošanās vēstures eksāmenam 

ekspozīcijas daļās „Latvijas Republika 1918.-1940.”, „Latvijas Republikas okupācija un 

pievienošana PSRS 1940.-1941.” un „Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas 

iedzīvotājiem 1940.-1953.” Ilze Miķelsone, LNVM muzejpedagoģe, šo aktivitātēm pilno 

nedēļu raksturo šādi: „Otrdien ekspozīcijā pulcējās gan mazi, gan lieli, lai klausītos gida 

stāstījumu par ļaužu dzīvi senatnē un aplūkotu priekšmetus vitrīnās. Vēlāk Pasākumu zālē 

daudzu priekšmetu atdarinājumus bija iespēja apskatīt tuvāk, labāk izprotot dzīvi pirms 

vairākiem tūkstošiem gadu – akmens, bronzas un dzelzs laikmetā.  

Trešdien gan mazi, gan lieli sēdās muzeja skolas klases solos, lai iepazītu skološanās procesu 

pirms 100-150 gadiem. Pēc gida stāstītā nodarbības dalībnieki paši iejutās agrāko laiku 

skolēnu lomās un mēģināja atpazīt gan vecās drukas burtus, gan risināt matemātikas 

uzdevumus, bet zīmēšanas stundā – uzzīmēt latviešu tautas mīklu atminējumus tā, lai 

veidotos maza ainiņa. Visvairāk skolēniem patika tupēt uz zirņiem – lai gan agrāko laiku 

skolā tas bija soda veids, mūsdienu bērniem tas ir kas nebijis un interesants. 

Ceturtdien viduslaiku vēstures interesenti pulcējās muzeja Bruņinieku zālē. Visus aizrāva 

ieroču un bruņu demonstrējumi un aizraujošie stāsti par to izgatavošanu. Nodarbības beigās 

drosmīgākie paši iejutās viduslaiku bruņinieku un dāmu tēlos. Dalībnieki arī nofotogrāfējās 

gan improvizētos viduslaiku tērpos, gan īpašajos fotografēšanās stendos. 

Piektdien muzeju piepildīja vidusskolēni, lai gatavotos vēstures eksāmenam un kopā ar gidu 

atkārtotu sarežģītos 20. gs. vēstures jautājumus. Visvairāk skolēnus interesēja jautājumi par 

otrreizējo Latvijas okupāciju 1944. gadā un dzīvi padomju okupācijā.” 
 

 

 

 

 

 

 

Attēlos: (augšā) LNVM muzejpedagoģe Santa Miķelšteine vada nodarbību Skolas klasē; (lejā) LNVM 

muzejpedagoģe Ilze Miķelsone vada nodarbību Latvijas Republikas zālē. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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„Dauderus” apciemo kolekcionārs Gaidis Graudiņš 
27. martā LNVM nodaļā „Dauderi” viesojās Vācijā 

dzīvojošais kolekcionārs Gaidis Graudiņš. „Dauderu” 

krājuma lielāko daļu veido viņa aptuveni no 1958. 

gada vāktā kolekcija. Priekšmetus G. Graudiņš pēc 

Otrā pasaules kara iegādājis gan Vācijā, gan citās 

latviešu mītnes zemēs. Savu kolekciju viņš uzdāvināja 

1990. gadā dibinātajam Latvijas Kultūras muzejam 

„Dauderi”, kas pēc reorganizācijas  

2010. gadā tika iekļauts Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja sastāvā.  
 

Attēlā: Gaidis Graudiņš ar „Dauderu” nodaļas vadītāju  

Mag. hist. Olgu Aļeksejevu. Foto: LNVM.  

 

Ģimenes dienas nodarbība „Pavasara saulgriežus gaidot" 
21. marta nodarbībā 

LNVM muzejpedagoģe 

Santa Miķelšteine 

bērniem stāstīja par 

pavasara saulgriežiem un 

ar tiem saistītām 

tradīcijām, kā arī par 

pavasara lauku darbiem. 

Interesenti varēja aplūkot 

koka traukus un skalu 

turētājus, sveču traukus, 

sulu tecināmās renes, 

pītus grozus, sētuves u.c. 

priekšmetus no muzeja 

krājuma. Nodarbībā 

bērniem bija arī jāmin 

mīklas un jāatbild uz 

dažādiem jautājumiem. Neizpalika Lielās dienas pārsteigumu meklēšana muzeja ekspozīcijā, 

kas visiem ļoti gāja pie sirds.  

Attēlā: LNVM muzejpedagoģe Santa Miķelšteine ar nodarbības dalībniekiem. Foto: LNVM.  

 

Lekcija par Pieminekļu valdi 
2. martā lekciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 

1924. – 1931. g. ekspedīciju fotonegatīvos” Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem un 

interesentiem sniedza LNVM Vēstures departamenta Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 

vēstures nodaļas galvenā glabātāja Mag.hist. Gunita Baumane. Ar attēlu un stāstījuma 

palīdzību klātesošie varēja ielūkoties Pieminekļu valdes ekspedīciju norisēs, izsekot 

tradicionālā dzīvesveida iezīmēm Latvijas laukos 20. gs. 20. – 30. gados. 
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Noslēdzies balsojums par „Latvijas gada monētu `2014” 

No 3. līdz 24. martam arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 2. stāvā varēja nobalsot par skaistāko 

Latvijas gada monētu `2014. Balsojumu ik gadu rīko Latvijas 

Banka. 

Sākusies balsu skaitīšana. 28. aprīlī Latvijas Banka paziņos 

„Latvijas gada monētu `2014” un veiksmīgāko balsotāju 

vārdus.  

 

Virtuālā izstāde par saktām   
Iepazīstinot ar izcilākajām saktām LNVM Arheoloģijas 

departamenta krājumā savā youtube.com profilā 

LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM, muzejs marta sākumā 

aizsāka neklātienes izstāžu tradīciju interneta vidē. Interesenti arī 

turpmāk varēs iepazīties ar izcilākajiem, interesantākajiem un 

vērtīgākajiem krājuma priekšmetiem virtuālo galeriju formā. Attēlā: 
stopsakta. 11. gs. Atrasta Salgales Pudžu depozīta sastāvā 1882. gadā. Sudrabs. LNVM krājums. Fotogrāfs 

Roberts Kaniņš, LNVM. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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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. „Patiesība par Lielvārdes jostu?”;  

4. „Rīgas naudai - 800”; 

5.  „Mēs, tauta”; 

6.  „Valsts prezidenta institūcija Latvijā; 

7. „Kas pagātni pētī – nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”; 

8. „Ceļā uz Latvijas brīvību”; 

9. „Baltijas brīvības ceļš”. 

 

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 un tematiskās ekskursijas  muzeja 

ekspozīcijā Brīvības bulvārī 32, Rīgā. 

 

1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar 

muzeja daudzveidīgajām funkcijām, ar dažādām senlietām, kuras glabājas muzejā, 

uzzina par dažādu muzeja speciālistu – arheologu, etnogrāfu, numismātu u.c. darba 

specifiku; darba lapas). 1.- 6. kl. 

2. „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina, ar 

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

3. „Kā dzīvoja senie ļaudis?” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā iepazīst Latvijas 

senvēsturi, kopā ar gidu veido laika līniju no priekšmetiem, kas raksturo akmens, 

bronzas un dzelzs laikmetu). 1. – 6.kl. 

4.  „Senā skola” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina, kā mācījās 

zemnieku bērni 19. gs., iepazīst dažādus priekšmetus, kuri raksturo skolu pirms 100 un 

vairāk gadiem). S/sk., P/sk. 

5.  „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskā programma, kurā skolēni uzzina par Latvijas 

Republikas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu; darba lapas). S/sk., P/sk. 

6. „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. 

7. „Mode un uzvedības kultūra. 17.–20. gs” (muzejpedagoģiskā programma; darba lapas). 

P/sk., V/sk.  

8. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par Latvijas Republikas saimniecības, 

īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk., V/sk.  
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9.  „Padomju cilvēka ikdienas dzīve. 20. gs. 40.-80. gadi” (muzejpedagoģiskā programma, 

kurā izmantotas fotogrāfijas u.c. priekšmeti no LNVM krājuma). P/sk., V/sk. 

10. „Latvijas senvēsture” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā, varēs iepazīt Latvijas 

senvēsturi, sākot ar pirmajām liecībām par senākajiem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā 

līdz 13. gs. Ekspozīcijā izstādīti izcilākie arheoloģiskajos izrakumos iegūtie priekšmeti, 

kas liecina par mūsu senču materiālo un garīgo kultūru vairākus tūkstošus gadu senā 

pagātnē; darba lapas). P/sk., V/sk. 

11. „Latvijas Republika. 1918.–1940.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā uzzina 

par Latvijas Republikas vēsturi starpkaru periodā (1918.-1940.) – valsts pasludināšanu, 

Neatkarības karu, valsts politisko, saimniecisko un kultūras attīstību; darba lapas). P/sk., 

V/sk. 

12. „Latvija Neatkarības kara laikā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, kuras laikā, 

izmantojot LNVM krājuma fotogrāfijas u.c. avotus, skolēni uzzina par nozīmīgajiem 

1918. – 1920. gada vēstures notikumiem). P/sk., V/sk.  

13. „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana. Totalitāro okupācijas režīmu represijas 

pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953.” (tematiska ekskursija ekspozīcijā, kurā 

izmantotas fotogrāfijas u.c. vēstures avoti no LNVM krājuma; darba lapas). P/sk., V/sk. 

14.  „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 ar dažādu uzdevumu palīdzību skolēni 

iepazīstas ar latviešu folkloras mantojumu). S/sk., P/sk. 

2. „Dauderu stāsti” (programma, kurā skolēni iepazīstas ar interesantiem un neparastiem 

priekšmetiem no Dauderu krājuma, to stāstiem). P/sk. 

3. Izstādē „Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”. 

 

Āraišu arheoloģiskā muzejparka muzejpedagoģiskās programmas  
1. “Akmens laikmets Latvijas teritorijā” P/sk.   

2. “Izdzīvo teiku pasauli” Pirmsskola, S/sk. 
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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.  

LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS Vecpilsētas iela 13/15, Rīga. Tālrunis:         

67224502. Darba laiks: svētdien, pirmdien – slēgts; otrdien – sestdien no 10.00 līdz 17.00.  

Ieeja bez maksas. 

 

Muzejpedagoģisko programmu un ekskursiju apmeklējuma cenrādis:  

 
– EUR 0.75 skolēniem, EUR 3.00 pieaugušajiem. 

 

– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana latviešu valodā un krievu valodā pirmskolas, 

sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 7.11  

 

– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana latviešu valodā vidusskolas grupām EUR 7.11  

 

– Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana krievu valodā vidusskolas grupām EUR 14.23 

 

– Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs latviešu valodā un krievu valodā 

pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 8.00 

 

– Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs krievu vai angļu valodā vidusskolas 

grupām EUR 15 

 

– Grupām virs 10 cilvēkiem – atlaide 10%. 

 

– Grupas vadītājam un 3 pavadošajām personām apmeklējums bez maksas. 

 

– Pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. 
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Cenrādis  
 LNVM pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums 

1.1. PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.1.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.1.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.1.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

1.1.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) 1 apmekl. 4,00 

1.2. MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.2.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.2.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.2.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

1.2.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 4,00 

1.3. VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.3.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.3.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.3.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

1.3.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 4,00 

1.4. PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS  

(ar PVN) EUR 

1.4.1. Pieaugušajiem 1 persona 4,50 

1.4.2. Skolēniem 1 persona 1,20 

1.4.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 2,20 

1.4.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 6,00 

1.5. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona 15,00 

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

1.6.1. latviešu valodā 1 grupa 8,00 

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

skolēniem) 

1 grupa 15,00 

1.6.3. krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem 1 grupa 8,00 

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

1.7.1. Pieaugušajiem 1persona 3,00 

1.7.2. skolēniem 1 persona 0,75 

1.7.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

1.7.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmekl. 4,00 

1.8. TAUTAS FRONTES MUZEJA APMEKLĒJUMS – PAR BRĪVU   
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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 

organizē 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, „Dauderi” un 

Tautas frontes muzejs. 
 

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.  
 

TAUTAS FRONTES MUZEJS ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā 

atrodams unikālu priekšmetu un dokumentu kopums, kas vēstī par Latvijas tautas neatkarības 

centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā iemūžināta kā Latvijas trešā Atmoda. Muzejs 

glabā vēsturiskās liecības par lielāko Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas 

kustību – Latvijas Tautas fronti, atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un to 

dalībniekus.  
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS INTERNETĀ 

 

LNVM 

http://www.lnvm.lv 

http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs 

http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv 

https://twitter.com/LV_vest_muzejs 

http://youtube.com/LNVMRigaspils 

 

 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS   

http://www.lnvm.lv 

http://www.facebook.com/araisi.lakefortress 

https://twitter.com/araisimuseum 

flickr.com - Araisi Iron Age Lake Fortress; vimeo - AraisiLake fortress 

 

 

„DAUDERI”  

http://www.lnvm.lv 

https://twitter.com/Dauderi_LNVM 

http://www.facebook.com/dauderi.lnvm 

http://www.draugiem.lv/www.dauderi.lv 

 

TAUTAS FRONTES MUZEJS   

http://www.lnvm.lv 

twitter – frontes_muzejs_LNVM,  

facebook – LNVM Tautas frontes muzejs 
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