SEPTEMBRIS

Atvērs jaunas ekspozīcijas zāles par 19. un 20. gs.
No 2015. gada septembra vidus
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā
būs apskatāmas Latvijas vēstures
atjaunotās pastāvīgās ekspozīcijas
daļas „Dzīvesvide un ikdiena 19. gs.
un 20. gs. sākumā: bīdermeijera un
jūgendstila interjeri” un „Tehniskā
modernizācija 19. gs. un 20. gs.
sākumā”, kas sniedz iespēju ielūkoties
gan Latvijas lauku muižā 19. gs. 30.–
40. gados, gan pilsētas īres nama
dzīvoklī 20. gs. sākumā.
Attēlā: sadzīves priekšmeti, kas raksturo
tehnisko modernizāciju 20.gs. sākumā.LNVM
krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: līdz 13. septembrim
izstāde „Rīgas pilij – 500”
laiks: 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”.
No septembra vidus tiks atvērtas divas jaunas ekspozīcijas daļas:
„Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeijera un jūgendstila interjeri” un
„Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”.
Pieejamas 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 28. augusta līdz 3. oktobrim
Mākslinieka Džozefa Reno (Josep Renau) Meksikas zelta laikmeta kinofilmu afišas 1940.-1958.

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: Leipciga u.c. Vācijas pilsētas| laiks: septembris-oktobris.

LNVM ceļojošās izstādes
Izstāde “Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Madonas Valsts ģimnāzija| laiks: 21. septembris – 2. oktobris.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: 12. septembrī plkst. 12.00
Nodarbība bērniem „SVINĒSIM RĪGAS PILS 500 GADU JUBILEJU!”

Muzejs rudens sezonā atsāk rīkot nodarbības ģimenēm ar bērniem. Septembra otrajā
sestdienā pirmsskolas un jaunāko klašu bērni aicināti kopīgi svinēt senās Rīgas pils 500.
dzimšanas dienu.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šajā vēsturiskajā ēkā atradās no 1920. līdz 2014. gadam
un atgriezīsies tajā pēc Rīgas pils rekonstrukcijas.
Pasākuma gaitā bērni varēs iepazīties ar piecu gadsimtu ilgo pils vēsturi - ēkas pārbūvēm
un priekšmetiem, kurus ikdienā vai svētku reizēs dažādos laikos izmantojuši tās iemītnieki.
Būs iespēja darboties radošajā darbnīcā, salikt lielo Rīgas pils puzli (attēlā) un aizpildīt
darba lapas. Bērni tiks aicināti uzzīmēt apsveikumu Rīgas pilij tās lielajā jubilejā.
Noslēgumā - nelielas svinības. Darbosies arī muzeja foto stūrītis.
Vecāki laipni 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: ieskats izstādē „Rīgas pilij – 500”. Uz grīdas Rīgas pils lielā puzle. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: 19. septembrī plkst. 12.00
Mūžizglītības pasākumu cikla “Četras sestdienas muzejā” trešā nodarbība
pieaugušajiem „DZĪVESVIDE UN IKDIENA 19.GS. UN 20.GS. SĀKUMĀ”
No septembra vidus Latvijas Nacionālā vēstures muzeja apmeklētājiem būs pieejama Latvijas
vēstures atjaunotās pastāvīgās ekspozīcijas daļa „Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā:
bīdermeijera un jūgendstila
interjeri”. Ar to šajā nodarbībā
interesentus arī detalizētāk
iepazīstinās mākslas vēsturniece,
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
direktora vietniece krājuma darbā
Anita Meinarte.
Zālē „Muiža un muižnieki”
apmeklētāji varēs aplūkot izstādītos
mākslas priekšmetus, kas atspoguļo
kādreizējās vietējās muižniecības
sadzīvi. Zālē „Dzīvesvide un
ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā:
bīdermeijera un jūgendstila
interjeri” atklāsies bīdermeijera
laikmeta mājīgums un intimitāte muižas kungu mājas dzīvojamajā istabā, tiks izrādīts un raksturots
īres nama dzīvokļa jūgendstila interjers.
Pasākumā piedalīsies arī muižnieku fon Tranzē-Rozeneku dzimtas
pētniece Daina Ozola, kura stāstīs par tās nozīmi Latvijas vēsturē. Arī
LNVM kolekcijā glabājas gleznas un fotogrāfijas, kas stāsta par šīs
dzimtas vēsturi, turklāt muzeja pagaidu mājvieta Brīvības bulvārī 32
atrodas ēkā, kura
piederējusi fon
Tranzē-Rozeneku
ģimenei.
Klātesošajiem būs
vienreizēja iespēja
apskatīt mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes
ap 1882. gadu gleznoto Augusta Vilhelma Otto
Leopolda fon Tranzē-Rozeneka portretu
(attēlā), kas atrodas LNVM krājumā.
Ieejas maksa – ieejas biļete.
Attēlos: augšā – jūgendstila interjers LNVM
ekspozīcijas zālē; vidū - Augusta Vilhelma Otto
Leopolda fon Tranzē-Rozeneka portrets. 1882. gads.
Mākslinieks Jānis Staņislavs Roze; lejā - fon TranzēRozeneku ģimenes bērnu foto. LNVM krājums.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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aktualitātes 2015. gada septembris
Bezmaksas apmeklējums
1. septembrī Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā Pirmklasnieku diena. Muzejparku bez maksas
var apmeklēt tās ģimenes, kuras šogad uz skolu poš pirmklasnieku.

26. septembrī 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.

Informatīvā diena skolotājiem
Rudenī, kad skolās sācies jaunais skolas gads, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
tradicionāli rīko tikšanos ar skolotājiem. Arī šogad 17. septembrī plkst. 15.00 Brīvības
bulvārī 32, Rīgā, LNVM muzejpedagogi un vadība aicina vēstures un kultūrvēstures
skolotājus uz informatīvo dienu muzejā.
Tās laikā muzeja darbinieki aktīvākajiem skolotājiem izteiks pateicību par sadarbību, kā arī
pastāstīs par muzeja jaunumiem un piedāvājumu izglītības jomā.
LNVM direktors Arnis Radiņš iepazīstinās ar Rīgas pils rekonstrukcijas plāniem un muzeja
nākotni pilī, un kopā ar pedagogiem diskutēs par jaunveidojamo muzeja ekspozīciju.
2014./2015. mācību gadā muzeju pirmajā darbības gadā pēc pārcelšanās no Rīgas pils tā
pagaidu mājvietā Rīgā, Brīvības bulvārī 32, apmeklēja 248 skolēnu grupas no 94 Latvijas
skolām.
Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajās programmās un pamatekspozīcijas vai izstāžu
tematiskajās ekskursijās. Iecienītākās muzejpedagoģiskās programmas bija "Mana Latvija",
"Senā skola" un "Viduslaiku bruņinieki". Arī atjaunoto un papildināto Latvijas vēstures
ekspozīciju apmeklēja daudzas skolēnu grupas, jo īpaši interesējoties par tās daļām
„Latvijas senvēsture”, „Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16. - 18. gs.” un „Latvijas
Republika”.
Jau vairākus gadus skolēni izmanto arī iespēju gatavoties eksāmenam Latvijas vēsturē
muzejā, kur ir iespēja apskatīt daudzus vēsturiskus priekšmetus un, aizpildot darba lapas,
iepazīt dažādus vēstures avotus. Šo iespēju izmantoja 23 skolu audzēkņu grupas.
Muzeju aizvadītajā mācību gadā apmeklēja skolu audzēkņi ne vien no Rīgas pilsētas un
Pierīgas, bet no dažādām Latvijas vietām – Ērģemes, Dundagas, Liepupes, Kandavas,
Priekuļiem, Limbažiem, Stendes, Madonas, Slampes, Ventspils, Madonas, Jēkabpils,
Kokneses, Mārkalnes, Kuldīgas, Jersikas, Grobiņas u.c.
Lūgums pieteikt dalību, zvanot pa tālr. 67221357 vai rakstot e pastu uz info@lnvm.lv
Programma:
Plkst. 14.30 Kafija
No plkst. 15.00
- Rīgas pils rekonstrukcijas plāni: informācija, diskusija. Arnis Radiņš – LNVM direktors;
- Aktīvāko skolu apbalvošana, muzeja aktualitātes 2015./16. mācību gadā. Astrīda Burbicka,
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja;
- Iepazīšanās ar LNVM pamatekspozīcijas jaunatklātajām daļām un izstādi „Latviešu
strēlnieku bataljoniem – 100”.
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Izglītojošu pasākumu cikls par Trešo atmodu Latvijas novados
Ar ceļojošo izstādi „Baltijas brīvības
ceļš” un semināru Madonas Valsts
ģimnāzijā Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs sadarbībā ar 4. maija
Deklarācijas klubu uzsāk izglītojošu
pasākumu ciklu Latvijas novados.
Tā ietvaros notiks semināri ar
priekšlasījumiem un diskusijām
skolotāju un vecāko klašu skolēnu
auditorijās.
Tikšanās reizēs uzstāsies Latvijas
Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs, pašlaik Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks
Dainis Īvāns, kā arī citi 1990. gada 18. martā ievēlētās Latvijas PSR Augstākās padomes
(pēc 1990. gada 4. maija – Latvijas Republikas Augstākās padomes) deputāti – Trešās
atmodas notikumu aculiecinieki un veidotāji.
Semināri paredzēti Madonā, Daugavpilī, Kuldīgā, Krāslavā un Jelgavā. Katrā no šīm vietām
vairākas nedēļas būs apskatāma kāda no Trešās atmodas notikumiem veltītajām Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja ceļojošajām izstādēm, kuru apskatīt tiks aicināti pilsētu un
apkārtējo novadu skolēni.
Izglītojošu pasākumu ciklu muzejs organizē jau trešo gadu. Iepriekš muzeja speciālisti
pabijuši Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Cēsīs, Valmierā, Aizkrauklē, Rēzeknē. Šādas tikšanās
ļauj popularizēt muzeja veikumu un iepazīstināt ar muzeja krājumu un speciālistu
pētījumiem plašāku sabiedrību, kā arī paplašināt semināru un izstāžu apmeklētāju
zināšanas un aktualizēt nozīmīgus nesenās vēstures notikumus.
Izglītojošo pasākumu cikls tiks īstenots no 2015. gada septembrim līdz decembrim Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienas atceres pasākumu
saņemtā finansējuma ietvaros.

„Dauderos” Meksikas kino zelta laikmeta afišu izstāde
No 27. augusta līdz 3. oktobrim LNVM nodaļā „Dauderi"
skatāma Meksikas kino zelta laikmeta 17 afišu izstāde. Afišas
tapušas filmām, kas uzņemtas laikā no 1940. līdz 1958.
gadam.
To autors ir mākslinieks Džozefs Reno
(Josep Renau;
1907-1982). Dzimis Valensijā, Spānijā,
viņš 1936. gadā kļuva par Daiļo mākslu
nama direktoru. Republikāņiem
zaudējot karu, bija spiests emigrēt no
Spānijas, un 1939. gadā nonāca
Meksikā, kur kļuva par slavenu sienu
gleznotāju (murālistu).

Attēlos: filmas afiša un Džozefa Reno portrets.
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Virtuālā izstādē aplūkojami Kuzņecova fabrikas trauki
Turpinot iepazīstināt ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekciju izcilākajiem
priekšmetiem, no 7. septembra muzeja youtube.com kanālā
LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāma akciju sabiedrībā „M. S. Kuzņecovs”
izgatavota kafijas servīze.
Porcelāna, fajansa
un māla
izstrādājumu
fabriku A/S „M. S.
Kuzņecovs” Rīgā
1843. gadā dibināja
Sidors Kuzņecovs.
Pirmā pasaules kara laikā fabrikas ražošanas iekārtas
evakuēja uz Krieviju. Ar Latvijas valsts atbalstu
fabrika darbu atjaunoja 1920. gadā. Tajā ražoja
traukus un mājturības priekšmetus vietējam
patēriņam. Izejvielas ieveda no Somijas, Zviedrijas
un Vācijas.
20. gs. 30. gadu vidū līdztekus masu produkcijai
fabrika sāka piedāvāt unikālus, ar roku apgleznotus porcelāna priekšmetus. Pārsvarā šādu
priekšmetu izgatavošanā tika iesaistīti profesionāli mākslinieki, kuri izgatavoja dekorējumu
metus, ko izpildīja porcelāna priekšmetu apgleznošanā
apmācīti fabrikas strādnieki.
Šo strādnieku vidū bija arī Tamāra Meija, kura fabrikā
strādāja kopš 1933. gada. Lai gan Meijai nebija
speciālas mākslinieciskās izglītības, tomēr viņa
apgleznošanas tehniku bija apguvusi tik labi, ka viņai
uzticēja porcelāna trauku apgleznošanu arī pēc pašas
radītām kompozīcijām. Kā apliecinājums Tamāras
Meijas meistarībai un talantam ir porcelāna kafijas
servīze, ko viņa apgleznojusi, izmantojot latviešu
tautasdziesmu motīvus.
Tajā ietilpst 21
priekšmets – kafijas
kanna, krējuma krūze, cukurtrauks, sešas tases, sešas
apakštases un seši brokastu šķīvji. Servīzes apgleznošanā
izmantoti septiņi latviešu tautasdziesmu sižeti, kuri rakstīti
uz kafijas kannas un brokastu šķīvju pamatnes:Sidrabiņa upi
bridu, zelta kurpes kājiņā; Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā; Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu
padarīji; Kur tu teci, kur tu teci, gailīti manu; Jānīts nāca pār gadskārtu, līgo, līgo; Saulīt tecēj`
tecēdama, es paliku pavēnī; Maza biju, neredzēju, kad nomira tēvs, māmiņ’; Jānīts nāca pār
gadskārtu, līgo, līgo.
Attēlā: A/S „M. S. Kuzņecovs” darinātie un Tamāras Meijas apgleznotie kafijas servīzes trauki. LNVM
krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Cikla „Muzejs ģimenei” nodarbības rudenī
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem. Tās
notiek LNVM ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā. Sākums plkst. 12.00.
Rudens sezonā paredzētas četras nodarbības:
12. septembrī „Svinēsim Rīgas pils 500 gadu jubileju!”- stāsti par pils ēkas vēsturi un lielās
puzles likšana.
10. oktobrī „Senā skola" - stāsti par 19. gadsimta Latvijas lauku skolas dzīvi.
14. novembrī „Mana Latvija" - stāsti par Latvijas valsts tapšanu, 11. novembri un 18.
novembri.
12. decembrī „Mācīsimies Ziemassvētku dzejolīti muzejā jeb Mazās Māras ziemas stāsts".

No ziedojuma apmaksās transportu skolu ekskursijām uz „Dauderiem”

Pateicoties latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra, „Dauderu” muzeja izveidotāja
Gaida Graudiņa ziedojumam, skolām, kas atrodas vismaz 50 km attālumā no Rīgas,
2015.-2016. gada laikā tiks apmaksāts transports uz bijušo Latvijas Valsts prezidenta Kārļa
Ulmaņa vasaras rezidenci „Dauderi” Sarkandaugavā. Mūsdienās „Dauderos” apskatāmas
vēsturiskas liecības par Kārli Ulmani un starpkaru laika Latviju. Ēka arī ļauj iejusties
19. gs. beigu savrupmājas atmosfērā.
Akcijas ietvaros skolēnu grupām tiks piedāvāta ekskursija pa „Dauderu” namu gida
pavadībā, muzejpedagoģiskā programma par Kārli Ulmani un izstādes „Divas dienas Kārļa
Ulmaņa dzīvē” apskate. Pēc ciemošanās „Dauderos” skolēni varēs piedalīties konkursā.
Tā mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu
analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana. Balvu fondu veidos abonementi žurnāliem
„Ilustrētā Junioriem”, „Ilustrētā Vēsture” un „Ilustrētā Zinātne”. Konkursa noslēguma
laureāti tiks aicināti izstādīt „Dauderos” savus radošos darbus un piedalīties skolēnu
zinātniskajā konferencē. Pēc sīkākas informācijas un nolikuma publicēšanas mājas lapā
www.lnvm.lv, muzejs gaidīs skolu pieteikumus.
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hronika
Ar izstādi „Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” kuplina atceres svētkus
Izstādē, kas no 1. jūlija līdz 25. oktobrim apskatāma LNVM
ekspozīcijas un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
LNVM piedāvā ieskatīties dažos spilgtākajos fotogrāfu
fiksētajos latviešu strēlnieku kauju un ikdienas mirkļos,
tādējādi 100 gadus pēc strēlnieku bataljonu dibināšanas
godinot viņu veikumu un piemiņu. Atceroties tā laika
notikumus, 1. augustā Rīgā norisinājās arī latviešu
strēlnieku simtgadei veltītie tautas un armijas svētki
„Latviešu strēlniekiem – 100”. Svētku pasākumu vidū
iederējās arī LNVM izstāde „Latviešu strēlnieku
bataljoniem – 100”, kuru apmeklēt muzejs, aicināja ikvienu
interesentu. Attēlā: Tautas un armijas svētku "Latviešu strēlniekiem
- 100" dalībnieki pie Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Brīvības ielā
32, Rīgā. 2015. gada 1. augusts. Fotogrāfe Santa Miķelšteine, LNVM.

Eksperimentālās arheoloģijas nometne Āraišos
No 13. līdz 19. jūlijam LNVM
nodaļā Āraišu arheoloģiskais
muzejparks ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstu tika īstenots
eksperimentālās arheoloģijas projekts
– šai arheoloģijas metodei
speciāli veltīta izglītojoša nometne.
Šāda nometne notika jau otro reizi.
Projektu īstenoja Latvijas Arheologu
biedrība LNVM Arheoloģijas
departamenta galvenā glabātāja
Dr.hist. Artūra Tomsona vadībā.
Latvijas Universitātes (LU) Vēstures
un filozofijas fakultātes studenti
nometnē varēja apgūt lauka darba pamatiemaņas arheoloģijā, gūt priekšstatu par
aizvēsturē izmantotajām tehnoloģijām, savukārt LU Humanitāro zinātņu fakultātes
kultūras un sociālās antropoloģijas programmas studenti varēja papildināt savas zināšanas
un vērot samērā tuvas zinātņu disciplīnas pārstāvjus darbā un netieši apgūt lauka pētījumā
nepieciešamās pieejas, redzot, kā veidojas un mainās pētnieka interpretācija par sava
pētījuma objektu, reizēm arī praktiski iesaistoties notiekošajā. Vairākas dienas nometnē
pavadīja arī brīvprātīgie apmeklētāji un interesenti.
No veiktajiem eksperimentiem un eksperimentāli izzinošajām aktivitātēm gūtajām
atziņām tiks veidoti sīkāki apraksti, turpinot veidot eksperimentu datubāzi.
Plašāks apraksts: http://arheostudija.lv/2015/08/13/eksperimentalas-arheologijas-nometne-araisos-2015-gadajulija/
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Tautas frontes muzejs remonta laikā turpina darbu
Vasaras sākumā LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs ēkā Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, tika
uzsākti vērienīgi remontdarbi, kurus paredzēts pabeigt nākamajā gadā. Remontdarbus veic
VAS “Valsts nekustamie
īpašumi”. Pāris mēnešu laikā
izremontētas un jau iekārtotas
vairākas 1.-3. stāva telpas, kas
paredzētas gan publiskiem
mērķiem, gan muzeja funkciju
nodrošināšanai, piemēram lasītava apmeklētājiem,
krātuves telpas un garderobe.
Tiek mainīts ēkas jumta
segums, un remontēti bēniņi
Tiek uzlabota arī ēkas apkures sistēma, nomainot radiatorus un siltinot bēniņus. Lai arī
namā notiek apjomīgi remontdarbi, muzejs apmeklētājiem netika un netiks slēgts. Attēlā:
jaunizveidotā lasītava TF muzejā. Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM.

Klajā laists izstādes „Baltijas brīvības ceļš” katalogs vācu valodā
Šāgada augustā Vācijā klajā laists
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
2014. gadā sagatavotās ceļojošās
izstādes “Baltijas brīvības ceļš”
katalogs vācu valodā.
Izstāde, kas jūnijā tika atklāta Berlīnē,
“Vācijas Biedrības politisko, kultūras
un sociālo kontaktu veicināšanai”
(Deutsche Gesellschaft e. V.) Eiropas zālē,
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.
Septembrī izstāde tiks atklāta Leipcigā
un ceļos arī uz citām Vācijas pilsētām.
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Muzejā viesojās baltkrievu kolēģes
20. augustā LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamentu apmeklēja Baltkrievijas
Nacionālā vēstures muzeja komunikācijas nodaļas darbinieces Darja Ostrogolovaja un
Anna Vasiļčikova. Vizītes nolūks bija gūt papildu pieredzi darbā ar apmeklētājiem un
muzejpedagoģijā. Starp abiem muzejiem šogad tika noslēgts sadarbības līgums un Minskā
tika eksponēta LNVM izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”.
Attēlā: uz LNVM
balkona Brīvības
bulvārī 32, Rīgā
(no kreisās) LNVM
muzejpedagoģe Santa
Miķelšteine, LNVM
Muzejpedagoģijas un
izstāžu departamenta
vadītāja Astrīda
Burbicka,
Baltkrievijas
Nacionālā vēstures
muzeja
komunikācijas
nodaļas darbinieces
Darja Ostrogolovaja
un Anna Vasiļčikova.

Zemessardzes sporta spēles Āraišos
Šīs vasaras lielākais pasākums Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā
bija Zemessardzes sporta spēles trīs dienu garumā. Tās sākās 19.
jūlijā un pulcēja ap 800 zemessargus ar visām ģimenēm, ne vien no
Vidzemes, bet visas Latvijas. Pasākums sākās ar orientēšanos Meitu
salā. Savu gudrību un spēku demonstrēja zemessardzes
komandieri, metot šķēpu, ar bultu šaujot mērķī, pārbaudot savas
vēstures zināšanas, kā arī izbraucot Āraišu ezeru kanoe laivās.
Lai dotu, lūgtu un saņemtu spēku, svētību un visu citu, kas katram dzīvē vajadzīgs, Marita
Kruskopa vadīja ugunsrituālu.
Piesātinātākā diena bija 18. jūlijs, kad notika visdažādākās sacensības, kurās Latvijas
spēcīgākie vīri pārbaudīja savu spēku, veiklību un gudrību. Zemessargi iepazina Āraišu
ezerpils vēsturi, piedalījās ekskursijās, izmēģināja senos amatus – celošanu, māla
skriemelīšu gatavošanu, maizes cepšanu uz kociņiem ugunskurā. Bērnu tika priecēti ar Lielo
burtu, Bumbu zaķa un Atmiņas spēlēm un kopā ar pieaugušajiem ēda mājās ceptu maizi un
mājas žāvējumus, iegādājās dažādas zāļu tējas, meža veltes un amatniecības darinājumus.
Pasākumu noslēdza ar sporta spēļu uzvarētāju apbalvošanu.
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Āraišos iepazīst senos amatus
Pēdējā augusta nedēļas nogalē (29. un 30. augustā) Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā
ciemojās rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupa „Senzeme” un folkloras
kopa „Savieši”. „Senzeme” apdzīvoja Āraišu ezerpils mājiņas un demonstrēja vēlā dzelzs
laikmeta amatus. Ikviens interesents varēja izmēģināt savu roku un apgūt pirmās
praktiskās iemaņas kādā no senajiem amatiem. Eksperimentālās arheoloģijas grupa
nodarbojas ar dažādu Latvijas vēlā dzelzs laikmeta arheoloģisko senlietu, apģērba, ādas
apstrādes, keramikas, celtniecības metožu izpēti un atdarinājumu izgatavošanu.
30. augustā lieli un mazi ieskandināja Āraišu ezera apkārtni kopā ar folkloras kopu
„Savieši”. Folkloras kopas uzstāšanos projektā „Vidzemes folkloras kopas Āraišos” atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

„Dauderi” – populāra kāzu svinību vieta
Arī šovasar „Dauderu” namu un dārzu kāzinieki izmantoja svētku svinībām, padarot
„Dauderus” par teju pieprasītāko kāzu svinību vietu Rīgā.
Ko piedāvā „Dauderi”? Vienu no skaistākajām 19. gs. beigās celtajām villām Rīgā, kuru
ieskauj plašs zaļš parks un dārzs. 30. gadu beigās nams kalpojis par vasaras rezidenci
toreizējam Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Kāzu svinību dalībnieki parasti
izvēlas gida pavadībā doties ekskursijā pa „Dauderiem”, kā arī programmu „Mūsu jautrā
riču – račā paiet visa nakts…”, kas paredzēta jaunajam pārim un kāzu viesiem.

Attēlā: kāzas „Dauderos”. Fotogrāfe Anna Zeibārte, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”;
„Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918.–1921.”;
„Patiesība par Lielvārdes jostu?”;
„Rīgas naudai - 800”;
„Mēs, tauta”;
„Valsts prezidenta institūcija Latvijā;
„Kas pagātni pētī, nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”;
„Ceļā uz Latvijas brīvību”;
„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 2015./2016. m.g.
LNVM muzejpedagoģiskās programmas un tematiskās ekskursijas muzeja
pamatekspozīcijā un izstāžu zālēs Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS (EUR 7,11)
1. „Kas ir muzejs?” (skolēni iepazīstas ar muzeja daudzveidīgajām funkcijām, ar 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” (skolēni uzzina, ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10,
100 un 1000 gadiem). S/sk.
3. „Kā dzīvoja senie ļaudis?” (skolēni iepazīst Latvijas senvēsturi, kopā ar gidu veido laika
līniju no priekšmetiem, kas raksturo akmens, bronzas un dzelzs laikmetu).1.–6. kl.
4. „Senā skola” (skolēni uzzina, kā mācījās zemnieku bērni 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā,
iepazīst dažādus priekšmetus, kuri raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem). S/sk.,
P/sk.
5. „Latviešu gadskārtas” (skolēni paplašina zināšanas par latviešu zemnieku sētā
darāmajiem darbiem, gadskārtu svētkiem un ticējumiem). S/sk., P/sk.
6. „Mana Latvija” (skolēni uzzina par Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu; darba
lapas). S/sk., P/sk.
7. „Viduslaiku bruņinieki” (skolēni iepazīst Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročus,
dzīvesveidu. Skolēniem ir iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku ainā, izmantojot
viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus). P/sk.
8. „Mode un uzvedības kultūra 17.–20. gs” (skolēni uzzina, kā gadsimtu laikā mainījās
modes tendences un kuras no tradīcijām ir saglabājušās līdz mūsdienām; darba lapas).
P/sk., V/sk.
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9. „Ražots Latvijā” (skolēni iepazīst LR saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk.,

V/sk.
10. „Padomju cilvēka ikdienas dzīve 20. gs. 40.–80. gadi” (programmā izmantotas
fotogrāfijas u.c. vēstures avoti no LNVM krājuma, darba lapas). P/sk., V/sk.
11. „Gatavošanās eksāmenam” (skolēni kopā ar gidu muzeja pamatekspozīcijā atkārto
Latvijas vēstures pamattēmas; darba lapas). 9. kl. un 12. kl.
12. „Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” (vēstures notikumu un
procesu apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures avotus un vēstures literatūru,
lai gatavotos eksāmenam vēsturē). P/sk., V/sk.
TEMATISKĀS EKSKURSIJAS EKSPOZĪCIJĀ (AR DARBA LAPĀM) (EUR 8)
1. „Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads” (5 zāles);
2. „Livonija. 13.–16. gadsimts” (1 zāle);
3. „Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā” (1 zāle);
4. „Kurzemes-Zemgales hercogiste 16.–18. gadsimtā” (1 zāle) (no septembra vidus);
5. „Muižas un muižniecība 17.–19. gadsimtā” (1 zāle);
6. „Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā” (3 zāles);
7. „Dzīvesvide un ikdiena 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā” (1 zāle) (no septembra
vidus);
8. „Tehniskā modernizācija 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā” (1 zāle) (no septembra
vidus);
9. „Latvijas Republika 1918.–1940. gads” (3 zāles);
10. „Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941. gads”
(1 zāle);
11. „Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. gads”
(1 zāle);
12. „Valstiskās neatkarības atjaunošana 1987.–1991. gads” (1 zāle).

„Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas Sarkandaugavas ielā 30, Rīgā.
„Dauderu” nama vēsture un interjers, vēstures liecības par Latvijas Republikas laiku (1918.–
1940.) Gaida Graudiņa kolekcijā.
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”.

Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā.
Latvijas Tautas frontes darba telpas, ekspozīcija par Trešo atmodu un LTF lomu Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanā.

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 ielā 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 ielā 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

1 grupa

15,00

1 grupa

8,00

skolēniem)
1.6.3.

krievu valodā 1.–9. klašu skolēniem

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
youtube.com - LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM
Instagram: Nacionalais_vestures_muzejs
https://twitter.com/LV_vest_muzejs
http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv
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

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2015
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