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         Muzejs radījis ceļvedi bērniem  
Bērniem un jaunāko klašu skolēnu auditorijai 

izdotā grāmatiņa “Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo 

vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”veidota kā 

izdevums ar krāsainiem attēliem, īsiem tekstiem 

un uzdevumiem, kas palīdz radoši izzināt Latvijas 

vēstures ekspozīciju, raisa interesi par Latvijas 

vēsturi. Tās galvenā sastāvdaļa ir attēli – 

fotogrāfijas ar LNVM krājuma priekšmetiem un 

mākslinieces Ditas Pences autorzīmējumi. Ceļojot 

cauri laikmetiem, var izzināt, kā mainījās cilvēku 

nodarbošanās, apģērbs, rotas, sadzīve. Grāmatiņā 

ir nelieli stāsti par 12 dažādām tēmām, turklāt 

katru ceļveža sadaļu papildina praktiski 

uzdevumi. Ceļvedis izdots latviešu, angļu un 

krievu valodā. Tas būs piejams no decembra vidus. 

 

 
 

 

     DECEMBRIS  
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kalendārs | 2015. gada decembris 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  
laiks: līdz 2016. gada 31. augustam 

izstāde “Ceļā uz latviešu tautu” 

 

laiks: līdz 2016. gada 29. februārim 

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: no 20. novembra līdz 30. decembrim 

Roberta Kulpes privātkolekcijas izstāde “Nauda Latvijā un pasaulē” 

 

laiks: no 2. decembra līdz 2016. gada 31. janvārim 

izstāde “Ēvalda Dajevska skatuves meti Raiņa lugām” 

 

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 “Rīgas pilij – 500” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka| laiks: līdz 2016. gada 30. aprīlim 

 

LNVM ceļojošās izstādes  
izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | laiks: 30. novembris – 11. decembris 
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LNVM virtuālās izstādes  
YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāmas virtuālās izstādes, 

kurās ietverti muzeja kolekciju izcilākie priekšmeti un dokumenti. Izveidota slaidrāde par 

etnogrāfiskajām saktām, kāzu fotogrāfijām, tautastērpiem, Pieminekļu valdes fotokolekciju, 

Ādama Alkšņa zīmējumiem, Kuzņecova porcelānu u.c.  Tapušas arī izstādes par Raini un 

Aspaziju Kastaņolā un par Brīvības pieminekli. http://bit.ly/1MvZ3V2 

 

Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā  

laiks: 12. decembrī plkst. 12.00 

IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA BĒRNIEM “MAZĀS MĀRAS 

ZIEMAS STĀSTS” 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

aicina uz cikla “Muzejs ģimenei” 

2015. gada pēdējo nodarbību. 

Tuvojoties gada izskaņai, īpaši 

gaidīti tiek Ziemassvētki, kuri 

maziem un lieliem sola patīkamus 

pārsteigumus. Ziemassvētku vakarā, 

kad ģimenes pulcējas pie izrotātās 

eglītes un ver vaļā dāvanu maisu, 

bērni starojošām acīm parasti 

deklamē dzejolīšus vai pantiņus. 

Šogad muzejs piedāvā bērniem 

iemācīties Jāņa Jaunsudrabiņa 

dzejoli ”Mazā Māra”, kurā stāstīts 

par kādas mazas meitenes piedzīvojumu ziemas dienā Rīgā. Ar dzejoli varēs uzsākt 

ceļojumu laikā un nonākt pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu Latvijā.  

Kā ik gadu nodarbības dalībnieki kopīgiem spēkiem izrotās muzeja eglīti un varēs izgatavot 

jautru Ziemassvētku apsveikumu. 
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā 

muzejs uzskata pirmsskolas un 

jaunāko klašu bērnus, kurus pavada 

pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību pasākumā – 

ģimenes biļete 4 EUR neatkarīgi no 

ģimenes locekļu skaita.   

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm 

ar bērniem ciklā „Muzejs ģimenei”, 

aicinot laiku pavadīt kultūrvēsturiskā 

vidē un izzinot kultūras vērtības. 

Ilustratīvi attēli. Fotografēja Santa Cerbule, LNVM.   

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
http://bit.ly/1MvZ3V2
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aktualitātes 2015. gada decembris 

Bezmaksas apmeklējums  
19. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 ikviens bez maksas var apmeklēt LNVM 

pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32 Rīgā. LNVM nodaļas Tautas frontes 

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

Izstāde “Ceļā uz latviešu tautu” 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā apskatāma izstāde “Ceļā uz latviešu tautu”, kurā 

aplūkots laika periods no 13. gs. līdz 19.gs., kad noritēja Latvijas sentautu (kuršu, zemgaļu, 

lībiešu, latgaļu un sēļu) konsolidēšanas process un latviešu tautas veidošanās.  

Izstādē izceltas latviešu kultūras 

vērtības, kuras veidojušās 

gadsimtu gaitā. Izsekots, kā 

noritējusi latviešu apģērba un 

rotu attīstība, cik ilgi saglabājušās 

sentautu materiālās kultūras 

iezīmes un kad veidojies latviešu 

19. gs. tradicionālais tērps.  

Ar karšu un citu materiālu 

palīdzību rādīts, kā formējusies 

latviešu apdzīvotā teritorija, 

kādas pārmaiņas skārušas garīgo 

un materiālo kultūru, kā 

mainījušās tradīcijas un valoda. 

Plašāk aplūkoti latviešu tautas 

etniskās vēstures aspekti, kas raksturo latviešus kā etnisku kopienu un atspoguļo tās 

veidošanos. Kā uzskates materiāli izmantotas muzeja arheoloģijas un etnogrāfijas 

kolekcijas, rakstīto avotu liecības un valodniecības materiāli. 

Izstādē apskatāmas 13.–17. gs. tērpu un to sastāvdaļu rekonstrukcijas, laikaposmā  

no 13. līdz 18. gs. nēsātās rotas, 

aplūkojami keramikas trauki un 

sadzīves priekšmeti, kas lietoti 

ikdienā un svētkos. Atsevišķas 17.–

19. gs. drukātās un rokrakstu 

grāmatas raksturo latviešu rakstu 

valodas attīstību un tās nozīmi 

latviešu izglītošanā un tautas 

pašapziņas veidošanā.  

Izstāde „Ceļā uz latviešu tautu” ir 

turpinājums 1996. gadā aizsāktajam 

ciklam „Latviešu saknes”.  
 

Attēlā: ieskats izstādē “Ceļā uz latviešu 

tautu”. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Jāņa Krēsliņa darbu kultūrvēsturiskais mantojums grāmatā 
Atzīmējot mākslinieka, fotogrāfa, literāta, aktīva sabiedriskā 

darbinieka, aizrautīga folkloras un tautas tradīciju vācēja Jāņa 

Krēsliņa 150 gadu jubileju, apgāds "Neputns" sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo vēstures muzeju izdevis grāmatu “Jānis Krēsliņš – 

latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”. 

320 lappušu biezais izdevums veltīta Jāņa Krēsliņa (1865–?)  

19. gadsimta beigās savāktajiem etnogrāfiskajiem, vēsturiskajiem 

un mākslas materiāliem, kopskaitā 376 priekšmetiem  

(297 fotogrāfijām un 79 zīmējumiem, akvareļiem un eļļas 

gleznojumiem). 

Visas Jāņa Krēsliņa uzņemtās fotogrāfijas un zīmējumi tapuši 1894. un 1895. gadā, kad 

Krēsliņš piedalījās Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rīkotajās ekspedīcijās dažādos 

Latvijas novados ar mērķi iegūt materiālus 

Latviešu etnogrāfiskajai izstādei, ko  

1896. gadā Rīgā X Viskrievijas arheoloģiskā 

kongresa laikā organizēja Rīgas Latviešu 

biedrība. 

Minētās ekspedīcijas kopumā bija 11. Jānis 

Krēsliņš piedalījās četrās, trijās viņš devās 

vienatnē. 1894. gada vasarā Krēsliņš kopā ar 

Pēteri Ābolu jeb Abulu un Krišjāni Zīvartu 

devās ekspedīcijā pa Vidzemes rietumu un 

ziemeļu daļu. 1894. gada Ziemassvētkos 

Krēsliņš devās vākt materiālus uz Nīcas, 

Bārtas un Palangas apkārtni, kas tolaik ietilpa Rucavas pagastā. Nākamā gada Lieldienās 

maršruts veda uz Alsungu, Turlavas, Rumbas un Snēpeles pagasta kuršu ķoniņu ciemiem. 

1895. gada vasarā Jānis Krēsliņš apceļoja Latgali, Vidzemes austrumus un vidusdaļu. 

Grāmatā apkopoti visi LNVM krājumā esošie 

Jāņa Krēsliņa zīmējumi un fotogrāfijas. Tāpat 

grāmatā lasāms LNVM Etnogrāfijas nodaļas 

Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un 

dokumentu kolekcijas galvenās glabātājas 

Sanitas Stinkules raksts “Jāņa Krēsliņa 

zīmējumi – avots latviešu tradicionālās 

kultūras izpētē”, Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiāles docentes Intas Pujātes raksts 

“Jāņa Krēsliņa fotogrāfijas kā latviešu tautas 

portrets” un Jāņa Krēsliņa brāļa Georga 

Krēsliņa mazmazmeitas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķes 

Guntas Tučas raksts “Jāņa Krēsliņa biogrāfija”. 

Grāmatas tapšanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un "Baltic International Bank".  

Tā iegādājama “Neputna” veikalā Tērbatas ielām 49/51, LNVM Brīvības bulvārī 32 un 

Latvijas grāmatnīcās. Līdz 2016. gada martam LNVM Molbertu zālē Brīvības bulvārī 32, 

Rīgā, skatāma arī māksliniekam veltīta izstāde – 22 zīmējumu un 12 fotogrāfiju izdrukas. 
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Padomju okupācijas laika atspoguļojums muzeja ekspozīcijā 
LNVM pastāvīgā ekspozīcija decembrī tiks papildināta ar divām jaunām zālēm  

“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība (1944-1985)" un “Ikdienas dzīve 

Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”.  

Ar fotogrāfiju un vēsturisku priekšmetu starpniecību tajās atainots vēstures posms no 

Latvijas reokupācijas līdz t. s. perestroikai jeb pārbūvei. 

Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika (Latvijas PSR) jeb Padomju Latvija bija  

1940. gadā padomju okupācijas rezultātā izveidota administratīvi-teritoriāla vienība 

Padomju Savienības (PSRS) sastāvā. 

Pastāvošais politiskais režīms bija totalitārs – 

ideoloģizēts, vērsts uz alternatīvu viedokļu 

apkarošanu, represīvs un militarizēts. Lai gan 

PSRS konstitūcija formāli paredzēja 

demokrātiski ievēlētu pārvaldes institūciju 

darbību, praksē padomju vara bija 

komunistiskās partijas diktatūra, ko Latvijā 

īstenoja Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā 

komiteja (LKP CK), kas kontrolēja visas dzīves 

jomas. Režīma saglabāšanai un nostiprināšanai 

tika īstenota vispārēja sabiedrības uzraudzība un 

kontrole, izmantojot slepeno dienestu – Valsts drošības komiteju (VDK) jeb “čeku”, 

cenzūru, propagandu, dogmatisku un ideoloģizētu izglītības sistēmu, kultūru un 

sabiedrisko dzīvi.  

Padomju varas nostiprināšanā aktīvi izmantoja propagandu. Kultūras un sabiedrisko dzīvi, 

presi, radio un televīziju kontrolēja cenzūra. Neskatoties uz propagandas spiedienu, daļa 

sabiedrības centās saglabāt un uzturēt latviešu kultūras vērtības, vēsturisko atmiņu, 

tradīcijas.  

Padomju Savienībā pastāvēja t.s. “plānveida ekonomikas” modelis. Tā pamatā bija 

privātīpašuma noliegums, plānveidīga valsts saimniecība, turklāt ekonomika bija 

ideoloģijas un propagandas sastāvdaļa. Latvijas PSR rūpniecība un lauksaimniecība jau  

20. gs. 40. gados strauji tika pārkārtota atbilstoši PSRS sistēmai un vajadzībām. Rezultātā 

Latvijas PSR notika strauja industrializācija, kas savukārt veicināja neierobežotu imigrāciju. 

Laukos, atbilstoši PSRS paraugam, notika kolektīvo saimniecību (kolhozu un sovhozu) 

veidošana, iznīcinot tradicionālo viensētu 

saimniecību. Ražošanas tempa un 

kvalitātes veicināšanai popularizēja t.s. 

sociālistiskās sacensības principa 

ieviešanu. Produkcijas apjomus pamatā 

kāpināja nevis ar ražošanas modernizāciju, 

bet jaunu darba vietu izveidi. Neskatoties 

uz iepriekš minētajām problēmām, Latvija, 

Lietuva un Igaunija 20. gs. 40.–80. gados 

saglabāja augstāku attīstības līmeni kā 

citas PSRS republikas.  

Attēlos: ieskats ekspozīcijā. Foto: LNVM.  
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Aicina pieteikties starptautiskai zinātniskai konferencei 
2016. gadā aprit 120 gadi kopš Latviešu etnogrāfiskās izstādes, 

kas 1896. gadā notika Rīgā X Viskrievijas Arheoloģiskā kongresa 

ietvaros.  

19. gadsimtā etnogrāfija, kas tolaik ietvēra gan vēsturi, gan 

filoloģiju, gan fizisko antropoloģiju, Centrālajā un 

Austrumeiropā bija kļuvusi par savdabīgu nacionālās 

pašapliecināšanās veidu. Uzskatot tautu tradicionālās kultūras 

mantojumu par nacionālās identitātes nesēju, to ne tikai aktīvi 

vāca, uzglabāja un pētīja, bet tas kļuva arī par svarīgu 

nacionālās kustības sastāvdaļu.  

19. gadsimta beigās Eiropas valstīs dibināja virkni muzeju un organizēja grandiozas 

izstādes, apliecinot tautu kultūru senumu, bagātību, savdabību un krāšņumu. 

Dzimtbūšanas atcelšana, izglītības kāpums arī latviešiem nesa atskārsmi par savu vēsturi, 

kultūru, valodu un tiesībām – tostarp apzināt, saglabāt un redzēt savas tautas garīgās un 

materiālās vērtības. 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde kļuva par lielāko latviešu 

tautas, tās vēstures, kultūras un aktuālo sasniegumu reprezentācijas pasākumu 19. gs. 

beigās. Tā ir nozīmīga robežšķirtne latviešu etnogrāfijas veidošanās vēsturē, Latvijas 

muzeju un to ekspozīciju attīstības ceļā.  

Lai atzīmētu Latviešu etnogrāfiskās izstādes gadadienu un izvērtētu tās devumu latviešu 

vēstures apzināšanas procesā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido izstādi un 

organizē starptautisku zinātnisku konferenci “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu 

etnogrāfiskajai izstādei – 120”. 

Konference notiks Rīgā, Brīvības bulvārī 32, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču 

zālē 2016. gada 26. oktobrī. LNVM aicina pieteikt referātus par šādām tēmām: 

 Rīgas Latviešu biedrības aktivitāšu nozīme latviešu nācijas veidošanās procesā un 

citi nācijas veidošanās aspekti Latvijā, salīdzinot ar Centrālās un Austrumeiropas 

zemēm 19. gadsimtā, 

 19. gadsimta atklājums – vērienīgas izstādes, Latviešu etnogrāfiskās izstādes 

priekšteči un iedvesmas avoti, etnogrāfiskā izstāde Maskavā 1867. gadā, čehu 

etnogrāfiskā izstāde Prāgā 1895. gadā u.c. 

 Latviešu etnogrāfiskās izstādes tapšana: ierosinātāji, organizatori un atbalstītāji, 

eksponātu vākšana (Rīgas Latviešu biedrības etnogrāfiskās ekspedīcijas, to 

dalībnieki, etnogrāfisko materiālu vācēji un iesūtītāji novados, dažādu biedrību 

atbalsts), teatralizētie ieražu uzvedumi, to sagatavošana, 

 Latviešu etnogrāfiskā izstāde un jaunie latviešu mākslinieki, zinātnieki, kolekcionāri, 

 Latviešu etnogrāfiskā izstāde un X Viskrievijas arheoloģiskais kongress. 

Referātu ilgums – 20 minūtes. Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu. 

Pieteikšanās līdz 2016. gada 20. februārim.  

Detalizētāka informācija un dalībnieka anketa LNVM mājaslapā http://lnvm.lv/?p=6408 

 

Tautas frontes muzejā pēdējie remontdarbi 
Decembrī LNVM nodaļā Tautas frontes muzejs 4. stāvā risinās pēdējie remontdarbi, ko veic 

a/s “Valsts nekustamie īpašumi”. Gada laikā kopš LNVM pārņēmis TF muzeju, vēsturiskajā 

ēkā notikuši būtiski labiekārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbi.  

http://lnvm.lv/?p=6408
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Ieskats etnogrāfes darba mūža veikumā 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja apmeklētāju telpā Lāčplēša ielā 106/108, 3. stāvā, 

vienkopus apskatāmas un arī lasāmas etnogrāfes, Valsts emeritētās zinātnieces, habilitētās 

doktores Lindas Dumpes nozīmīgākās publikācijas. Tajā iekļautas 30 publikācijas – 

monogrāfijas, sastādītie izdevumi, publikācijas periodikā un rakstu krājumos, rediģētie un 

recenzētie darbi. Izstāde veltīta Lindas Dumpes nozīmīgajai 85 gadu jubilejai.  

Lindas Dumpes zinātnisko darbu galvenā tēma ir Latvijas lauku ļaužu tradicionālais 

dzīvesveids. Izvēle kļūt par etnogrāfi laikam radās laikā, kad viņa, vēl studējot LU Vēstures 

fakultātē, sāka strādāt Latvijas PSR centrālā Valsts Vēsturiskā muzeja (tagad Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs) Etnogrāfijas nodaļā. Muzejā Linda Dumpe strādāja laikā no 

1953. līdz 1962. gadam, bet muzeja materiālus kā avotu savam zinātniskajam darbam, 

izmantojusi gandrīz visās publikācijās.  

Izstādē sakopotās publikācijas ir nākušas klajā laikā no 1964. līdz 2013. gadam. Senākā no 

tām – monogrāfija “Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā no senākiem laikiem līdz  

20. gs. sākumam. Etnogrāfisks apcerējums” sērijā Latvijas PSR Vēstures muzeja raksti,  

II laidiens, etnogrāfija. Red. T. Zeids, - Rīga, 1964. Izdevums ir bibliogrāfisks retums un 

pagaidām vienīgais plašākais apcerējums par graudaugu un siena novākšanas darbarīkiem. 

Latvijas pamatiedzīvotāju uzturs ir otra, ne mazāk svarīga tradicionālā dzīvesveida daļa, 

kuru pētījusi Linda Dumpe.  Tam veltītas monogrāfijas “Latviešu tradicionālā 

piensaimniecība. Piena produkti un piena ēdieni” – Latvijas vēstures institūta apgāds. – 

Rīga, 1998., ” Alus tradīcijas Latvijā” - Latvijas vēstures institūta apgāds. – Rīga, 2001., 

“Latviešu tautas ēdieni”.  Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko ekspedīciju materiāli / - 

sastādītāja Linda Dumpe; LU Latvijas vēstures institūts – Rīga, 2009.  

Izstāde – lasītava sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar Lindas Dumpes publikācijām 

rakstu krājumos un periodikā, lasīt viņas sastādītos rakstu krājumus, rediģētos un 

recenzētos izdevumus. Starp izdevumiem ir arī darbi, kas publicēti angļu valodā. 

Par mūža ieguldījumu Latvijas etnogrāfijas zinātnes attīstībā Linda Dumpe 2011. gadā ir 

saņēmusi goda apbalvojumu – iecelta par Latvijas Republikas Atzinības krusta virsnieci. 
Kontaktpersona: Ilze Ziņģīte, Etnogrāfijas nodaļas vadītāja, e-pasts: ilze.zingite@lnvm.lv;  

tālr. 67225605. Attēlā: Lindas Dumpes publikāciju izstādē LNVM krājuma telpās. Foto: LNVM 

 

mailto:e-pasts:%20ilze.zingite@lnvm.lv
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Konkurss skolām par iespēju ar apmaksātu transportu apmeklēt “Dauderus” 
LNVM “Dauderu” nodaļa izsludinājusi skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Sasniegumi 

saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas 

laikā (1918.-1940.)” un turpina pieņemt pieteikumus. 

Konkursa mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas par starpkaru perioda Latvijas vēsturi, 

tostarp arī par pirmā Latvijas Republikas Ministru prezidenta, Valsts prezidenta Kārļa 

Ulmaņa dzīves gājumu, devumu Latvijas valstij un nozīmi Latvijas vēsturē. 

Pētnieciskie darbi iesniedzami līdz 2016. gada 2. martam. 

Labāko darbu autori – ārpus Rīgas dzīvojošie skolēni, varēs kopā ar savu klasi doties muzeja 

apmaksātā autobusā uz Rīgu un bez maksas apmeklēt “Dauderu” muzeju. Savukārt Rīgas 

skolēniem kopā ar savu klasi bez maksas būs pats “Dauderu” apmeklējums.  

Konkurss tiek rīkots, pateicoties latviešu kultūras mecenātam un kolekcionāram Gaidim 

Graudiņam, kurš piešķīris līdzekļus skolēnu ceļa izdevumu un muzeja apmeklējuma 

izmaksu segšanai. Kontaktpersona: Olga Miheloviča, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

“Dauderu” nodaļas vadītāja, e-pasts: dauderi@lnvm.lv, tālr. 67392229. 

Konkursa nolikums un pieteikums muzeja mājaslapā http://lnvm.lv/?p=6155 

 

„Dauderos” jauna izstāde “Nauda Latvijā un pasaulē” 
Muzeja sadarbība ar kolekcionāru Robertu Kulpi (attēlā) šogad 

rezultējusies vēl vienā izstādē, kas apskatāma “Dauderos”  

(iepriekš izstādīti tika viņa privātkolekcijas lietiskie materiāli  

par Dziesmu svētkiem). Ilgus gadus maizes darbā strādājot par 

galdniecības skolotāju, kolekcionārs brīvajā laikā azartiski vācis 

sava laikmeta liecības, tostarp dažādu valstu naudu.  
Interese par numismātiku Robertam Kulpem radusies jau skolas 

gados, taču nopietni tai izpausties viņš ļāvis tikai pusmūžā. 

Pakāpeniski numismātikas kolekcija izveidojusies tik plaša, ka  

ar tās starpniecību varēja iepazīt dažādu tautu ekonomisko un 

politisko vēsturi. 

Izstādes apmeklētājiem “Dauderos” tiek piedāvāta Kulpes 

kolekcijas interesantākā daļa – monētas un banknotes, kas atklāj tās 

vai citas valsts individualitāti, nozīmīgus notikumus. Izstāde veidota tā, lai apmeklētāji 

varētu gūt plašāku ieskatu par Latvijā un pasaulē lietotās naudas dažādību un vēsturi. Tā 

aplūkojama līdz šā gada 30. decembrim.  

Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM. 

 

mailto:dauderi@lnvm.lv
http://lnvm.lv/?p=6155
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Ēvalda Dajevska skatuves meti Raiņa lugām “Dauderos” 
Raiņa un Aspazijas jubilejas gada noslēgumā 

LNVM nodaļa “Dauderi” piedāvā apskatīt 

Ēvalda Dajevska (1914-1990) dekorāciju 

metus Raiņa lugai “Pūt, vējiņi!” (1972) un 

skatuves tērpu metus Raiņa lugai “Rīgas 

ragana” (1976). Izstādītie darbi ir latviešu 

kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida 

Graudiņa kolekcijas daļa. 

Mākslinieks Ēvalds Dajevskis dzimis 

Volosovā, Krievijā, tirgotāja ģimenē. Bērnība 

pagājusi Vidzemē, netālu no Valkas. Vēlāk 

Dajevsku ģimene pārcēlusies uz dzīvi Rīgā, 

un topošais mākslinieks apmeklējis 

pamatskolu – viņa zīmēšanas skolotājs bija 

Nacionālā teātra dekorators Arturs 

Cimmermanis.  

Pirmie patstāvīgie darbi tapuši jau 19 gadu 

vecumā Tautas teātrī Rīgā. Vēlāk sekoja darbs 

Rīgas Mazajā teātrī (1935-1936), kur 

Dajevskim vajadzēja veidot vieglas, ātri 

uzstādāmas un izteiksmīgas dekorācijas, jo 

teātra trupa bija bez savas pastāvīgas 

skatuves, tad Ziemeļblāzmas teātrī (1936- 

1938). Nozīmīgs Dajevska daiļrades posms (1941-1944) saistās ar viņa darbību Liepājas   

Operas un drāmas teātrī. 

Otrā pasaules kara beigās Ēvalds Dajevskis devās bēgļu gaitās. Scenogrāfa darbu viņš 

turpināja Mērbekas nometnes teātrī Vācijā (1945-1949), kurā Nacionālā teātra aktieris un 

režisors Osvalds Uršteins bija apvienojis no Latvijas aizbraukušos aktierus. Bija 

nepieciešama īsta meistarība un izdoma, lai no vispieticīgākā materiāla izveidotu 

iespaidīgas un interesantas dekorācijas, piemērojamas jebkurai skatuvei. 

20. gs. 50. gadu sākumā Dajevskis apmetās uz dzīvi Ņujorkā. Brodvejas teātru un filmu 

producents Mihaels Mejerbergs uzaicināja viņu strādāt pasaku filmu nozarē. Sadarbība ar 

Amerikas Latviešu teātra trupām Ņujorkā, 

Vašingtonā un Bostonā netika pārtraukta. 

Amerikas posmā darinātas dekorācijas  

vairāk nekā 20 latviešu lugu iestudējumiem.  

Radošos impulsus Ē. Dajevskis bieži meklēja 

latviešu teikās, pasakās, leģendās, dainās,  

kā arī senajā koka arhitektūrā, kas īpaši 

izpaužas dekorācijās lugām ar folkloras 

motīviem.  

Izstāde apskatāma līdz 2016. gada  

31. janvārim.  
Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM.  
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Muzeja jaunās sejas 
Pēdējos gados Latvijas Nacionālā vēstures muzeja personāls ir atjauninājies – darbu muzejā 

uzsākuši daudzi gados jauni un izglītoti speciālisti. Turpinām iepazīstināt ar LNVM jauno 

iesaukumu. 

OLGA MIHELOVIČA vada LNVM nodaļu “Dauderi” kopš šā 

gada marta. Viņas agrākā darba pieredze saistīta ar 

organizatoriski-administratīvo darbu, projektu vadību Rīgas 

un Latvijas ebreju biedrībā „Šamir”, Rīgas geto un Latvijas 

Holokausta muzejā. Ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra 

grādu vēsturē, no 2011. gada Olga ir Latvijas Universitātes 

Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante. Promocijas darba 

tēma – „Ebreju nacionālā kustība Latvijas PSR (1945-1989)”. 

Viņas pētniecisko interešu lokā ietilpst visu Latvijas 

mazākumtautību vēsture 20. gs.  

Uzzinājusi par LNVM nodaļas “Dauderi” vadītājas vakanci, 

Olga devusies apskatīt iespējamo darbavietu. Izrādījās, ka tā atrodas “skaistā, no sarkaniem 

ķieģeļiem celtā savrupnamā, tās teritorijā ir sakopts dārzs un mākslīgās pilsdrupas. Sapratu, 

kāpēc 19. gs. šī ēka atzīta par vienu no glītākajām Rīgas privātmājām”. Darbs muzejā Olgai 

šķiet saistošs un patīk, jo ir daudzveidīgs: ietver gan pētniecisko darbu, gan darbu ar 

cilvēkiem. Arī dinamiskais darba ritms – ekskursijas, izstādes, tematiski pasākumi, kāzas 

utt. – ļauj pilnveidot profesionālās prasmes un realizēt daudzas radošās idejas. Olga jūtoties 

kā īsta “Dauderu” saimniece un vaicā – ko gan, tikusi pie sava sapņu darba, vēl varot 

vēlēties? Brīvajā laikā Olga ceļo un veic eksperimentus pavārmākslā.   

LIENE ANDREJSONE Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

nodaļā Tautas frontes muzejs sāka strādāt šā gada martā. 

Viņas iepriekšējā darba pieredze saistīta ar Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzeja Latvijas Fotogrāfijas muzeju, kurā Liene 

bija krājuma speciāliste un kurā iepazinusi fotogrāfijas vēsturi, 

tostarp apstrādājusi lielāko stikla plašu negatīvu kolekciju no 

Strenču pilsētas foto darbnīcas. Tur viņa strādājusi līdztekus 

studijām Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātes maģistrantūrā.  

Tautas frontes muzeja krājuma glabātājas darbs pašai bijis liels 

izaicinājums un arī jauna pieredze. Liene atzīst, ka tā devusi iespēju labāk iepazīt Latvijas 

jaunāko laiku vēsturi un padziļināt izpratni par  Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 

gaitu. Darbu ar Tautas frontes muzeja krājumu viņa uztver ļoti atbildīgi un aizrautīgi 

piedalās muzeja atjaunotnes un attīstības procesos. Brīvajā laikā Liene dzied un dejo LU 

folkloras deju kopā “Dandari”.  
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hronika  

Valsts svētku nedēļa novembrī 
Jau tradicionāli Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

iesaistās Lāčplēša dienas un Latvijas valsts 

proklamēšanas gadadienas atzīmēšanā, aicinot 

sabiedrību izzināt un godināt savas tautas, zemes un 

valsts vēsturi. Abās svētku dienās muzejs ir atvērts un 

ieeja muzejā ikvienam ir par brīvu.  

11. novembrī muzeja ekspozīciju un izstādes, tostarp 

unikālo Lāčplēša Kara ordeņa pilno komplektu un 

izstādi “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”, 

kopumā apskatīja 

1471 apmeklētājs. 

No tiem 1237 

muzeju apmeklēja grupās (skolēni, studenti u.c.),  

bet 234 - individuāli.  

Lāčplēša dienā muzeja darbinieki novadīja 41 

ekskursiju: no tām 12 ekskursijas nodarbībā "Mana 

Latvija", 11 ekskursijas izstādē "Lāčplēša Kara ordenis", 

10 ekskursijas ekspozīcijas daļā "Latvijas Republika 

1918-1940", 

7 ekskursijas izstādē "Ceļā uz latviešu tautu" 

un vienu ekskursiju pamatekspozīcijā. Vēl  

16 grupas muzeju apmeklēja bez gida. Kopumā 

11. novembrī muzeju apmeklēja 57 grupas. 

Visvairāk 

skolēnu 

grupu bija 

no Rīgas 

Doma 

kora skolas (7), no Rīgas Tūrisma un radošo industriju 

tehnikuma (4), pa 3 grupām no Rīgas Franču liceja, 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Dizaina un Mākslas 

vidusskolas un Rīgas 84. vidusskolas. Muzeju 

apmeklēja ne tikai Rīgas skolu audzēkņi, bet arī bērni 

un jaunieši no Saulkrastiem, Šķibes, Jūrmalas, 

Pūres, Mores, Suntažiem, Ērgļiem un Liepājas. 

14. novembra Ģimenes dienas pasākumā 

"Mana Latvija" piedalījās 26 apmeklētāji, 

savukārt 18. novembrī muzejā pabija  

476 cilvēki – 311 no tiem muzeju apmeklēja 

grupās, bet 165 – individuāli. Interesentiem 

muzejs šajā dienā arī piedāvāja ekskursijas 

pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs. 
Foto: LNVM.  
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Latvijas Valsts prezidents kopā ar jaunsargiem apmeklē muzeju 

11. novembrī – Lāčplēša dienā – Latvijas 

Nacionālajā vēstures muzejā viesojās arī 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 

un jaunsargu grupa.  

Valsts prezidents aplūkoja vienīgo pilno 

Latvijā zināmo Lāčplēša Kara ordeņa 

komplektu, kas piederējis ģenerālim Jānim 

Balodim un noklausījās LNVM 

Numismātikas nodaļas Faleristikas un 

medaļu kolekciju galvenās glabātājas Laimas 

Grīnbergas stāstījumu par šo apbalvojumu.  

Savukārt ar izstādi “Ceļā uz latviešu tautu” 

Valsts prezidentu un jauniešus iepazīstināja 

LNVM direktors Arnis Radiņš.  

Attēlos: (augšā pa labi) pie Valsts prezidenta 

un LNVM kopīgās mājvietas – Rīgas pils – 

fotogrāfijas. No labās LNVM direktors Arnis 

Radiņš, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 

pa kreisi – LNVM direktora vietniece 

zinātniskajā darbā Irina Zeibārte; (augšā pa 

kreisi) LNVM direktors Arnis Radiņš un 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis; (vidū pa 

kreisi) Valsts prezidents Raimonds Vējonis 

saka uzrunu jaunsargiem; (vidū pa labi) 

jaunsargu grupa; (lejā) Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis un LNVM direktors Arnis 

Radiņš. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Jāņa Krēsliņa grāmatas atvēršana  
25. novembrī Latvijas Nacionālajā 

vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 

tika atvērts muzeja un apgāda 

“Neputns” kopdarbs – grāmata 

“Jānis Krēsliņš – latviešu 

tradicionālo kultūras vērtību 

izzinātājs”. Tajā apkopoti visi 

LNVM krājumā esošie Jāņa Krēsliņa 

zīmējumi un fotogrāfijas. Tās 

sastādītāja ir LNVM Etnogrāfijas 

nodaļas Rokrakstu, zīmējumu, 

fotoattēlu un dokumentu kolekcijas 

galvenā glabātāja Sanita Stinkule, 

kura arī sarakstījusi apcerējumu 

“Jāņa Krēsliņa zīmējumi – avots 

latviešu tradicionālās kultūras izpētē”. Grāmatas atvēršanā piedalījās LNVM darbinieki, 

grāmatas veidotāji un apgāda “Neputns” darbinieki. 

Attēlos: (augšā) LNVM direktors 

Arnis Radiņš (no labās) teic 

ievadvārdus un izsaka pateicību 

grāmatas veidotājiem;  

(vidū) apgāda “Neputns” 

galvenā redaktore, mākslas 

zinātniece Laima Slava (no 

kreisās), līdzās – grāmatas 

sastādītāja LNVM Etnogrāfijas 

nodaļas Rokrakstu, zīmējumu, 

fotoattēlu un dokumentu 

kolekcijas galvenā glabātāja 

Sanita Stinkule un LNVM 

arheologs Ritvars Ritums.  

  

LNVM Etnogrāfijas 

nodaļas Rokrakstu, 

zīmējumu, fotoattēlu un 

dokumentu kolekcijas 

galvenā glabātāja Sanita 

Stinkule LNVM izstādē 

“Jānis Krēsliņš – latviešu 

tradicionālo kultūras 

vērtību izzinātājs”. Fotogrāfs 

Roberts Kaniņš, LNVM.  
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“Dauderos” viesojas kaimiņi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts svētku mēneša gaisotnē 6. novembrī LNVM nodaļā „Dauderi” ciemojās kaimiņos 

esošās a/s “Aldaris” un muzeja “Aldara alus darbnīca” darbinieki, apskatot gan pastāvīgo 

ekspozīciju, gan iepazīstoties ar nama vēsturi.  Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM.  

 

Noslēdzies izglītojošo pasākumu cikls par Trešo atmodu  
Ar ceļojošo izstādi “Baltijas 

brīvības ceļš” un semināru 

Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs sadarbībā ar 4. maija 

Deklarācijas klubu īstenoja 

izglītojošu pasākumu ciklu 

Latvijas novados.  

Tā ietvaros skolās notika 

priekšlasījumi un diskusijas 

skolotāju un vecāko klašu skolēnu 

auditorijās.  

Tajās piedalījās 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.  

Pēdējie 3 semināri novembrī tika noturēti 

Kuldīgā, Krāslavā un Jelgavā.  

Projekts īstenots Latvijas Republikas 

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas  

25. gadadienas atceres pasākumu 

saņemtā finansējuma ietvaros. 
Attēlos: seminārs un izstāde Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā; (pa kreisi) atmiņās dalās Velta 

Čebotarenoka; (pa labi) skolēnus ar LNVM 

ceļojošo izstādi “Baltijas brīvības ceļš” iepazīstina 

LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. Foto: 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 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)  

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); 

8. “Tehniskā modernizācija 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā” (1 zāle); 

9. “Latvijas Republika. 1918.–1940.” (3 zāles); 

10. “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940.–1941. ” (1 zāle); 

11. “Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.–1953. ” (1 

zāle); 

12. “Valstiskās neatkarības atjaunošana. 1987.–1991. ” (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  

 

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

pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām EUR 8.00 

 

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

grupām EUR 15 

 

– Grupām virs 10 cilvēkiem – atlaide 10%. 

 

– Grupas vadītājam un 3 pavadošajām personām apmeklējums bez maksas. 

 

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

1.1. PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.1.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.1.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.1.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.2. MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.2.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.2.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.2.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.3. VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.3.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.3.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.3.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.4. PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS  

(ar PVN) EUR 

1.4.1. Pieaugušajiem 1 persona 4,50 

1.4.2. Skolēniem 1 persona 1,20 

1.4.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 2,20 

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

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

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

1.6.1. latviešu valodā 1 grupa 8,00 

1.6.2 svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9. klašu skolēniem) 1 grupa 15,00 

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

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

1.7.1. Pieaugušajiem 1persona 3,00 

1.7.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.7.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.8. TAUTAS FRONTES MUZEJA APMEKLĒJUMS – PAR BRĪVU   
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pamatinformācija 

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš 

dibināšanas 1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi 

- tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, 

rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas 

darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. 

Latvijas vēstures liecības.  

Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt 

Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz 

mūsdienām, kam ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures 

nozīme. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar 

Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas. 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Āraišu arheoloģiskais muzejparks, “Dauderi” 

un Tautas frontes muzejs. 
 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKO MUZEJPARKU veido 9.-10. gs. latgaļu nocietināta dzīves vieta 

– ezerpils (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) un tās rekonstrukcija, 14.-17. gs. 

viduslaiku pilsdrupas (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis), un teritorija ar akmens un 

bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijām, kuri izvietoti 12 ha lielā teritorijā Āraišu ezera 

krastā netālu no Cēsīm. Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas 

arheoloģisko muzeju. Citu līdzīgu muzeju vidū Eiropā Āraišu arheoloģiskais muzejparks 

izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un 

Vidzemei raksturīgo, labi saglabājušos kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar 

mūsdienu urbāno vidi. 
 

“DAUDERI” izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka 

Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. Jau laikabiedri to atzinuši par vienu no glītākajām Rīgas 

privātmājām. No 1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa 

Ulmaņa vasaras rezidenci.  Pateicoties trimdas mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa 

ieinteresētībai, 1990. gadā tika izveidots Latvijas Kultūras muzejs “Dauderi”. 2010. gadā 

muzejs kļuva par LNVM nodaļu. “Dauderi” piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un 

brīvdabas teritoriju dažāda rakstura pasākumiem.  
 

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

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

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

Atmoda. Muzejs glabā vēsturiskās liecības par lielāko Latvijas valstiskās neatkarības 

atjaunošanas perioda tautas kustību – Latvijas Tautas fronti, atainojot Atmodas laika 

vēsturiskos procesus, notikumus un to dalībniekus.  
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS INTERNETĀ 

 

LNVM 

http://www.lnvm.lv 

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

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 
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