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                   Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas  

                  100. gadadienas piemiņas sarīkojums  
  

9. jūlijā plkst. 15.00 Brīvības 

bulvārī 32, Rīgā, interesenti 

aicināti uz atvaļin. pulkveža, 

vēsturnieka Jāņa Hartmaņa 

priekšlasījumu „Latviešu 

strēlnieku bataljonu 

veidošanās” un LNVM 

Numismātikas nodaļas 

Faleristikas un medaļu 

kolekciju galvenās glabātājas 

Laimas Grīnbergas 

stāstījumu „Latviešu 

strēlnieku krūšu nozīmes”.  

LNVM Vēstures departamenta vadītājas Intas Robežnieces vadībā varēs apskatīt arī 

jaunizveidoto izstādi „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”. Attēlā: Brīvprātīgie pēc 

pieteikšanās latviešu strēlnieku bataljonos. Rīga, 1915. gads. LNVM krājums.  

 

 
 

 

     JŪLIJS/AUGUSTS  
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kalendārs | 2015. gada jūlijs / augusts 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  
laiks: līdz 13. septembrim 

izstāde „Rīgas pilij – 500” 

laiks: no 1. jūlija līdz 25. oktobrim 

izstāde „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” 

 

pastāvīgā ekspozīcija 

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

„Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”, „Muiža un muižniecība 17.-19.gs.”,  

„Latvijas Republika. 1918.–1940.”, „Latvijas Republikas okupācija un pievienošana 

 PSRS. 1940.–1941.”, „Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.-1953.”,  

„Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”.  

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: līdz 5. jūlijam 

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

laiks: līdz 21. augustam 

Lauras Appenas fotogrāfiju izstāde „Sarkandaugava” 

 

laiks: no 7. jūlija līdz 10. augustam 

Evijas Kūlmanes gleznu izstāde „Rapsodija” 

 
 

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.  

Izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: “Vācijas Biedrības politisko, kultūras un sociālo kontaktu veicināšanai” (Deutsche 

Gesellschaft e. V.) Eiropas zālē Berlīnē | laiks: līdz augusta beigām. 

    I 
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aktualitātes 2015. gada jūlijs / augusts 

Bezmaksas apmeklējums  
25. jūlijā un 29. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 bez maksas var apmeklēt LNVM 

pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā. Tautas frontes muzeja 

apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā – bez maksas katru darba dienu.  

 

Garās otrdienas līdz septiņiem vakarā 
No 1. jūnija līdz 1. septembrim LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 

32 un Tautas frontes muzejā Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, otrdienās apmeklētājiem atvērtas 

no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00. Pārējās dienās no 10.00 līdz 17.00, pirmdienās – slēgts.  

 

Atjaunināta etnogrāfijas ekspozīcija  

No jūnija vidus LNVM Brīvības bulvārī 32, Rīgā, pieejama atjauninātā etnogrāfijas 

ekspozīcija, kurā rodamas liecības par Latvijas pamatiedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu 

un nodarbošanos, apskatāmi latviešu tautas tērpi un rotas. Attēlos fragmenti no etnogrāfijas 

ekspozīcijas LNVM un LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
 

Aplūkojama ekspozīcijas zāle „Muiža un muižniecība 17.-19. gs.” 
Muzeja telpās Brīvības bulvārī 32, Rīgā, apskatāma arī atjaunināta tā 

ekspozīcijas daļa, kas ataino muižu un muižniecības vēsturi Latvijas 

teritorijā. 16.–17. gs., pārveidojoties viduslaikiem raksturīgajai lēņu 

sistēmai, par noteiktu pienākumu izpildi vasaļu valdījumā nodotie 

īpašumi laukos kļuva par 

muižām – privātiem zemes 

īpašumiem. 17.–18. gs. 

muižniecība panāca sev plašas 

saimnieciskas privilēģijas un 

ietekmi pārvaldē. Vidzemē un 

Kurzemes un Zemgales 

hercogistē muižniecību veidoja vācieši, kuri 17. gs. 

izveidoja noslēgtas vietējās Vidzemes un Kurzemes 

muižniecības (bruņniecības) organizācijas. Latgales 

muižnieki bija Polijas-Lietuvas muižniecības daļa un saglabāja mazākas vietējās autonomijas 

tiesības. Muižnieki bija priviliģēta kārta, kuras dzīvesveidu noteica tradīcijas  

un piederība muižniecības organizācijām, kārtas un dzimtas prestižs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada jūlijs / augusts  5 

Jauna LNVM izstāde „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” 
1915. gada 1. augustā Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieks ģenerālis Mihails Aleksejevs 

izdeva pavēli formēt bataljonus. Brīvprātīgo pieņemšana Rīgā sākās 12. augustā, drīz tika 

atvērti pieņemšanas punkti arī citur. Pieteikties aicināja vīriešus vecumā no 17 līdz 35 

gadiem. 1915. gadā brīvprātīgi pieteicās 6292 cilvēki, no tiem tika izveidoti 1. Daugavgrīvas, 

2. Rīgas, 3. Kurzemes, 4. Vidzemes, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas, 8. Valmieras un 

rezerves bataljoni. Lai gan, sākot 

ar 1916. gadu, strēlnieku 

bataljonus papildināja 

mobilizētie un no citām armijas 

daļām pārnākušie latviešu 

tautības karavīri, brīvprātīgi 

pieteikušos skaits pārsniedza 

8000 cilvēku. 1916. gada  

3. novembrī bataljonus 

pārformēja par pulkiem. 
Latviešu strēlnieku bataljoni 

savās pirmajās cīņās devās jau 

1915. gada oktobrī, lai apturētu 

vācu uzbrukumu pie Rīgas. 1916. gada vasarā un rudenī strēlnieki cīnījās tā dēvētajā Nāves 

salā, 1917. gada janvārī Tīreļpurvā pie Ložmetējkalna notika tā sauktā Jelgavas operācija jeb 

Ziemassvētku kaujas, kur strēlnieki zaudēja trešo daļu savu biedru, 1917. gada rudenī 

turējās pret vācu pārspēku kaujās pie Mazās Juglas – tās ir tikai lielākās strēlnieku izcīnītās 

kaujas. Par nopelniem un varonību kaujas laukā liels skaits latviešu strēlnieku saņēma 

Krievijas militāros apbalvojumus – Jura krustus un Jura medaļas.  
Dažādi bija latviešu strēlnieku likteņi pēc 1. pasaules kara beigām. Daļa palika Krievijā un 

karoja Pilsoņu karā dažādās frontes pusēs, daļa piedalījās Brīvības cīņās Latvijā. 1920. gadā, 

iestājoties miera laikam, Latvijā atgriezās liela daļa bijušo strēlnieku, kuri pēdējos piecus 

gadus bija pavadījuši karojot. 
Izstādē Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs piedāvā 

ieskatīties dažos spilgtākajos 

fotogrāfu fiksētajos latviešu 

strēlnieku kauju un ikdienas 

mirkļos, tādējādi 100 gadus pēc 

strēlnieku bataljonu dibināšanas 

godinot viņu veikumu un 

piemiņu. 
Attēlos: (augšā) 4. Vidzemes latviešu 

strēlnieku bataljona strēlnieku 

apbalvošana ar Jura krustiem. Centrā 

pulka komandieris pulkvedis Ansis 

Zeltiņš. Dubulti, 1916. gada septembris. LNVM krājums; (lejā) ievainotie Latviešu strēlnieku bataljonu 

apvienotās lazaretes palātā. Stāv (no kreisās) – ievainotais 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona 1. 

rotas komandieris poručiks Frīdrihs Briedis, lazaretes vadītājs un galvenais ārsts Jānis Jankovskis. Rīga, 1916. 

gada aprīlis. LNVM krājums.  
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Zemessargu sporta spēles Āraišos 
No 17. līdz 19. jūlijam Āraišu apkārtnē notiks Zemessargu sporta spēles. To laikā Āraišu 

arheoloģiskajā muzejparkā notiks amatnieku tirdziņš, radošās darbnīcas un citi kultūras 

pasākumi. Cēsu Zemessargu vienība tradicionāli sniedz muzejparkam atbalstu dažādu 

pasākumu un svētku rīkošanā.  

Āraišos uzstāsies folkloras kopas 

Jūlijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparka apmeklētāji varēs būt klāt divos folkloras kopu 

koncertos. 12. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 projekta „Vidzemes folkloras kopas 

Āraišos” notiks Amatas novada folkloras kopas „Ore” koncerts. ,,Ore’’ popularizē latviešu 

tradīcijas un fokloru, tostarp arī „Starptautisko Ģikšu Danču nakti”. Fokloras kopu vada 

Inese Roze, tā piedalās arī Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.  

26. jūlijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā ciemosies folkloras kopa „Pērlis” no Druvienas. 

Šajā 1996. gadā dibinātajā kopā, kas mūsdienu Latvijā aizsāka kokļu izgatavošanas kustību, 

apvienojušies bērni, jaunieši, pieaugušie un ģimenes, kuri iepazīst savas tautas gara 

mantojumu, atdzīvina senās tradīcijas savās sētās un rosina to darīt arī citus. Kopu vada 

Dace Vītola. Attēlā: folkloras kopa „Pērlis” Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā.  

Muzeja veikalā iegādājamas krāsainas pastalas 

LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, līdzās 

muzeja izdotajām grāmatām, etnogrāfisku rotu 

atdarinājumiem un dažāda veida suvenīriem, kas 

tapuši sadarbībā ar NicePlace Latvia un citiem 

suvenīru ražotājiem, iegādājamas arī krāsainas 

pastalas.   
Foto: LNVM.  
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Eksperimentālās arheoloģijas projekts 
Arī šogad no 13. līdz 19. jūlijam ar  

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo  

vēstures muzeju, Latvijas Universitātes  

Vēstures un filozofijas fakultāti, 

Humanitāro zinātņu fakultāti un Latvijas 

Arheologu biedrību norisināsies 

starpdisciplinārs projekts – 

eksperimentālās arheoloģijas nometne 

minēto fakultāšu studentiem un citiem 

interesentiem Dr. hist. Artūra Tomsona 

vadībā, kurā tās dalībnieki gūs 

priekšstatus par aizvēsturē izmantotajām 

ikdienas prasmēm un iemaņām, gūs 

iemaņas dažādu aizvēsturē izmantotu 

dabas materiālu apstrādē, arheoloģiskā 

kultūrslāņa veidošanās principiem un 

arheologa darba pamatiemaņām. 

Savukārt antropologu klātbūtne labāk 

ļaus saprast, kā, veicot arheoloģisku 

eksperimentu, veidojas pētnieka 

interpretācija. Fotogrāfs Artūrs Tomsons, LNVM.   

 

„Dauderos” gleznu izstāde „Rapsodija” 
No 10. jūlija līdz 10. augustam Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja nodaļā „Dauderi” būs apskatāma 

mākslinieces Evijas Kūlmanes gleznu izstāde 

„Rapsodija”. Tajā dominē poētiskas ainavas, kurās 

virmo saule, vasara un priekpilnas emocijas. 

„Rapsodijai” raksturīga brīvas formas kompozīcija, 

kuru veido kontrastējošas epizodes – gan 

harmoniski maigas, gan dedzīgi kvēlojošas ainavas.   

Māksliniece Evija Kūlmane ir ieguvusi Latvijas 

Mākslas akadēmijas maģistra grādu glezniecībā, 

LMA bakalaura grādu scenogrāfijā, absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, 

ieguvis fotodizaineres diplomu. Personālizstādes regulāri notiek dažādās Latvijas pilsētās, 

māksliniece piedalās arī grupu izstādēs un dažādos mākslas un kultūras projektos, darbi 

atrodas privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.  
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„Dauderos” deju grupa „The Others”  
LNVM nodaļā „Dauderi” 15. jūlijā 

plkst. 18.00 uzstāsies deju grupa 

„The Others” ar laikmetīgās 

mākslas šovu „Par atmiņām...”.  

Deju grupa „The Others” ir 

dibināta 2014. gada janvārī, un 

tajā dejo jaunieši, kuri nodarbojas 

ar hip-hopu, sporta, 

laikmetīgajām un mūsdienu 

dejām. Jaunieši attīsta gan 

skatuves mākslas prasmes, gan 

apgūst jaunus deju stilus.  

Līdz šim deju grupa ir īstenojusi 

projektu „Dejosim dažādi” 

(detalizētāka informācija 

http://ejuz.lv/dejosimdazadi), ir 

piedalījusies koncertos, šovos, 

festivālos, sacensībās, deju  

skatēs utt.  

Laikmetīgās mākslas šovā  

„Par atmiņām…” būs skatāmas 

gan dažādu stilu dejas, gan 

muzikāli priekšnesumi – vokāli 

un instrumentāli skaņdarbi. Ar 

dzīvo gleznu, skulptūru un 

skaistu apskates objektu 

attēlojumu palīdzību jaunieši izstāstīs vairākus stāstus.  

Šova „Par atmiņām…” organizēšana, režisēšana un īstenošana ir jauniešu iniciatīva un 

ilgstoša darba rezultāts.  

Video par šovu: https://www.youtube.com/watch?v=f2t70iNh8do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2t70iNh8do
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hronika 

Izstāde „Dzintars – Baltijas dārgakmens” Kijevā 
5. jūnijā Kijevas pilsētas vēstures 

muzejā atklāja LNVM izstādi 

„Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens”, ko Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs – 

lielākais Latvijas teritorijā atrastā 

arheoloģiskā un etnogrāfiskā 

dzintara kolekciju glabātājs – 

veidoja sadarbībā ar 

nodibinājumu „Rīga-2014”. 

Šogad tā iekļauta Latvijas 

prezidentūras ES Padomē 

kultūras programmā. Izstāde 

Kijevā skatāma līdz 30. jūnijam, un tā bagātīgi tika 

atspoguļota Ukrainas medijos.  

Pa labi – izstādes veidotāji pie Kijevas pilsētas 

vēstures muzeja ēkas: (no kreisās) Mārtiņš Priedītis 

un Mārtiņš Bidiņš, REVERIE Trading Group SIA,  

Ģirts Boronovskis, LNVM mākslinieks, Irita Žeiere, 

LNVM Arheoloģijas departamenta speciāliste, Irina 

Zeibārte, LNVM direktora vietniece zinātniskajā 

darbā, Normunds Grasis, LNVM Arheoloģijas 

departamenta speciālists. 

 

Pa kreisi – izstādes 

atklāšanā (centrā) 

Irina Zeibārte, LNVM 

direktora vietniece 

zinātniskajā darbā, pa 

kreisi – Argita 

Daudze, Latvijas 

vēstniece Ukrainā, pa 

labi – Ģirts 

Boronovskis, LNVM 

mākslinieks un Irita 

Žeiere, LNVM 

Arheoloģijas 

departamenta 

speciāliste;  

pirmā no labās – Larisa Bulavina, Kijevas pilsētas vēstures muzeja direktore, Normunds 

Grasis, LNVM Arheoloģijas departamenta speciālists, un Mārtiņš Priedītis un Mārtiņš Bidiņš 

izstādes interaktīvā risinājuma autori (REVERIE Trading Group, SIA).  

https://www.facebook.com/REVERIE.LV
https://www.facebook.com/girts.boronovskis
https://www.facebook.com/irina.zeibarte
https://www.facebook.com/irina.zeibarte
https://www.facebook.com/REVERIE.LV
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Tikšanās ar muzeja etnogrāfēm 
13. jūnijā LNVM aicināja uz tikšanos ar 

LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāju  

Ilzi Ziņģīti un galveno glabātāju Initu 

Heinolu. Interesentiem bija iespēja gan 

aplūkot muzeja jaunizveidoto etnogrāfijas 

ekspozīciju, gan vairāk uzzināt par 

latviešu tautastērpiem. Papildinot 

ekspozīcijā aplūkojamās vēsturiskās 

liecības, pasākumā tika demonstrēti arī 

attēli ar tērpiem, kas komplektēti, 

pamatojoties uz dokumentāliem avotiem 

un muzeja kolekcijā esošajiem 

priekšmetiem. Tika pārrunāta tautas tērpa 

izvēle un atdarināšana mūsdienās.  

Pasākums notika mūžizglītības pasākumu 

cikla “Četras sestdienas muzejā” ietvaros. 

Youtube kanālā muzeja profilā 

LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM 

arī skatāma virtuālā izstāde „Izcilākie 

priekšmeti etnogrāfisko priekšmetu 

kolekcijā. Tautastērpi” 

https://www.youtube.com/watch?v=WMl

3a6OaEQY&feature=youtu.be 

Attēlos: pasākuma apmeklētājas aplūko atjaunināto etnogrāfijas ekspozīciju un iemēģina aušanas prasmi senās 

stellēs. Fotogrāfe Santa Miķelšteine, LNVM.   

 

Muzeja arheoloģe konferencē Baltkrievijā 
14. – 15. maijā LNVM Arheoloģijas departamenta speciāliste Rūta Kraukle piedalījās 

starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē Minskā, kas noritēja Baltkrievijas Nacionālajā 

Zinātņu akadēmijā. Konferences galvenā tēma bija arheoloģiskie pētījumi Baltkrievijas 

teritorijā 2014. gadā. Tajā piedalījās referenti arī no Lietuvas, Ukrainas, Polijas, Francijas un 

Latvijas. Tika nolasīti 46 

arheologu referāti, aptverot 

laika posmu no akmens 

laikmeta un beidzot ar 

pagājušo gadsimtu. Rūta 

Kraukle konferences 

dalībniekiem pastāstīja par 

jaunākajiem arheoloģiskajiem 

izrakumiem Rīgas pilī un 

pētījumiem. Attēlā: Baltkrievijas 

Nacionālās Zinātņu akadēmijas ēka. 
Fotogrāfe Rūta Kraukle, LNVM.  

https://www.youtube.com/channel/UCua9WKcvtTSdUgR2ukRQogw
https://www.youtube.com/watch?v=WMl3a6OaEQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WMl3a6OaEQY&feature=youtu.be
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Izstādes „Baltijas brīvības ceļš” atklāšana Berlīnē 
18. jūnijā „Vācijas Biedrības politisko, kultūras un sociālo kontaktu veicināšanai” (Deutsche 

Gesellschaft e. V.) Eiropas zālē Berlīnē notika Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 2014. gadā 

sagatavotās ceļojošās izstādes „Baltijas brīvības ceļš” atklāšana. Izstāde veltīta Baltijas ceļa 

25. gadadienai un tajā atspoguļoti Latvijas 20. gadsimta vēstures galvenie posmi, Baltijas 

valstu sadarbības pieredze, kā arī sabiedrības vēsturiskās atmiņas nozīme Latvijas 

valstiskās neatkarības atjaunošanā. Izstādes sagatavošanu vācu valodā finansēja 

Vācijas Sociālistiskās vienības partijas diktatūras izpētes federālais fonds.  

Izstādi Berlīnē atklāja Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma un LVNM Vēstures 

departamenta Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs, izstādes 

līdzautors Dr. hist. Toms Ķikuts. Atklāšanā notika vācu žurnālista Alfeda Eihhorna vadīta 

diskusija par Baltijas valstu vēsturisko pieredzi, Eiropas politikas aktualitātēm un Latvijas 

prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Diskusijā piedalījās Dr. hist. T. Ķikuts, 

Vācijas Sociālistiskās vienības partijas diktatūras izpētes federālā fonda izpilddirektore  

Dr. Anna Kaminski, Tartu Universitātes Narvas koledžas docents Dr. phil. Marts Rannuts, 

Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma un Eiropas Parlamenta deputāte Dr. Silvija Ivonne-

Kaufmane. Septembrī izstāde tiks atklāta Leipcigā un izrādīta arī citās Vācijas pilsētām.  

Attēlā priekšplānā (no kreisās) diskusijas moderators žurnālists Alfreds Eihhorns, Dr. Anna Kaminski (Vācijas  

Sociālistiskās vienības partijas diktatūras izpētes federālā fonda izpilddirektore), Dr. hist. Toms Ķikuts (LNVM),  

Dr. phil. Marts Rannuts (Tartu Universitātes Narvas koledžas docents). 
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Latvijas Bankas jubilejas monētas „Rīgas pilij – 500” prezentācija 
16. jūnijā LNVM pamatekspozīcijas un 

izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 

prezentēja Latvijas Bankas jaunāko 

suvenīrkolekcijas monētu  

„Rīgas pilij – 500”.  

Tās nominālvērtība ir 5 eiro, tā darināta 

no sudraba un kalta Faude & Huguenin SA 

(Šveicē). Aversa grafiskā dizaina un 

plastiskā veidojuma autors ir mākslinieks 

Ivars Drulle, reversa grafiskā dizaina 

autore – Ilze Lībiete.  

Uz monētas 

attēloti Rīgas pils 

Konventa vārtu 

portāla akmens 

ciļņu – Madonnas 

un Livonijas 

ordeņa mestra 

Voltera fon 

Pletenberga - 

attēli, kā arī 

stilizēts Rīgas pils 

atveids skatā no augšas. Monēta ir 

veltījums Rīgas pilij, kuras siluets 

Daugavas labajā krastā ir raksturīga 

galvaspilsētas panorāmas zīme. 

 
 

 

 
 

 

Attēlos: (no augšas labajā pusē) pasākuma 

dalībnieki; LNVM direktors Arnis Radiņš un 

Latvijas Bankas valdes loceklis Jānis Blūms 

(pa labi); mākslinieki Ilze Lībiete un Ivars Drulle;  

Rīgas pils apdzīvotāji: (no kreisās)Valsts 

prezidenta kancelejas vadītājs Aleksandrs 

Bimbirulis, LNVM direktors Arnis Radiņš un 

VAS „Valsts Nekustamie īpašumu” valdes 

priekšsēdētājs Mārtiņš Tols. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Gatavošanās eksāmenam Latvijas vēsturē muzeja ekspozīcijā 
Jau tradicionāli Latvijas 

Nacionālais vēstures 

muzejs piedāvā 9. un 12. 

klašu audzēkņiem 

izstaigāt muzeja 

ekspozīciju, atkārtojot, 

papildinot un 

sistematizējot skolas 

mācību stundās apgūtās 

zināšanas Latvijas 

vēsturē.  

Šā gada pirmajā pusē 

programmu 

“Gatavošanās 

eksāmenam Latvijas 

vēsturē muzejā” 

apmeklēja 24 grupas – gan skolotāju vadībā, gan draugu lokā. Visvairāk skolēnu bija no 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 64. vidusskolas. Muzeja 

jauniekārtotā ekspozīcija ļauj vienas nodarbības laikā, iepazīstot daudzveidīgu vēstures 

avotu klāstu, izsekot vēstures periodu secīgai nomaiņai, sākot no akmens laikmeta līdz 

mūsdienām. Attēlā: grupas nodarbība LNVM muzejpedagoģes Ilzes Miķelsones vadībā. Fotogrāfe Zane 

Lāce, LNVM.  

Tradicionālā ielīgošana „Dauderos” 
19. jūnijā LNVM 

„Dauderu” nodaļā 

tika ielīgoti Jāņi. 

Pasākumu RCB 

Sarkandaugavas 

filiālbibliotēka un 

Rīgas Kultūru 

vidusskolas 

folkloras kopa 

„Krulla” rīkoja 

sadarbībā ar KTMC 

„Ritums”.  

Kopā ar folkloras 

kopas „Zvīgzna” 

muzikantiem,  

bērnu folkloras 

kopu „Ciguzis”  

un „Krullas” dziedātājiem tika līgots, iets rotaļās, dancots un ēsts Jāņu siers. Līgošana sita 

augstu vilni. Pasākuma noslēgumā Jāņu bērni devās interesantā ekskursijā pa Dauderu 

namu. Fotogrāfe Olga Aļeksejeva, LNVM. 
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Folkloras kopas iepazīstina ar seniem rituāliem 

14. jūnija vakarā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā folkloras kopa „Delve” aizsāka 

ielīgošanas uguns rituālu. Tā gaitā tika apgūtas jaunas dziesmas, rotaļas un īpašās gudrības 

precētām sievām un vīriem, kuras tie varēja pielietot jau Saulgriežos. Tika lūgta svētība 

uguns, gaisa, zemes un ūdens stihijām. Ikviens varēja ziedot ugunij, pateikties saviem 

senčiem un izlūgties ko īpašu tieši sev.   

Savukārt 28. jūnijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā pirmo reizi ciemojās folkloras kopa 

„Dandari”. Tika izdziedātas dažādu novadu tautas dziesmas, arī latgaliešu, malēniešu 

izloksnēs. Tika iets rotaļās un dejots. Fotogrāfe Agnese Ramata, LNVM.  

Zāļu diena Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 

20. jūnijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparks interesentus aicināja uz Zāļu dienas norisēm.  

Šī pirmsjāņu diena senāk tika īpaši godāta, jo tieši tajā plūktajām zālēm piedēvē sevišķas, 

dziedniecībai noderīgākas īpašības nekā tām, kas plūktas citā laikā. Zāļu dienā muzejparkā 

notika brīvdabas seminārs „Ārstniecības un ēdamie augi”, kura laikā varēja noklausīties 

lekcijas par ārstniecības augu izmantošanu, doties botāniskā ekskursijā, darboties pirtsslotu 

un vainagu darbnīcā, aplūkot ārstniecības un ēdamo augu izstādi, saņemt ekspertu 

konsultācijas. Visas dienas garumā uz ugunskura tika darināti arī trīs dažādu veidu sieri. 

Seminārā piedalījās pirtniece un pirtsslotu meistare Daiga Liepa, fitoterapeits Artūrs 

Tereško, zāļu sieva Sandra Iubule, botāniķe Ilze Čakare.  

Lai kārtīgi un skaisti izdziedātos, iemācītos Jāņu rotaļas un dejas, visus interesentus senču 

paražās ezerpilī ievirzīja tautas vērtes kopa „Dzieti”.  

Pasākumu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes plānošanas reģions, Āraišu 

biedrība un Amatas novada pašvaldība. 
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„Dauderu” 25 gadu jubilejas svētki 
Pagājuši 25 gadi, kopš „Dauderi” pastāv kā muzejs. To 

izveidoja, pateicoties trimdas latvietim Gaidim Graudiņam 

(attēlā), kurš, Atmodas procesu ietekmēts, Latvijas 

sabiedrībai nodeva savu kolekciju, kuru bija sācis veidot ap 

1958. gadu Vācijā, vēloties, lai tautiešiem trimdā nezustu 

atmiņas par Latviju un varētu arī cittautiešiem parādīt 

latviešu kultūras liecības.  

Kopš 2010. gada 1. janvāra „Dauderi” ir Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja nodaļa. 

1990. gada 1. martā spēkā stājās lēmums par Latvijas 

Kultūras muzeja „Dauderi” izveidošanu. Sākās ēkas 

restaurācija un nolaistās, degradētās vides sakopšana. 1990. 

gada 27. jūnijā XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā 

Latvijas Kultūras muzejs „Dauderi” tika atklāts – sākotnēji 

kā Mākslas muzeju apvienības sastāvdaļa, vēlākos gados 

tas darbojās kā patstāvīgs muzejs. Krājuma kodolu veido 

ap 7000 priekšmetu no Gaida Graudiņa kolekcijas, kas lielākoties ir 20. gs. 20.–30. gadu 

Latvijas vēstures liecības.  

Šā gada 27. jūnijā „Dauderos” atzīmēja muzeja ceturtdaļgadsimta pastāvēšanas jubileju. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Piedāvājumi 

Ceļojošās izstādes skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā 

šādas ceļojošās izstādes:  

1. „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”; 

2. „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”; 

3. „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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada jūlijs / augusts  18 

Informācija, ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu 

pieteikšana:   

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32 Rīgā.  

Tālrunis: 67221357. Darba laiks: pirmdien – slēgts, otrdien no 11.00 līdz 19.00, trešdien – 

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 otrdien no 11.00 līdz 19.00, 

trešdien - 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. 

 

  

  



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada jūlijs / augusts  19 

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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