OKTOBRIS

Priekšlasījumi par vēsturiskiem fotouzņēmumiem
UNESCO septiņdesmitās
gadadienas jubilejas pasākumu
ietvaros Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs 13., 14. un 17.
oktobrī piedāvā vairākus
izglītojošus un aizraujošus
priekšlasījumus par UNESCO
starptautiskajā un nacionālajā
reģistrā iekļautajām Latvijas
kultūras vērtībām.
Tie paredzēti gan skolēniem, gan
pieaugušajiem interesentiem.
Autore – LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane –
arī demonstrēs bagātīgu vizuālo materiālu. Detalizētāk skat. 4. un 5. lpp.
Attēlā: Aukle ar bērnu ratiņos Rēzeknes apriņķa Vidsmuižā, Galēnu pagastā uz ceļa pie Zeimuļu sādžas.
1926. gada 6. jūlijs. Fotogrāfs Jānis Students. No UNESCO programmā “Pasaules atmiņa” Latvijas
nacionālajā reģistrā iekļautās Pieminekļu valdes fotouzņēmumu kolekcijas. LNVM krājums.
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Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: līdz 25. oktobrim
izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”
laiks: no 29. oktobra
izstāde “Ceļā uz latviešu tautu”
laiks: no 29. oktobra
izstāde “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”
pastāvīgā ekspozīcija
“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”, “Muiža un muižniecība
17.-19.gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs ”, “Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs.
sākumā: bīdermeijera un jūgendstila interjeri”, “Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”,
“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”.
Pieejamas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām programmām “Senā skola”,
“Viduslaiku bruņinieki” un citām aktivitātēm.

vieta: LNVM nodaļa “DAUDERI”
laiks: līdz 3. oktobrim
mākslinieka Džozefa Reno (Josep Renau) Meksikas zelta laikmeta kinofilmu afišas 1940.-1958.
laiks: līdz 25. oktobrim
mākslinieka Eināra Kviļa gleznu izstāde
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, “Gaida Graudiņa kolekcija”, “Dauderu” vēsture”

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: Daugavpils Krievu vidusskola - licejs| laiks: 6. oktobris – 23. oktobris
Izstāde “Rīgas naudai – 800”
vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola| laiks: 12. oktobris – 16. oktobris
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: 10. oktobrī plkst. 12.00
Izglītojoša nodarbība bērniem “SENĀ SKOLA”
Kādas bija skolas, kurās bērni Latvijas laukos mācījās 19. gadsimtā? Un ar ko tās atšķiras no
mūsdienu izglītības iestādēm? To uzzinās gan mazie, gan lielie šā pasākuma apmeklētāji.
Lai bērni spētu iejusties attiecīgā laikmeta noskaņās, nodarbības vadītāja rādīs arī unikālus
vēsturiskus priekšmetus: tālaika grāmatas, penāļus, skolas lādi, tāfeles un grifeles, tintnīcas
un spalvas kātus no muzeja
krājuma.
Nodarbība veidota mācību
stundas formātā, tāpēc būs būs
jārisina arī dažādi āķīgi
uzdevumi.
Iepriekšēja pieteikšanās
nodarbībai nav nepieciešama.
Vecāki nodarbības laikā 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).
Nākamās Ģimenes dienas nodarbības:
--- 14. novembrī “Mana Latvija" - stāsti
par Latvijas valsts tapšanu, par
11. novembri un 18. novembri.
--- 12. decembrī “Mācīsimies
Ziemassvētku dzejolīti muzejā jeb Mazās
Māras ziemas stāsts".
Attēlos: ieskats LNVM ekspozīcijā “Senā skola”.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
datums: 13. un 14. oktobrī, par laiku jāvienojas atsevišķi
Priekšlasījums skolēniem par unikālu fotouzņēmumu kolekciju
No 12. līdz 18. oktobrim Latvijā
jau piekto reizi noritēs UNESCO
nedēļa. Pasaules lielākajai
izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijai UNESCO aprit 70.
gadadiena.
Atzīmējot šo notikumu, Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs
13. un 14. oktobrī aicina skolu
jauniešus uz diviem lekciju
cikliem.



6.–9. klašu skolēniem
stāstījums “Bērnu ikdiena Pieminekļu valdes
1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.
Lekcijā tiks atspoguļota bērnu ikdiena laukos 20.
gs. sākumā – bērnu apģērbs, ganu gaitas, bērni kā
palīgi mājas darbos un talkās, bērnu vieta maltīšu
laikā pie pusdienu galda u. tml.



10.–12. klašu skolēniem
stāstījums “Tradicionālo prasmju un
dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes
1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.
Lekcijā demonstrētie fotouzņēmumi ataino
tradicionālo dzīvesveidu Latvijas laukos 20. gs.
sākumā – amatniecību, apģērbu izgatavošanas
procesus, mājas darbus, ēdienu, dzērienu
gatavošanu, zemkopību, lopkopību, zvejniecību,
talkas, ikdienas sadzīvi un svētku brīžus.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 67221357 vai rakstot
e pastu info@lnvm.lv
Attēlos: (augšā) gans ar ganāmpulku Kuldīgas apriņķa Kabiles pagastā. 1929. gada vasara. Fotogrāfs
Hermanis Trops; (lejā) lomu nešana Apšuciema jūrmalā pie Lejas-Apšu mājām 1930. gada 18. jūnijā.
Fotogrāfs Eduards Dzenis. LNVM krājums.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: 17. oktobrī plkst. 12.00
Lekcija “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana
Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”
UNESCO 70. gadadienas nedēļā LNVM aicina
interesentus uz lekciju, kurā muzeja Vēstures
departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita
Baumane, demonstrējot plašu fotouzņēmumu klāstu,
stāstīs par tradicionālo dzīvesveidu Latvijas laukos
20. gs. sākumā.
Fotouzņēmumos fiksētās ainas – amatniecība,
laukkopība, lopkopība, talkas, zvejniecība, ikdienas
sadzīve un svētku brīži, tiks papildinātas ar Pieminekļu
valdes etnogrāfisko ekspedīciju laikā pierakstītiem ļaužu
stāstiem par ieražām, tradīcijām un ikdienas darba
ritumu gada garumā. Tādējādi būs iespējams dziļāk
ieskatīties zudušajā kultūrrealitātē Latvijas laukos.
Pēc lekcijas apmeklētāji muzeja ekspozīcijā varēs apskatīt
UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas
nacionālajā reģistrā iekļautās vērtības – savulaik
padomju represijās cietušo Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss un Pieminekļu valdes
1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvus, kuros atainotas latviešu tradicionālās prasmes
un dzīvesveids.
LNVM aplūkojams arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgi sagatavotais nominācijas
apliecinājums “Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”,
kas iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.
Interaktīvajā kartē “UNESCO Latvijas dārgumi” var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar
UNESCO programmu īstenošanu Latvijas
pilsētās un novados, izzināt un iepazīt
Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no
UNESCO mantojuma starptautiskajiem vai
nacionālajiem sarakstiem.
Saite uz karti: unesco.lv/latvijasdargumi
UNESCO programmā “Pasaules atmiņa"
iekļautās LNVM fotonegatīvu kolekcijas izlase
muzeja YouTtube kanālā
LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM
Attēlos: (augšā) veļas rullēšana Tukuma apriņķa
Milzkalnes pagasta Lielapšos. 1930. gada 4. jūlijs.
Fotogrāfs Eduards Dzenis; (lejā) Ādu mērcēšana Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta Puraku sādžā.
1926. gada vasara. Fotogrāfs Jānis Students. LNVM krājums.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā
laiks: 27.–30. oktobrī plkst. 12.00
Skolēnu brīvdienās – iespēja apmeklēt muzejpedagoģiskās programmas

Rudens brīvdienās Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina skolēnus saturīgi pavadīt
brīvo laiku, piedaloties muzejpedagoģiskajās programmās vai tematiskajās ekskursijās
ekspozīcijā.
27. oktobrī plkst. 12.00
1.- 6. klašu skolēniem
Muzejpedagoģiskā programma “Kā dzīvoja senie ļaudis?”
28. oktobrī plkst. 12.00
1.- 6. klašu skolēniem
Muzejpedagoģiskā programma “Latviešu gadskārtas”
29. oktobrī plkst. 12.00
1.- 6. klašu skolēniem
Muzejpedagoģiskā programma “Senā skola”
30. oktobrī plkst. 12.00
8.–12. klašu skolēniem
Tematiskā ekskursija ekspozīcijā “Tehniskā modernizācija 19. gs. – 20. gs. sākumā”
Ieejas maksa: 0.75 EUR skolēniem, 3.00 EUR pieaugušajiem, 1.50 EUR pensionāriem.
Attēlā: LNVM muzejpedagoģe Ilze Miķelsone ar vidusskolēniem. Foto LNVM.
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aktualitātes 2015. gada oktobris
Bezmaksas apmeklējums
1. oktobrī, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, senioriem LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu
zāles apmeklējums Brīvības bulvārī 32, Rīgā un ieeja Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā par
brīvu. Plkst. 12.00 Brīvības bulvārī 32 ekskursija muzeja pamatekspozīcijā gida vadībā.
4. oktobrī LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles apmeklējums Brīvības bulvārī 32, Rīgā
un ieeja Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā bez maksas skolotājiem, turklāt Āraišos plkst.
14.00 ekskursija gida vadībā.
31. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 ikviens 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.

Izstādē atspoguļos latviešu tautas veidošanos
28. oktobrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atvērs izstādi
“Ceļā uz latviešu tautu”, turpinot 1996. gadā aizsākto ciklu
“Latviešu saknes”. Projekta ietvaros jau ir īstenotas vairākas
izstādes, veltītas sentautu – kuršu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu un
sēļu etniskajai vēsturei un materiālajai kultūrai, izdotas
grāmatas, organizētas konferences un semināri.
Izstādē “Ceļā uz latviešu tautu” iecerēts atspoguļot mūsdienu
Latvijas teritorijas vēlā dzelzs laikmeta sentautu konsolidācijas
procesu un latviešu tautas veidošanās gaitu, raksturot
iedzīvotāju materiālās un garīgās kultūras pēctecību un izmaiņas periodā no 13. līdz 18. gs.
Izmantojot arheoloģiskās liecības, rakstīto avotu, valodniecības un etnogrāfijas materiālu,
izstādē tiks akcentēti un izvērstāk aplūkoti četri aspekti – teritorija, tradīcijas, sadzīve un
valoda. Izstādes autori – arheologi Vitolds Muižnieks, Arnis Radiņš, Jānis Ciglis, Irita
Žeiere, Baiba Vaska, Baiba Dumpe.

Mākslinieka Jāņa Krēsliņa darbu izstāde
No 29. oktobra LNVM pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32, Molbertu zālē, būs izstādītas
mākslinieka un folklorista Jāņa Krēsliņa (1865 – 20. gs. 20. gadi (?)) zīmējumu un fotogrāfiju
izdrukas. Oriģināli glabājas LNVM Vēstures departamenta Etnogrāfijas nodaļas Rokrakstu,
zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcijā un veido vienu no tās senākajām un
vērtīgākajām daļām.
Jānis Krēsliņš 1894. un 1895. gadā
piedalījās ekspedīcijās, kas vāca
priekšmetus Latviešu etnogrāfiskajai
izstādei, kuru X Viskrievijas
arheoloģiskā kongresa laikā Rīgā
organizēja Rīgas Latviešu biedrība.
To laikā tapa vairāk nekā 60 fotogrāfiju, 70 akvareļu un eļļas zīmējumu, kuros redzami
dažādu Latvijas novadu iedzīvotāji tradicionālajos apģērbos, dzīvojamās ēkas, to plāni un
interesantākās sīkdaļas, interjera priekšmeti un darbarīki. Mākslinieka darbus atsevišķā
izdevumā publicēs apgāds “Neputns”. Attēlā: J.Krēsliņa zīmējums “Rīgas apriņķa Turaidas pagasta
Senku ciemats jeb viensēta”. 1894. gads. LNVM krājums.
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Latvijas novados turpinās semināri par Trešo atmodu
Ar ceļojošo izstādi “Baltijas brīvības
ceļš” un semināru Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs
sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas
klubu turpina izglītojošu pasākumu
ciklu Latvijas novados. Tā ietvaros
notiek priekšlasījumi un diskusijas
skolotāju un vecāko klašu skolēnu
auditorijās. Tikšanās reizēs piedalās
Latvijas Tautas frontes pirmais
priekšsēdētājs, pašlaik LNVM
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.
6. oktobrī paredzēts seminārs Daugavpilī, 2. novembrī Kuldīgā, 16. novembrī Krāslavā un
30. novembrī 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. Izglītojošo pasākumu cikls
tiks īstenots no 2015. gada septembrim līdz decembrim Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienas atceres pasākumu saņemtā finansējuma ietvaros.
Attēlā: ļaudis Komjaunatnes (tag. 11. novembra) krastmalā Rīgā pēc AP deputātu balsojuma par valsts
neatkarību. 1991. gada 4. maijs. Fotogrāfe Anda Krauze. LNVM krājums.

Muzeja virtuālās izstādes YouTube
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs
LNVM apskatāmas virtuālās izstādes, kurās ietverti muzeja kolekciju izcilākie priekšmeti.
Izveidota slaidrāde par etnogrāfiskajām saktām, kāzu fotogrāfijām, tautastērpiem,
Pieminekļu valdes fotokolekciju, Ādama Alkšņa zīmējumiem, Kuzņecova porcelānu u.c.
https://www.youtube.com/channel/UCua9WKcvtTSdUgR2ukRQogw

“Dauderu” vārds – pieturas nosaukumā
No 19. septembra Rīgā mainīti vairāku sabiedriskā
transporta pieturvietu nosaukumi. Arī 2., 11., 19. un 24.
autobusa un 200., 224. minibusa maršrutos ir jauns pieturas
nosaukums – Muzejs “Dauderi”! Kartē ar sarkanu līniju
iezīmēts ceļš uz LNVM nodaļu “Dauderi”.

Eināra Kviļa gleznas “Dauderos”
Līdz 25. oktobrim LNVM nodaļā “Dauderi”
aplūkojama mākslinieka un mūziķa Eināra
Kviļa gleznu izstāde. Eksponētas ainavas un
portreti, savus darbus mākslinieks pārsvarā
rada, izmantojot eļļas, akrila un pasteļkrāsas.
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Konkurss skolām par iespēju ar apmaksātu transportu apmeklēt “Dauderus”
Pateicoties latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra, “Dauderu” muzeja izveidotāja
Gaida Graudiņa ziedojumam, skolas ārpus Rīgas varēs piedalīties konkursā par iespēju
2015.–2016. gada laikā ar jau apmaksātu transportu apmeklēt “Dauderu”” muzeju –
kādreizējā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci “Dauderi”
Sarkandaugavā. Pēc sīkākas informācijas un nolikuma publicēšanas mājas lapā
www.lnvm.lv muzejs gaidīs skolu pieteikumus.

Muzeja jaunās sejas
Neraugoties uz dramatiskajiem apstākļiem, kādos vairākus pēdējos gadus nācies strādāt
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, tā personāls atjauninājies – darbu muzejā uzsākuši
daudzi gados jauni un izglītoti speciālisti. Šajā un nākamajos ziņneša izdevumos
iepazīstināsim ar LNVM jauno iesaukumu.
MĀRTIŅŠ VĀVERIS ir vēstures maģistrs, studējis LU Vēstures un
filozofijas fakultātē. Jau studiju laikā par savu pētniecisko nozari
izvēlējies vēstures zinātnes palīgdisciplīnu – heraldiku. Svārstījies starp
heraldiku un numismātiku, nezinot, ka reiz strādās tieši Numismātikas
nodaļā un būs kolēģis Kristīnei Ducmanei – vienai no Latvijas
izcilākajām numismātēm. Monētas un papīra nauda Mārtiņu interesējot
kopš bērnības, jo tēvs – jūrnieks – no darba braucieniem mājās pārvedis
dažādas citzemju valūtas. Vienmēr šķitis svarīgi zināt: kas attēlots uz
naudas un kāpēc tieši tas?
LNVM Numismātikas nodaļā Mārtiņš Vāveris sācis strādāt 2014. gada novembrī. Studiju
laika izvēle par labu heraldikai lieliski papildinot darbošanos numismātikā – uz jebkuras
monētas vai banknotes ir ģerboņi vai to figūras, tādējādi izmantojamas iepriekš gūtās
prasmes un zināšanas. Mārtiņš teic, ka muzejā jūtoties labi, jo darbs patīkot un tajā viņš
redzot milzīgu personīgās izaugsmes un pētniecības potenciālu. Muzeja zinātniskajos
lasījumos šāgada pavasarī viņš piedzīvojis pirmās ugunskristības, uzstājoties ar referātu par
Latvijas Universitātes latviešu studentu korporāciju heraldisko simboliku LNVM krājumā.
ALISE ŠULTE muzejā nonākusi, vēl studējot LU Vēstures un filozofijas
fakultātē, kad pievērsusies arheoloģiskās keramikas pētniecībai un
daudzas stundas pavadījusi muzeja arhīva apmeklētāju telpās.
Sākotnēji Alise tikusi piesaistīta darbam Āraišu arheoloģiskajā
muzejparkā. Tā kā viņa pati ir vidzemniece, no Āraišu apkaimes, un
viņas bagāžā jau bijusi gida izglītība un darbošanās vēstures
rekonstrukcijas grupās, arī studijas Gotlandes universitātē,
muzejparka vadība piedāvājusi vienu vasaru strādāt par gidi.
Ar 2014. gada janvāri vēstures maģistre Alise Šulte sākusi darbu LNVM arheoloģijas
departamentā arheoloģiskās keramikas krājuma glabātājas amatā. Alise stāsta, ka tagad
viņai ir iespēja strādāt ar senajiem traukiem, kas interesējot jau kopš studiju pirmsākumiem.
Vispirms gan nācies piedalīties muzeja krājuma pakošanas un pārvākšanās procesā, kāds
sākās pēc Rīgas pils ugunsgrēka. Saspringtā režīmā ļoti īsā laika posmā iepazinusi visu
arheoloģijas departamenta keramikas krājumu, tā apjomu un pašreizējo stāvokli. Daļēji
pateicoties tieši šim izglītošanās procesam, uz šāgada muzeja zinātniskajiem lasījumiem
maijā paguvusi sagatavot priekšlasījumu par trauku amata zīmēm, kā arī patstāvīgi pieņemt
pirmo kolekciju. Foto no personīgajiem arhīviem.
www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2015. gada oktobris
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hronika
Muzeja pārstāve sniedz priekšlasījumu Raunā
13. septembrī Eiropas kultūras
mantojuma dienu ietvaros LNVM
Vēstures departamenta galvenā krājuma
glabātāja Mag. hist. Gunita Baumane
(attēlā) piedalījās Raunas novada domes
rīkotā seminārā uzstājoties ar ziņojumu
“Tradicionālo prasmju un dzīvesveida
dokumentēšana Pieminekļu valdes 1928.
gada ekspedīcijas fotonegatīvos Cēsu
apriņķī”.
Kultūras mantojuma dienu tradīcija
aizsākās 1984. gadā Francijā, nolūkā
pievērst plašākas sabiedrības uzmanību
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem
valsts teritorijā. Pašlaik šajā Eiropas mēroga notikumā dalību ik gadu ņem arī daudzas
Latvijas institūcijas. Semināra ietvaros Raunas vēsturiskais kultūras mantojums tika aplūkots
Eiropas mērogā. Fotogrāfe Līga Palma, LNVM.

Informatīvā diena skolotājiem

17. septembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pagaidu mājvietā Rīgā, Brīvības bulvārī
32, notika jau tradicionālā Informatīvā diena Latvijas skolu vēstures skolotājiem.
Ar prezentāciju par Rīgas pils rekonstrukcijas plāniem uzstājās muzeja direktors Arnis
Radiņš.
Aktīvākās skolas saņēma LNVM atzinības, ko pasniedza Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, kura iepazīstināja arī ar muzeja aktualitātēm
2015./2016. mācību gadā.
Par jaunumiem muzeja nodaļās stāstīja LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs vadītāja Anna
Zeibārte un LNVM nodaļas “Dauderi” vadītāja Olga Miheloviča.
Ekskursiju jaunatklātajās ekspozīcijas daļās vadīja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku
vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts.
Attēlos: (pa kreisi) LNVM direktors Arnis Radiņš; (pa labi) vēstures skolotājas LNVM seminārā. Fotogrāfs
Kārlis Kalseris, LNVM.
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Izrakumi Liepupes pilskalnā
No 6. līdz 13. augustam Liepupes
pilskalnā pirmo reizi tā pastāvēšanas
vēsturē norisinājās arheoloģiskie
izrakumi. To mērķis bija noskaidrot ko
vairāk par pilskalna apdzīvotību.
Izrakumi tika veikti ar Salacgrīvas novada
domes, Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja, Liepupes pagasta kultūras
darbinieku un Latvijas Arheologu
biedrības atbalstu LNVM arheoloģes
Rūtas Kraukles vadībā. Tajos piedalījās
LNVM Arheoloģijas departamenta
darbinieki Jānis Ciglis, Vanda Visocka,
Una Untule–Judvaite, Alise Šulte, Vitolds
Muižnieks, kā arī topošais arheologs
Eduards Plankājs, projekta iniciatore
Alise Pokšāne un periodiski arī vairāki
interesenti – Ivo Vecmuktāns, Mārtiņš no
Saulkrastiem, Ernests Sviklis u.c.
Kopumā tika izpētīti 3 izrakumu laukumi
un atrastas kaltas naglas, deguši akmeņi,
māla trauku lauskas un bronzas
apkaluma plāksnīte, 2 neapstrādāti krama
gabaliņi un stikla pudeles dibena
fragments un postīts pavards. Iegūtie
materiāli pašlaik tiek apstrādāti, un jau
var secināt, ka pilskalns drīzāk ticis
apdzīvots periodiski vai īslaicīgi.
Aptuvenais apdzīvotības laiks – 13. gs.
otrā puse un 14. gs. sākums. Pēc
iegūtajām senlietām secināms, ka
pilskalnā apmetušies lībieši, visticamāk
vienlaikus ar vāciešiem. Precīzākas
interpretācijas gaidāmas pēc materiāla
rūpīgas izpētes.
Attēlos: Izrakumi Liepupes pilskalnā. No augšas –
darba aina no 2. laukuma; darba aina 1. laukumā,
priekšplānā LNVM Arheoloģijas departamenta
vadītājs Jānis Ciglis; izpostītā pavarda vieta
3. laukumā; izrakumu laukuma ēnošanas process
Centrā LNVM arheoloģe Alise Šulte.
Fotogrāfe Rūta Kraukle, LNVM.
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Meksikas kino Zelta laikmeta afišu izstāde “Dauderos”
No 27. augusta
līdz 3. oktobrim
Latvijas
Nacionālā
vēstures muzeja
nodaļā “Dauderi”
bija skatāmas
Meksikas kino
Zelta laikmeta
(1940-1958) afišas, kuru autors ir
mākslinieks Džozefs Reno
(Josep Renau; 1907-1982). Izstādes
atklāšanā piedalījās Meksikas Savienoto Valstu Goda konsuls Latvijā Karloss Arredondo
Martiness (Carlos Arredondo Martinez). Izstāde tapa sadarbībā ar Embajada de México en
Suecia. Atbalstu sniedza Eridan Brewery. Fotogrāfe Olga Miheloviča, LNVM.

Mūžizglītības cikla trešā nodarbība pieaugušajiem

Tā notika 19. septembrī LNVM pamatekspozīcijas nupat atjaunotajā daļā “Dzīvesvide un
ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeijera un jūgendstila interjeri”. Ar šī laikaposma
vēsturiskajām liecībām detalizētāk iepazīstināja mākslas vēsturniece, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte.
Pasākumā piedalījās arī muižnieku fon Tranzē-Rozeneku dzimtas pētniece Daina Ozola,
kura stāstīja par tās nozīmi Latvijas vēsturē. Nākamā tikšanās paredzēta ar LNVM
numismātēm 14. novembrī. Attēlā: Anita Meinarte ar apmeklētājiem jūgendstila interjera zālē.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Seminārs par Trešo atmodu Madonas Valsts ģimnāzijā
21. septembrī Madonas Valsts ģimnāzijā notika 4. maija Deklarācijas kluba biedru – Daiņa
Īvāna un Jāņa Dineviča tikšanās ar Madonas Valsts ģimnāzijas 12. klašu audzēkņiem.
Madonas Valsts ģimnāzijā ir
izvietota LNVM ceļojošā
izstāde “Baltijas brīvības ceļš”,
kuru plānojuši apskatīt gan
ģimnāzijas skolēni, gan
Madonas novada skolas.
Izglītojošu pasākumu cikls un
LNVM ceļojošās izstādes
izvietošana Latvijas reģionos
notiek Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas 25. gadadienas
atceres pasākumu ietvaros.
Attēlā: (no kreisās) Jānis Dinēvičs,
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītāja Astrīda
Burbicka, LNVM Tautas frontes
muzeja pētnieks Dainis Īvāns.

Nodarbībā bērniem stāsta par Rīgas pils jubileju
12. septembrī pirmsskolas un jaunāko klašu bērni tika 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 iepazinās ar piecu gadsimtu ilgo pils
vēsturi, salika lielo Rīgas pils puzli un ēda jubilejas kliņģeri.
Attēlā: ieskats nodarbībā “Svinēsim Rīgas pils 500 gadu jubileju!”; lielā
kliņģera dalīšana. Foto LNVM.

Igaunijas Nacionālā muzeja darbinieki vizītē LNVM
25. septembrī LNVM pamatekspozīciju un izstāžu zāles
un Tautas frontes muzeju apmeklēja Igaunijas Nacionālā
muzeja (Tartu) darbinieki. Vizītes nolūks bija iepazīt
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvājumu
sabiedrībai un aplūkot atjaunināto ekspozīciju.
Attēlā: LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas
vadītājs Dr.hist. Toms Ķikuts sarunā ar igauņu kolēģiem. Fotogrāfe
Ilze Miķelsone, 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.
9. “Ražots Latvijā” (skolēni iepazīst LR saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk.,
V/sk.
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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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