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                            Atklās izstādi „Rīgas pilij – 500”  

Gandrīz gadsimtu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājvieta bijusi Rīgas pils. Izstāde 

ir muzeja veltījums vēsturiskajai ēkai tās 500 gadu jubilejā. Tā būs apskatāma no 6. maija 

līdz 13. septembrim. Pēc ugunsnelaimes, kas pili rekonstrukcijas darbu laikā piemeklēja 

2013. gada vasarā, muzejs pārcēlās uz pagaidu telpām. Atgriešanās Rīgas pilī paredzēta 

2018. gadā, kad tiks atzīmēta Latvijas valsts pastāvēšanas simtgade. Attēlā: izstādes afiša, 

mākslinieks Ģirts Boronovskis, LNVM. 

 

 
 

 

  MAIJS 
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kalendārs | 2015.g. maijs 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  
 

laiks: no 6. maija līdz 13. septembrim 

izstāde „Rīgas pilij – 500” 
 

laiks: līdz 15. maijam 

informatīvā ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību” 
 

laiks: no 20. maija līdz 21. jūnijam 

Leopolda Flores (Meksika) gleznu izstāde  
 

laiks: no 6. maija līdz 19. maijam 

jaunieguvumu izstāde – Rembates muižas parka depozīts (16. gs. monētas un senlietas) 
 
 

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 15. maija līdz 5. jūlijam 

Tautas daiļamata meistares darbu izstāde „Lilija Šica – olimpiskā vecmāmiņa” 

laiks: līdz 21. augustam 

Lauras Appenas fotogrāfiju izstāde „Sarkandaugava” 
 

vieta: LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS 
pastāvīgā ekspozīcija 

„Atmoda – LTF – neatkarība” 

LNVM izstādes ārpus muzeja 

Izstāde „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”  

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka| laiks: līdz 15. novembrim.  

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: Jēkabpils vēstures muzejs | laiks: 5. maijs – 11. maijs 

Izstāde “Mēs tauta” - vieta: Rojas Jūras zvejniecības muzejs | laiks: 12. maijs – 16. maijs 
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, pamatekspozīcija un  

izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  

Ģimenes dienas nodarbība „Lellīte Lollīte un draugi" 

laiks: 16. maijā plkst. 12.00 
Iesildoties Muzeju naktij, 

muzejs aicina ģimenes ar 

bērniem uz pasākumu  

“Lellīte Lollīte un draugi”. 

Izglītojošās un vienlaikus 

izklaidējošās nodarbības 

galvenie varoņi būs dažādas  

rotaļlietas, kuras priecējušas 

bērnus pirms daudziem gadu 

desmitiem –  koka zirdziņš,  

liels plīša lācis, uzvelkams 

robotiņš un daudzas citas. Galvenā loma tiks atvēlēta dažādām lellēm – gan no plastmasas un 

porcelāna rūpnīcās darinātām, gan auduma un lupatiņu pašu rokām darinātām.  

Nodarbība notiks Muzeju nakts 2015 ietvaros. Lielā kultūras pasākuma moto ir “Rainim un 

Aspazijai -150”, tāpēc mazo apmeklētāju radošums izpaudīsies interesantos zīmējumos, kuros 

autoriem būs jāilustrē kāds Raiņa vai Aspazijas dzejolis bērniem.  
Šī būs pasākumu cikla “Muzejs ģimenei” 2015. gada pavasara pēdējā nodarbība. Nodarbības 

atsāksies septembrī.  
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). Attēlā: rotaļlietas no LNVM krājuma. Fotogrāfe Santa 

Miķelšteine, LNVM.  

 

vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 

Muzeju nakts norises 

laiks: 16. maijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00  

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā Muzeju nakts tiks sagaidīta ar „Open 

Mind” projekta stenda un viduslaiku pils maketa atklāšanu plkst. 19.00.  

Ar teātra uzvedumu „Jautri gabaliņi iz dzīves ironijas mērcē” skatītājus 

priecēs drāmas studija „Aina”.  

Visa vakara gaitā varēs piedalīties dažādās radošās aktivitātēs „Spēlēju, dancoju  

visu cauru nakti”.  

Vakara noslēgumā pie ugunskura dziesmas ar Aspazijas un Raiņa vārdiem izdziedās  

Cēsu pils koris, tiks iedegts uguns un nakts ceļš.  
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Pasākumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, konferenču zāle  

Brīvības bulvārī 32 Rīgā  

LNVM ikgadējie zinātniskie lasījumi 

laiks: 6. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30 

PROGRAMMA 
10.00 Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi. 

10.10 Vanda Visocka. Skrundas Krievukalna keramika. 

10.30 Baiba Vaska. Stopsaktas ar magoņpogaļu galiem un to vieta latgaļu vīriešu rotu  

komplektā 7.-9. gs. 

10.50 Artūrs Tomsons. Ierakstu zobeni Latvijas teritorijā 9.-13. gs. 

11.10 Baiba Dumpe. Ko vēsta nagu iespiedumi mālos? 

11.30 Alise Šulte. Zīmes uz podu dibeniem - tālākie jautājumi. 

11.50 Anda Ozoliņa. Vērdiņam – 500. 

12.10 Kristīne Ducmane. 16. gs. 2. puses monētu un sudrablietu depozīts no Rembates muižas parka. 

12.30.-13.30 pārtraukums. 

13.30 Anita Meinarte. Glezna “Esteres rotāšana” LNVM krājumā. 

13.50 Līga Irbe. Modernizācijas ietekme uz ceļošanu Baltijā 19. gadsimta  

2. pusē. 

14.10 Toms Ķikuts. Latviešu nacionālās kustības pirmsākumi 19. gadsimta vidū: daži problemātiskie aspekti. 

14.30 Mārtiņš Vāveris. Latvijas Universitātes latviešu studentu korporāciju heraldiskā simbolika LNVM 

krājumā. 

14.50 Gita Kolosova. Iļģuciema stikla fabrikas kolekcija LNVM krājumā. 

15.10 Laima Grīnberga. Latviešu strēlnieku nozīmju evolūcija. 

15.30 Arnis Radiņš. LNVM Rīgas pils projekts. 

15.50 Diskusijas. 

Foto: m.la.lv 
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Pasākumi  

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, 

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  

Muzeju nakts norises 

laiks: 16. maijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00  

Programma „Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes” /Rainis/ 
 

 

 

 

Attēlā: Rainis un Aspazija savā 

dzīvoklī Dīķa ielā Torņakalnā Rīgā. 

1925. gads. LNVM krājums. 

 

 

–  Virtuālā izstāde „Rainis un Aspazija LNVM krājuma fotogrāfijās un pastkartēs” 

(Konferenču zālē) 

– Virtuālā izstāde ”Kastaņola - Raiņa un Aspazijas trimdas mītne” (Molbertu zālē) 

– Rainis politikā. Liecības LNVM ekspozīcijā (4. stāvā) 

– Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumi – brīvais mikrofons (2. stāvā) 

– Radošā darbnīca bērniem „Ilustrē Raiņa / Aspazijas dzejoli” (Bruņinieku zālē) 

– Izstāde „Rīgas pilij – 500” apskate – Rīga, Rīga, stiprā pils – /Kas to Rīgu darināja? / Latvji 

cēla, latvji vēla, / Tiem to pili paturēt. /Rainis/ 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Izglītības ministrs Rainis un Pieminekļu 

valdes darbinieks Artūrs Štāls ceļā uz 

arheoloģisko izrakumu vietu Cēsu apriņķa 

Raunas Tanīsa kalnā. 1927. gada 27. jūlijs. 

Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.  
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Pasākumi  

vieta: „DAUDERI” Sarkandaugavas ielā 30 Rīgā 

Muzeju nakts norises 

laiks: 16. maijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00  

– Muzeja ekspozīcijas apskate 

– Tautas daiļamata meistares darbu izstāde 

„Lilija Šica – olimpiskā vecmāmiņa” 

– Virtuālā izstāde „Rainis un Aspazija LNVM krājuma 

fotogrāfijās un pastkartēs”  

– Lauras Appenas fotoizstāde „Sarkandaugava”  

– Raiņa bērnu grāmatu ekspresizstāde 

 

 

Pasākumu programma 

20.00, 21.00, 22.00 Ekskursijas „Dauderu” ekspozīcijās gida vadībā  

19.00 – 20.30 BJC „Laimīte” vieglatlētikas stafetes „Trenējies kāpienam Stikla kalnā”  

19.30-20.00 Apslēptās mantas meklēšana „Gals un sākums”  

19.00-23.00 Radošās darbnīcas mazākajiem muzeja apmeklētājiem „Lellīte Lolīte”  

un „Kuršu virsaitis Indulis”  

19.00-01.00 Pārģērbšanās bruņinieku tērpos 

19.20 – 20.00 Akadēmijas „DeCubaSon” salsas priekšnesums „Sarkanās puķes” un 

meistarklase  

20.00-20.40 Grupas „B Optimist” muzikālais priekšnesums  

20.40-21.20 Īru deju grupas „Moonlight Dancers” priekšnesums „Izplesti spārni”  

un meistarklase  

22.00 Projekta „Fire Spirit” uguns šovs „Uguns un nakts” 

 

vieta: Tautas frontes muzejs, Vecpilsētas ielā 13/15 Rīgā  

Muzeju nakts norises 

laiks: 16. maijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 01.00  

Pasākumu programma 

10.00-01.00 Raiņa meklēšana Tautas frontes muzeja ekspozīcijā 

19.00 un 23.00 Viktora Avotiņa, Jāņa Gavara, Normunda Beļska 

un Edvīna Inkēna veidotās filmas ar Latvijas Atmodas liecībām 

„Uzturiet debesis spēka” demonstrācija 

21.00 Askolda Saulīša dokumentālās filmas „Atmodas antoloģija” 

demonstrācija 
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                   aktualitātes 2015.g. maijs 

Bezmaksas apmeklējums  
16. maijā no plkst. 19.00 Muzeju nakts pasākumi LNVM Brīvības bulvārī 32 Rīgā, LNVM 

nodaļās „Dauderi” un Āraišu arheoloģiskais muzejparks par brīvu.  

30. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 bezmaksas apmeklējums Brīvības bulvārī 32 Rīgā. 

Tautas frontes muzeja apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15 Rīgā – bez maksas.  
 

Par Latvijas ceļu uz brīvību 
Līdz 15. maijam LNVM izstāžu 

zālē Brīvības bulvārī 32 Rīgā, 

aplūkojama ceļojošā izstāde „Ceļā 

uz Latvijas brīvību”, kurā 

atspoguļots īss, bet ļoti nozīmīgs 

periods Latvijas vēsturē no 1987. 

līdz 1991. gadam.  

Īpaša uzmanība veltīta Latvijas 

Tautas frontes vēsturei, tās mērķu 

un prasību evolūcijai un darbības 

metodēm. 1991. gada 21. augustā 

tika pieņemts Konstitucionālais 

likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, Latvijas Republikas neatkarība tika 

atjaunota de facto. Attēlā: ceļojošās izstādes fragments.  

 

Meksikas mākslinieka gleznu izstāde  

No 20. maija līdz 21. jūnijam LNVM Molbertu zālē 

Brīvības bulvārī 32 Rīgā, būs skatāma Meksikas 

mākslinieka Leopoldo Flores (1934) gleznu izstāde.  

Viņš savulaik studējis Meksikā un Francijā, mūsdienās ir 

viens no pazīstamākajiem meksikāņu gleznotājiem, 

vairāku starptautisku balvu ieguvējs. Galvenokārt ir 

pazīstams ar savām freskām, sienu gleznojumiem un 

citiem monumentāliem darbiem. Visslavenākais 

mākslinieka darbs ir vitrāža  

„Atmosfēra”, kas atrodas Tolukas pilsētā. 
Savos darbos Flores attēlo cilvēka dabas negatīvo pusi, ataino sociālās problēmas, agresiju un 

kaislības, kas pazudina cilvēkus. Viņš arī kritizē varas sistēmu un 

politiskos režīmus. 21. gadsimta sākumā mākslinieks daļu savu darbu 

uzdāvināja Meksikas Nacionālajai autonomajai universitātei, kur 2002. 

gadā tika atvērts viņam veltīts muzejs.  Tā izveidē piedalījās pats 
Leopoldo Flores. Par spīti Parkinsona slimībai, Leopoldo Flores 

joprojām aktīvi strādā. Rīgā būs aplūkojamas 22 gleznas, tapušas 

dažādos mākslinieka dzīves posmos.  
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Izstāde „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. Izstāde 

ir muzeja veltījums vēsturiskajai ēkai tās 500 gadu jubilejā.  
Pašreizējā pils uzcelta laikā no 1497. līdz 1515. gadam uz 1484. 

gadā rīdzinieku nopostītās pils pamatiem. Pirmo Livonijas 

ordeņa pili šajā vietā sāka būvēt 1330. gadā. Pašreizējā pils ir celta kā ordeņa kastela. Tā ir 

mazāka un necilāka par 1484. gadā nopostīto.  Celtne ir regulārs četrstūris ar diviem apaļiem 

lielgabalu torņiem un diviem kāpņu tornīšiem 

pretējos stūros. Pils ziemeļu daļā atradās priekšpils 

ar saimniecības ēkām un zirgu staļļiem. Galvenajai 

pilij bija trīs stāvi un pagrabs. 16. gadsimtā pagrabi 

tika izmantoti kā noliktavas. Otrajā stāvā atradās 

galvenās telpas – austrumu korpusā kapitula zāle, 

ziemeļaustrumu daļā dormitorijs – ordeņa brāļu 

guļamistaba, dienvidaustrumu daļā kapela, bet 

dienvidrietumu daļā – Livonijas ordeņa mestra 

telpas. Trešais stāvs bija bez starpsienām un kalpoja tikai militāriem mērķiem.  
Zviedrijas varas laikā Vidzemē un Rīgā 17. gs. priekšpils daļa tika pārbūvēta, ēkas piemērojot 

Vidzemes ģenerālgubernatoru rezidences vajadzībām. 17. gadsimtā celtā arsenāla vietā laikā 

no 1783. līdz 1789. gadam tika uzcelta trīsstāvu piebūve Krievijas impērijas Vidzemes 

guberņas iestāžu vajadzībām. Šajā laikā daļā pils galvenais (otrais) stāvs tika sadalīts divos 

stāvos, nokaltas kapitula zāles velves.  
1818. gadā priekšpils ziemeļaustrumu daļā uzbūvēja cara telpas, to vidū Balto zāli. Laikā no 

1842. līdz 1844. gadam pils ieguva tādu plānojumu, kāds saglabājies līdz mūsdienām. Vēlāko 

19. gs. 70. gadu pārbūvju laikā visos pils korpusos tika iebūvētas akmens kāpnes un izveidota 

jauna ieeja no Daugavas gātes puses.  
Pēc Latvijas valsts izveidošanas Rīgas pils kļuva par Valsts prezidenta rezidenci. Vērienīgākie 

remontdarbi pilī notika 20. gadsimta 30. gadu beigās, pili piemērojot Valsts prezidenta 

reprezentācijas vajadzībām. Tika izbūvēta Svētku zāle un Triju zvaigžņu tornis.  Pils galvenais 

korpuss (kastelas daļa) tika nodots dažādu kultūras iestāžu rīcībā. Tajā darbojās Valsts 

vēsturiskais muzejs (mūsdienās Latvijas Nacionālais vēstures muzejs), Pieminekļu valde, 

Folkloras krātuve un citas institūcijas. Padomju okupācijas laikā 

priekšpils daļā darbojās Pionieru pils, bet kastelas daļā – trīs muzeji. 
Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas pilī no jauna ierīkoja 

Valsts prezidenta rezidenci, bet kastelas daļā turpināja darboties 

muzeji. Pēc rekonstrukcijas Rīgas pils atdzims skaistāka, ērtāka un 

mūsdienīgāka. Izstāde izsekos Rīgas pils būvvēsturei piecu 

gadsimtu garumā un izmaiņām tās funkcijās, iepazīstinot ar 

senajiem Rīgas pils plāniem, attēliem, fotogrāfijām. Tiks izstādīti gan 

arheoloģiskajos izrakumos iegūtie, gan muzeja krājumā 

saglabājušies interjera un pils iemītnieku priekšmeti. Attēlos: Rīgas pils 

dažādos laikaposmos 19.-20.gs. LNVM krājums. 
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„Dauderos” atklās izstādi „Lilija Šica – olimpiešu vecmāmiņa” 
LNVM Dauderu nodaļā 15. maijā plkst. 18.00 atklās olimpisko medaļnieku brāļu Šicu 

vecmāmiņas un Latvijā vecākās aktīvās audējas – Tautas daiļamata meistares Lilijas Šicas 

darbu izstādi. Lilija Šica ir viena no Krimuldas tautas aušanas studijas dibinātājām un 

ilggadējām vadītājām. 

Izstādē būs apskatāmas daiļamata meistares skaistie spilveni un segas, starp tām arī 

mazdēliem austā olimpiskā sega. Tāpat interesentiem būs arī unikāla iespēja apskatīt brāļu 

Šicu olimpiskās medaļas un kausus.  

Brāļi Šici, kuri tiek atzīti par Latvijas labāko kamaniņu divnieku, izcīnījuši vairākas 

godalgotas vietas starptautiskās sacensībās un Ziemas Olimpiskajās spēlēs.  

Lilija Šica izaudzinājusi sešus bērnus, viņai ir piecpadsmit mazbērni un trīspadsmit 

mazmazbērni. Savos 94 gados viņa joprojām ir aktīva – 2009. gadā piedalījās Baltijas 

vienotības skrējienā „Sirdspuksti Baltijai” un tautastērpā veica pēdējo kilometru pirms 

Rīgas. Lilija bijusi arī konkursa „Sieviete Latvijai 2011” laureāte.  

Pirms dažiem gadiem izdotajā grāmatā meistare raksta: „Saka, ka cilvēks dzīvojis tikai tik, 

palicis atmiņā. Pārējais mūžs pagājis tā, kā mākoņi aizpeld. Viens savu mūžu atceras 

gaišu, cits drūmu, cits 

skumju, cits laimīgu, un 

tie ir tie dzīves mākonīši, 

kas mums pāri un garām 

aizpeldējuši. Tas, ko mēs 

atceramies, ir zibsnīši no 

saules.” 

Izstāde „Dauderos” būs 

apskatāma līdz 2015. gada 

5. jūlijam. 
  

  

 

Attēlā: Lilijas Šicas darbi. 

Mārtiņa Šica fotogrāfija.  
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Jaunieguvumu izstādē maijā – Rembates muižas parka depozīts 
2014. gada 13. augustā, remontējot Uldevena pili Lielvārdē, tika atrasts 16. gadsimta monētu 

un senlietu depozīts ar 765 monētām, divām sudraba karotēm, karotes uzgali, 15 atsvariņiem 

un alvas trauka lauskām ar kopēju svaru 1 kg 149 g (pirms tīrīšanas restaurācijas laboratorijā). 

Atradējs – mākslinieks Agris Liepiņš – to dāvāja Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.  
Pēc depozītu klasifikācijas šis atradums pieder pie tā sauktā ilgā uzkrājuma depozītiem, jo 

starpība starp vecāko un jaunāko monētu ir 100 gadu.  

Vecākās monētas ir Livonijas ordeņvalsts gan Tallinas (Rēveles), gan Rīgas monētu kaltuvē 

ordeņmestru Bernda fon der Borha (1471–1483) un Voltera von Pletenberga (1494–1535) 

valdīšanas laikā kaltie feniņi, šiliņi un 

vērdiņi, bet jaunākās – 1572. gadā Rīgas 

brīvpilsētā kaltie šiliņi. Depozīts ir 

noguldīts Livonijas kara (1558–1583) laikā, 

un ir tiešs tā liecinieks. Var teikt, ka visas 

vietējās monētas kaltas saskaņā ar Livonijā 

pieņemto Rīgas svara–naudas mārkas 

sistēmu pēc 1422.–1426. gada un 1515. gada 

naudas kalšanas noteikumiem. Šis laiks 

sakrīt ar Rietumeiropas naudas kalšanas 

periodu, kurā tiek meklēti paņēmieni, kā radīt lielu maksāšanas līdzekli no sudraba, no 

guldeņu grašiem nonākot līdz sudraba dālderim; Livonijā – no vērdiņiem un mārkas kā 

monētas – arī nonākot līdz dālderim.  
Depozīts atspoguļo arī politisko sadrumstalotību Livonijā, jo monētas kala gan Rīgas 

arhibīskapijā, gan arī Tartu (Tērbatas) bīskapijā un Sāmsalas–Lēnemā (Vīkas) bīskapijas 

monētu kaltuvē Hāpsalā un Ārensburgā (Kuresāre). Pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma 

Livonijas kara gaitā Rīga 20 gadus saglabāja brīvpilsētas tiesības un turpināja kalt monētas pēc 

Livonijas naudas kalšanas noteikumiem, kuru pamatā bija mārka. Depozītā lielākais monētu 

pārsvars attiecas tieši uz šo brīvpilsētas laiku – pusmārkas (10 eks.), vērdiņi (40 eks.), šiliņi (402 

eks.). Toties Tallina jau 1561. gadā pakļāvās zviedru varai un monētas turpināja kalt pēc 

ierastajiem naudas kalšanas noteikumiem, tikai Livonijas laika simbolus nomainot pret 

Zviedrijas varas atribūtiem – karaļu monogrammām un kroni. Depozītā ir atrasti 40 Zviedrijas 

karaļu Ērika XIV (1560–1568) un Johana III (1568–1592) valdīšanas laikā Tallinā kaltie šiliņi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No ārvalstu monētām depozītā ir pārstāvēti Lietuvas pusgraši, kalti no lielkunigaiša 

Aleksandra Jagelončika (1492–1506) līdz lielkunigaitim Sigismundam II Augustam (1545–

1572); Zviedrijas 16-ēru klippes, kaltas karaļa Ērika XIV (1560–1568) valdīšanas laikā. Kā liels 

retums atzīmējams Vācu nācijas Svētās 

Romas impērijas tā sauktais Stefana 

dālderis, kuru kala tikai vienu gadu – 

1562. gadā impērijas pilsētā Nimvegenā 

(tag. Nīderlande). 

Depozīts aplūkojams jaunieguvumu 

izstādē Brīvības bulvārī 32 Rīgā, no 6. 

maija līdz 19. maijam. 
Attēlā: (augšā) depozīta kopskats pirms 

restaurācijas vērdiņi, (lejā) depozīts pēc 

restaurācijas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.   
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Hronika 

Izstāde „Vikingu laiki Latvijā” Īrijas Karaliskajā akadēmijā  
22. aprīlī Īrijas Karaliskajā akadēmijā notika ceļojošās izstādes „Vikingu laiki Latvijā” 

atklāšana. Projektu īstenoja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstādes zinātnisko daļu 

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

Boronovskis. Atklāšanā Dr. hist. Arnis Radiņš uzstājās ar priekšlasījumu. 

Izstādi „Vikingu laiki Latvijā” organizēja Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā Latvijas ES 

Padomes prezidentūras kultūras programmas ietvaros.  

Attēlā: izstādes atklāšanā š.g. 22. aprīlī Īrijas Karaliskajā akadēmijā Dublinā. Pirmajā rindā otrais no labās – 

Latvijas Republikas vēstnieks Īrijas Republikā Dr. hist. Gints Apals, otrajā rindā trešais no labās – LNVM 

direktors Dr. hist. Arnis Radiņš.  

Turpinās muzeja ekspozīcijas atjaunošana 
Aprīlī LNVM atvēra pastāvīgās ekspozīcijas zāles 

„Livonija” un „Latvijas teritorija un iedzīvotāji  

16. – 18. gs.”, kurās atspoguļots laika posms no  

13. gs. līdz 18. gs. beigām. Pēdējā ir veidota no 

jauna un raksturo varu maiņu Latvijas teritorijā, 

saimniecisko dzīvi, sabiedrību, garīgo jomu. 

Turpinās arī latviešu etnogrāfijai veltītās zāles un 

Zemnieku istabas iekārtošana. 
Attēlā: top etnogrāfijai veltītā ekspozīcija. Fotogrāfs Roberts 

Kaniņš, LNVM. 

http://www.ria.ie/
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Lauras Appenas fotogrāfiju izstādes atklāšana„Dauderos” 
22. aprīlī LNVM nodaļā 

„Dauderi” tika atklāta 

radošās grupas 

„FotoBūda” 

līdzdalībnieces Lauras 

Appenas fotoizstāde 

„Sarkandaugava”. 

Autore savu kolekciju 

veidojusi melnbaltā 

estētikā. Fotogrāfijas tapušas, klaiņojot ar fotokameru pa 

Sarkandaugavas ielām, pagalmiem un skvēriem.  
Attēlos: (pa kreisi) viesi fotoizstādes atklāšanā; (pa labi) LNVM nodaļas 

„Dauderi” vadītāja Olga Aleksejeva un fotogrāfe Laura Appena.  

Foto: LNVM.  

 

Filma „Atmodas antoloģija” Tautas frontes muzejā  
28.-30. aprīlī LNVM nodaļa Tautas frontes muzejs 

tuvojošās Latvijas Neatkarības atjaunošanas 

deklarācijas 25. gadadienas sakarā bezmaksas 

seansos piedāvāja interesentiem noskatīties 

Askolda Saulīša dokumentālo filmu "Atmodas 

antoloģija". Tā veltīta Latvijas Tautas frontei un tajā 

stāstīts par būtiskākajiem pagrieziena punktiem 

Atmodas vēsturē līdz pat 5. Saeimas vēlēšanām, 

kas organizācijai kļuva liktenīgas. Filmas plakāts. 

 

4.maija deklarācijai veltītas pastmarkas zīmogošana 
29. aprīlī Tautas frontes muzejā notika pastmarkas „Latvijas 

Neatkarības 

deklarācijai – 

25” pirmās 

dienas 

zīmogošana.  

Pastmarkas 

nomināls 

0,50 €, tirāža 1 000 000 eks. Pastmarkas un 

aploksnes dizaina autors ir Ludis Danilāns. 

Pastmarkas drukātas tipogrāfijā "Baltic 

Banknote" (Latvija). Pasākumā piedalījās 

arī 4. maija deklarācijas kluba biedri. Attēlā: (pirmais no kreisās) Jānis Gavars, Irina Zeibārte, LNVM 

direktora vietniece zinātniskajā darbā, un Arnis Salnājs, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs. Foto: LNVM.  
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Izglītojošs pasākums par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu 

16. aprīlī LNVM konferenču zālē norisinājās konference-seminārs skolotājiem „1990. gada 4. maijs: no 

Latvijas PSR uz Latvijas Republiku”. To organizēja 4. maija Deklarācijas klubs, Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs un Valsts izglītības satura centrs. Pasākumā piedalījās gandrīz 100 skolotāju no 

Latvijas skolām.  

Ar priekšlasījumu par 

Tautas fronti uzstājās un 

pasākuma norisi vadīja 

Dainis Īvāns, biedrības 

„Tautas frontes muzeja 

sabiedriskās padome” 

valdes loceklis, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

pētnieks. Gunārs Kusiņš, Satversmes tiesas tiesnesis un 

LU Juridiskās fakultātes lektors skaidroja Latvijas 

valsts 

tiesiskos pamatus no 4. maija līdz Satversmes preambulai. 

Arnolds Bērzs,  4. maija Deklarācijas kluba biedrs stāstīja 

par Augstākās Padomes LTF frakcijas darbību. Par Latvijas 

ģeopolitiskām izvēlēm runāja Dr. hist. Mārtiņš Virsis, 

Latvijas Republikas vēstnieks Lietuvas Republikā. Latvijas 

vietu un lomu PSRS ekonomikā iezīmēja Dr.hist. Gatis 

Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors. Par Latvijas 

tautsaimniecību un īpašumu reformu stāstīja Jānis 

Dinevičs, bet par sabiedrības izvēlēm „toreiz un tagad” – 

Velta Čebotarenoka, abi  4. maija Deklarācijas kluba biedri. 

Konference bija skatāma arī tiešraidē portālā Delfi.lv, pašlaik 

– LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM youtube.com 

kanālā. Tās dalībnieki Vēstures departamenta Jauno un 

jaunāko laiku nodaļas vadītāja Dr. hist. Toma Ķikuta 

pavadībā arī iepazinās ar 

LNVM ekspozīciju. 
Attēlos no augšas: LNVM 

direktors Arnis Radiņš, Latvijas 

vēstnieks Lietuvā Mārtiņš Virsis un LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā 

Irina Zeibārte; Jānis Dinēvičs; LNVM Vēstures departamenta Jauno un jaunāko 

laiku nodaļas vadītājs Toms Ķikuts semināra dalībniekus iepazīstina ar muzeja 

ekspozīciju; Dainis Īvāns un Gunārs Kusiņš; Arnolds Bērzs, Juris Karlsons un 

Velta Čebotarenoka; LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieces Santa Miķelšteine, Zane Lāce, Astrīda 

Burbicka. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  

https://www.youtube.com/channel/UCua9WKcvtTSdUgR2ukRQogw
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Lekcija par „Baltijas ceļu” 
27. aprīlī Tautas frontes muzejā 

sadarbībā ar UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija notika lekcija par 

UNESCO programmas „Pasaules 

atmiņa" starptautiskajā reģistrā 

iekļauto nomināciju „Baltijas ceļš - 

cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem 

centieniem pēc brīvības”.  

To nolasīja bijušais Latvijas Tautas 

frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns 

(attēlā). Foto: LNVM. 

LNVM dzintara izstāde Minskā 
No 27. marta līdz 24. aprīlim izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens” bija skatāma 

Baltkrievijas Nacionālajā vēstures muzejā Minskā. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir 

lielākais Latvijas teritorijā atrastā arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekciju glabātājs. 

Izstādi LNVM veidoja sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga-2014”. Šogad tā iekļauta Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmā un jūnijā būs skatāma Kijevā, 

Ukrainā.  
 

Talka Dauderos 

25. aprīlī LNVM nodaļā „Dauderi” 

Lielajā talkā piedalījās 73  talkotāji. 

Tika nokrāsoti dārza soliņi, iestādītas 

puķes, sagrābta pērnā gada zāle un 

lapas, nomazgāti logi, visā muzejā 

nomainītas izdegušās spuldzītes, 

salabota dārza rotonda. Kaimiņi –  

a/s "Aldaris" – talkotājiem bija 

sarūpējuši atspirdzinošus dzērienus. 

Lieliski pastrādāts! 

Attēlā: mazo talkotāju grupa pie Dauderu 

ēkas. Foto: LNVM.  

 

Priekšlasījums par Pieminekļu valdi 

24. – 26.aprīlī Kuldīgā norisinājās devītais Kurzemes 

stāstnieku festivāls „Ziv zup”. Tā ietvaros UNESCO LNK 

tīkla „Stāstu bibliotēka” seminārā ar referātu 

„Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana 

pieminekļu valdes 1924. –1931. gada ekspedīciju 

fotonegatīvos Kuldīgas apriņķī”uzstājās LNVM Vēstures 

departamenta galvenā glabātāja Mag. hist. Gunita 

Baumane. Attēlā: uzstāšanās laikā Kuldīgā. 
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Sandras Kalnietes dāvinājums muzejam 
30. aprīlī, svinot Latvijas Neatkarības 

atjaunošanas deklarācijas 25. gadadienu, 

Latvijas Tautas frontes dibināšanas 

kongresa vietā – Kongresu namā notika 

svinīga EP deputātes Sandras Kalnietes 

grāmatas par Atmodu „Es lauzu. Tu lauzi. 

Mēs lauzām. Viņi lūza” (2000) e-grāmatas 

prezentācija. E-grāmata ir pieejama par 

brīvu visos formātos (arī PDF). 

Grāmatas 

atvēršanā 

piedalījās 

grāmatas autore, grāmatas priekšvārda autors Toms Grēviņš 

un reperis Ozols. Visiem klātesošajiem bija iespēja saņemt 

grāmatas autores personīgi ar eParakstu parakstītu un ar laika 

zīmogu apliecinātu e-grāmatas eksemplāru. 

Grāmatas atvēršanas pasākumā Sandra Kalniete uzdāvināja 

Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam unikālus materiālus 

par Trešo Atmodu – 1988. gada 1. un 2. jūnija 

Radošo Savienību plēnuma rezolūcijas 

oriģinālu ar Sandras Kalnietes veiktiem 

labojumiem un papildinājumiem, kurus 

pieņēma plēnums; 1989. gada 9. oktobra 

rezolūciju par Latvijas Tautas frontes 

nodibināšanu ar parakstiem un 1990. gada 18. 

marta vēlēšanās piedalījušos LTF deputātu 

kandidātu sarakstu ar Sandras Kalnietes 

piezīmēm, veiktām naktī no 18. marta uz 19. 

martu. 
 

Attēlos: (augšā pa labi) Irina Zeibārte, LNVM 

direktora vietniece zinātniskajā darbā, un Sandra 

Kalniete dāvinājuma brīdī; (pa kreisi) reperis Ozols; 

(lejā pa labi) 1989. gada 9. oktobra rezolūcija par 

Latvijas Tautas frontes nodibināšanu ar parakstiem. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Ministru prezidente sveica skolēnus – 4. maija video konkursa uzvarētājus 
29. aprīlī Ministru prezidente Laimdota Straujuma LR Ministru kabineta Zaļajā zālē sveica 

video konkursa „Mūsu 4.maija deklarācija” uzvarētājus no Daugavpils 10. vidusskolas un 

Jelgavas 4. vidusskolas. Uzvarētāju video 4. maijā bija skatāmi uz lielā ekrāna pie Brīvības 

pieminekļa. 

Konkursam tika iesūtīti 20 video no Madonas, 

Liepājas, Rīgas, Ķeguma, Babītes, Cēsīm, 

Alūksnes, Jelgavas, Jūrmalas un Daugavpils. 

Pasākuma noslēgumā Ministru prezidentes 

pateicības rakstus saņēma visi konkursa 

dalībnieki. Darbu vērtēšanā piedalījās arī LNVM 

direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina 

Zeibārte. 

Lai jauniešu gūtu dziļāku izpratni par 1990. 

gada vēsturiskajiem notikumiem, uz 

pasākumu bija uzaicināti bijušie Latvijas 

PSR Augstākās Padomes deputāti Alberts 

Bels, Valentīna Zeile un Jānis Dinevičs, kuri 

dalījās savās atmiņās un pārdomās par 

atgūtās neatkarības 25 gadiem. 

Līdz 8. maijam Ministru kabinetā arī 

apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja ceļojošā izstāde „Baltijas Brīvības 

ceļš”. Attēlos: (augšā no kreisās) Deivids Lagzdiņš, 

Engures vidusskolas skolēns, un Irina Zeibārte, LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā MK sēžu zālē; (pa 

labi) otrā no kreisās Ministru prezidente Laimdota Straujuma un bijušie LPSR AP deputāti (no kreisās) Jānis 

Dinēvičs, Valentīna Zeile un Alberts Bels pie LNVM ceļojošās izstādes „Baltijas Brīvības ceļš”.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  

Lielās talkas diena Āraišos 
25. aprīļa talkā Āraišu arheoloģiskajā 

muzejparkā dalību ņēma 36 bērni no 

Drabešu internātpamatskolas un Liepas 

jauniešu centra „Apelsīns”,  

mācību iestāžu un centra skolotājas, kā arī 

muzejparka darbinieki.  

Tika 

sakopta 

Meitu 

saliņa un 

pilsdrupu 

nogāzes. Pēc kārtīga darba talcinieki baudīja kopīgu maltīti 

un atpūtās.  
Attēlos: talcinieki Āraišos. Fotogrāfe Agnese Ramata, LNVM. 

 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada maijs  17 

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 Rīgā.  

Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien – slēgts, otrdien – svētdien no 10.00 līdz 17.00. 

LNVM nodaļa „DAUDERI” Sarkandaugavas iela 30 Rīgā. 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  Rīgā. 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 

https://twitter.com/LV_vest_muzejs 

Instagram: Nacionalais_vestures_muzejs 

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

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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