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2016. gadā sāks atjaunot Rīgas pils konventa daļu   
 

Attēlā: Rīgas pils no 

putna lidojuma. 

Dzeltenais 

būvapjoms ir 

priekšpils – jau 

renovētā Valsts 

prezidenta rezidence; 

baltais – pils 

konventa daļa jeb 

kastela, ko tikai sāks 

renovēt un restaurēt.  

Rīgas pils kastela  

ir vecākā un 

autentiskākā 

viduslaiku pils 

Latvijā un arī 

Baltijā. 

 

 

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" šogad plāno sākt Rīgas pils 2. kārtas atjaunošanas darbus  

20 miljonu eiro apmērā. Kastelas daļas restaurācijas un pārbūves projekts jau ir gatavs, to 

izstrādājusi pilnsabiedrība "Rīgas pils kastelas projekts". Izsludināts būvniecības konkurss, kuram 

jānoslēdzas jūnijā. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs plāno atgriezties Rīgas pils kastelas daļā 

2018. gadā. Foto no biroja “Sudraba Arhitektūra” arhīva. 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS 
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Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  
laiks: līdz 20. septembrim 

izstāde “Ceļā uz latviešu tautu” 

 

laiks: līdz 3. aprīlim  

izstāde “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību 

izzinātājs” 

 

laiks: no 12. janvāra līdz 31. janvārim 

mobilā izstāde “Mēs, tauta” (veidota 2012. gadā) 
 

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.”,  

“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”, 

“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940.–1941.”,  

“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem.  

1940. –1953.”,  

“Padomju vara Latvijā: ideoloģijā, pārvalde un saimniecība. 1944.–1985.”, 

“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”, 

“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. 

 

Pieejamas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām programmām “Senā skola”,  

“Viduslaiku bruņinieki” un citām aktivitātēm. 
 

 

vieta: LNVM nodaļa “DAUDERI” 

Sarkandaugavas ielā 30, Rīgā 

laiks: līdz 24. janvārim 

Roberta Kulpes privātkolekcijas izstāde “Nauda Latvijā un pasaulē” 

 

laiks: līdz 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 

Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 
pastāvīgā ekspozīcija 

“Atmoda – LTF – neatkarība” 
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LNVM izstādes ārpus muzeja 

izstāde “Rīgas pilij – 500” 
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 30. aprīlim 
Attēlā: Rīgas pils 19./20. gs. mijā. LNVM krājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNVM ceļojošās izstādes  
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Nīcas vidusskola | laiks: 11.–22. janvāris 

 

izstāde “Latvija Neatkarības kara laikā. 1918.-1921.”  

vieta: Vaiņodes vidusskola | laiks: 18.–22. janvāris 

 

izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Lizuma vidusskola | laiks: 25.–29. janvāris  

 

 
 

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. Jaunākā izstāde ir “Rietumeiropas dālderi”.  

 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

laiks: 9. janvārī plkst. 12.00 

IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA BĒRNIEM “NO SENTAUTĀM LĪDZ 

LATVIEŠU TAUTAI” 

 Bērni muzeja izstādē “Ceļā uz latviešu tautu” 

varēs uzzināt, kā Latvijas teritorijā dzīvojošās 

sentautas – kurši, zemgaļi, lībieši, latgaļi un 

sēļi – pirms vairākiem gadsimtiem pamazām 

apvienojās vienā latviešu tautā.  

Šo vēsturisko stāstu vieglāk uztveramu un 

izprotamu darīs laikmeta arheoloģiskās liecības 

no muzeja krājuma – rotas, tērpi un to 

sastāvdaļas, trauki un sadzīves priekšmeti, kas 

lietoti kā ikdienā, tā svētkos, kā arī senas 

grāmatas – gan drukātas, gan ar roku rakstītas. 

Jauniegūtās zināšanas dalībnieki varēs stiprināt 

un pārbaudīt, aizpildot uzdevumu lapas, 

savukārt radošumu izpaust, izrakstot jeb 

izkrāsojot krūžu un trauku siluetus. Nodarbību vadīs LNVM muzejpedagoģe Ieva Ozola. 

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.  

Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus 

pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Ilustratīvs attēls. Foto: LNVM.   

laiks: 31. janvārī plkst. 12.00 

NODARBĪBA BĒRNIEM “SVĒTDIENA KOPĀ AR ČIPU UN CAPU” 
Šajā nodarbībā ģimenes ar 5-8 gadu veciem bērniem 

aicinātas kopā ar muzeja gidu un rotaļu suņiem Čipu un Capu 

no grāmatiņas “Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures 

muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no vissenākajiem laikiem 

līdz mūsdienām” doties ceļojumā laikā.  

Bērni atraktīvā veidā varēs apskatīt muzeja pamatekspozīciju, 

aptverot Latvijas vēsturi no senvēstures (pirms 13 000 gadu) 

līdz pat valsts neatkarības atjaunošanai (pirms 25 gadiem).  

Kā cilvēki dzīvoja senatnē, ko prata darīt, kā ģērbās,  

kā rotājās, kādas mājvietas būvēja, kā gadsimtu gaitā 

mainījās viņu dzīvesveids – to mazajiem saprotamā valodā 

izstāstīs muzejpedagoģe Ilze Miķelsone, stāstījumu 

papildinot ar dažādu priekšmetu demonstrēšanu. 

Interesentiem būs iespēja, izmantojot jauniegūtās zināšanas, 

pildīt uzdevumu lapu.  

Ieejas maksa – ģimenes biļete 4 eiro vērtībā. 

Nodarbības saturs saistīts ar nesen klajā laisto grāmatiņu 

“Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis 

Latvijas vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”.  

Tā iegādājama turpat muzeja veikalā 2. stāvā.  

Izdevuma cena – 2 eiro.  

Nodarbība notiks katra mēneša pēdējā svētdienā no  

janvāra līdz maijam (ieskaitot). 
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Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

konferenču un ekspozīcijas zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

laiks: 16. janvārī plkst. 12.00 
SARUNA AR DAINI ĪVĀNU PAR BARIKĀŽU LAIKU  
1991. gada janvāra barikādes Rīgā bija Trešās atmodas laika kulminācija. Ar 1990. gada 4. maija 

Neatkarības deklarāciju iesāktais ceļš un tautas griba to īstenot tika pārbaudīta ar atklātu padomju 

militāro spiedienu. 1990. gada nogalē Baltijā parādījās reāli draudi par t.s. “PSRS prezidenta 

pārvaldes” ieviešanu, kas nozīmētu pasludinātās neatkarības faktisku likvidēšanu un PSRS centrālās 

varas ietekmes atjaunošanu.  

1991. gada janvārī centrālās varas draudi pārvērtās reālā militāra spēka pielietošanā, kas prasīja 

civiliedzīvotāju dzīvības. 1991. gada 12. janvāra naktī padomju militārās vienības uzbruka Viļņas 

TV, radio un citiem objektiem. Pēc šī uzbrukuma, kurā tika nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki, 

Rīgā sākās stratēģiskas nozīmes objektu aizsardzības plānošana, tajā iesaistot vienīgo spēku, kas 

bija Latvijas valdībai – tautas masu fizisko klātbūtni, praktisko, organizatorisko un morālo atbalstu. 

Radio 13. janvārī agri no rīta pārraidīja Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja 

vietnieka Daiņa Īvāna aicinājumu tautai pulcēties Rīgā. Pulksten 14.00 Rīgā, 11. novembra 

krastmalā notika Latvijas Tautas frontes rīkotā “Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar 

iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā”. Tajā piedalījās ap 

600 000 līdz 700 000 cilvēku. Šajā pašā dienā tika uzsākta barikāžu celtniecība Rīgā un diennakts 

maiņu nodrošināšana TV, radio, Augstākās Padomes, Ministru padomes un citu iestāžu 

aizsardzībai. 

Barikādes Rīgā ilga no 13. līdz 27. janvārim. To laikā bojā gāja Roberts Mūrnieks, 20. janvāra 

milicijas īpašo uzdevumu vienības (OMON) uzbrukumā Iekšlietu ministrijai tika nošauti iekšlietu 

darbinieki Vladimirs Gomonovičs un 

Sergejs Konoņenko, režisors Andris 

Slapiņš, skolnieks Edijs Riekstiņš, vēlāk 

no gūtajiem ievainojumiem mira 

kinooperators Gvido Zvaigzne.  

21. janvārī Vecrīgā barikāžu celtniecības 

laikā bojā gāja Ilgvars Grieziņš. 

Barikāžu laiku pieminot un atceroties 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  

16. janvārī plkst. 12.00 aicina uz tikšanos 

ar Latvijas Tautas frontes pirmo 

priekšsēdētāju, Latvijas Republikas 

Augstākās Padomes priekšsēdētāja 

vietnieku, pašlaik – Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja pētnieku Daini Īvānu. 

  

 Muzejs aicina atsaukties cilvēkus, kuru 

rīcībā ir priekšmeti, fotogrāfijas, 

dokumenti par 1991. gada janvāra 

barikādēm, un būtu pateicīgs tās saņemt 

krājuma papildināšanai.  

Lūgums sazināties ar LNVM Vēstures 

departamenta speciālistiem, zvanot uz 

tālruņiem: 67212466, 67212246. 
  

  

Attēlā: Ugunskurs pie Ministru padomes 

ēkas Rīgā. 1991. gada janvāris. Fotogrāfs 

Boriss Koļesņikovs. LNVM krājums.  
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aktualitātes 2016. gada janvāris 

Bezmaksas apmeklējums  
30. janvārī 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.  

Muzejs rīko starpdisciplināru starptautisku konferenci “Ceļā uz latviešu tautu” 
Konference notiks 2016. gada 14. septembrī Brīvības bulvārī 32, Rīgā, Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja konferenču zālē. 
LNVM kopš 1996. gada īsteno projektu “Latviešu saknes”. Tā ietvaros atklātas vairākas izstādes, 

veltītas Latvijas sentautu – kuršu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu un sēļu etniskajai vēsturei un 

materiālajai kultūrai, izdotas grāmatas, organizētas konferences un izglītojoši pasākumi.  

Konference “Ceļā uz latviešu tautu” ir paredzēta kā turpinājums aizsāktajam izpētes darbam, kurā 

iecerēts aplūkot ar Latvijas sentautu konsolidācijas procesu un latviešu tautas veidošanās vēsturi 

saistītus jautājumus. 
Latvijas historiogrāfijā ir salīdzinoši daudz neatbildētu jautājumu, kas skar latviešu tautas 

veidošanās priekšnosacījumus, apstākļus un gaitu. Pagaidām nav tapuši arī apkopojoši pētījumi, 

kuros būtu raksturota šī procesa norise un visaptveroši izvērtēts pieejamais avotu klāsts. Līdz šim 

lielāka uzmanība pievērsta nācijas formēšanās laikam un apstākļiem (19. gs.), bet salīdzinoši mazāk 

analizēta tās priekšvēsture. Latviešu tautas veidošanās ir noritējusi ilgākā laika posmā, kas aptver 

laika posmu no 13. līdz 19. gs. Tā neaizsākās noteiktā dienā vai gadā un arī nenoslēdzās konkrētā 

brīdī. Tas bija ilgstošs process ar plūstošām pārejām no vienas situācijas nākamajā. To ietekmēja 

vairāku faktoru kopums un apstākļu sakritība, kā rezultātā noritēja Latvijas sentautu saliedēšanās un 

latviešu kā etniskas kopienas veidošanās. 

Konferencei aicināti pieteikties dažādu nozaru speciālisti (vēsturnieki, valodnieki, sociologi, 

politologi, arheologi, etnologi), lai gūtu plašāku redzējumu par Latvijas vēsturē tik nozīmīgo 

notikumu norises gaitu, risinātu teorētiski konceptuālos jautājumus, gūtu ieskatu par līdzīgu 

notikumu izpētes situāciju un traktējumu kaimiņu zemēs. 
 

Konferences tēmas: 
1) Teorijas jautājumi – tauta, tautība, etnoss, etniskā kopiena; ko šie jēdzieni ietver un kādā 

konkrētā vēsturiskajā situācijā tie ir pielietojami, aplūkojot Latvijas sentautas un latviešus. 
2) Valodas nozīme latviešu tautas veidošanās gaitā. 
3) Kristīgās baznīcas loma Latvijas sentautu konsolidēšanas procesā. 
4) Politisko, saimniecisko un 13.–18. gs. kultūras dzīves notikumu ietekme etnisko procesu norisē. 

Latviešu etniskās pašapziņas veidošanās, laiks un apstākļi. 
5) Latviešu etniskās vēstures atspoguļojums materiālajā un garīgajā kultūrā. 
6) Cik līdzīgi vai atšķirīgi etniskie procesi ir noritējuši kaimiņu zemēs (Igaunijā, Lietuvā, Somijā 

u.c.) un kā tie tiek interpretēti. 
 

Pieteikšanās konferencei – līdz 2016. gada 1. martam, dalībnieka anketas sūtot Vitoldam 

Muižniekam (e-pasts: vitolds.muiznieks@lnvm.lv)  
Referātu ilgums – 20 minūtes. Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu. 
Konferencē nolasītos referātus būs iespējams publicēt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu 

krājumā.  

Detalizētāka informācija un dalībnieka anketa LNVM mājaslapā http://lnvm.lv/?p=6722 

 

 

 

 

mailto:vitolds.muiznieks@lnvm.lv
http://lnvm.lv/?p=6722
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Aicina pieteikties Latviešu etnogrāfiskās izstādes 120 gadu jubilejai veltītai 

starptautiskai zinātniskai konferencei 
2016. gadā aprit 120 gadi kopš Latviešu etnogrāfiskās izstādes, kas 

1896. gadā notika Rīgā X Viskrievijas Arheoloģiskā kongresa 

ietvaros. Tā ir nozīmīga robežšķirtne latviešu etnogrāfijas veidošanās 

vēsturē, Latvijas muzeju un to ekspozīciju attīstības ceļā.  

Lai atzīmētu 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 Brīvības bulvārī 32, Rīgā, Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja konferenču zālē 2016. gada 26. oktobrī.  

 

Līdz 2016. gada 20. februārim 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. gs.,  

 19. gs. 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. 

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

Attēlā: Meitene tradicionālajā apģērbā no Grobiņas apriņķa Nīcas pagasta. 1894. gads. Jāņa Krēsliņa 

zīmējums. LNVM krājums.  

 
 

Konkurss skolām par iespēju ar apmaksātu transportu apmeklēt “Dauderus” 
Turpinās LNVM “Dauderu” nodaļas izsludinātais skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Sasniegumi 

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

(1918.-1940.)”. 

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 

 

 

 

http://lnvm.lv/?p=6408
mailto:dauderi@lnvm.lv
http://lnvm.lv/?p=6155
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Muzeja ekspozīcijā 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers  
LNVM pastāvīgā ekspozīcija papildināta ar 

jaunu zāli “Ikdienas dzīve Padomju Latvijā.  

20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”, kas ļauj 

atgriezties salīdzinoši nesenā pagātnē. Tā laika 

noskaņu liek sajust autentiskais sienu 

krāsojums, sudrabspožie radiatori, mēbeles un 

sadzīves priekšmeti, kādi tolaik atradās Latvijas 

iedzīvotāju mājokļos un bija ikdienas dzīves 

neatņemama daļa. 21. gadsimtā tie jau kļuvuši 

par muzejiskiem retumiem.  

20. gs. 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā 

Padomju Savienībā iezīmējās pārmaiņas 

dzīvokļu celtniecībā. Arī Rīgā tapa brīva 

plānojuma mikrorajoni. Pirmie šāda veida 

dzīvojamie rajoni bija “Āgenskalna priedes” un 

apbūve Grīvas ielā – tipveida ēkas ar nelieliem 

2-3 istabu dzīvokļiem. Šādā standartizētā ekonomiskā dzīvoklī ar ērtībām, t. i., centrālapkuri, vannu 

vai dušu un tualetes telpu, dzīvojamā platība vienistabas dzīvoklī bija apmēram no 18 līdz 20 m
2
, 

divistabu dzīvoklī no 24 līdz 28 m
2
, bet trīsistabu dzīvoklī no 32 līdz 36 m

2
. Palīgtelpu kvadratūra 

sastādīja vidēji ap 12 m
2
.  

Mazgabarīta dzīvokļiem ar zemajiem 

griestiem bija nepieciešamas jauna tipa 

mēbeles, un mēbeļrūpniecībā notika 

būtisks pavērsiens. Sadzīves 

priekšmeti ieguva lakoniskas, 

ģeometriskas formas un minimālu 

stilizētu dekoru. Par raksturīgu 

mājokļu interjera sastāvdaļu kļuva 

sekcijveida mēbeles, kuru ražošanā 

izmantoja unificētas sastāvdaļas.  

Muzeja ekspozīcijā to uzskatāmi 

raksturo pie sienas novietotais sastatņu 

mēbeļu komplekts (projekta autors  

V. Dambrāns, izgatavots 1965. gadā 

kokapstrādes kombinātā “Vulkāns” Kuldīgā), kur sekcija ar plauktiem un skapīšiem ir apvienota ar 

rakstāmgaldu skolēnam. Universālās tipveida mēbeles plauktos izvietotas grāmatas – sešdesmitajos 

gados iecienītā sērija “Ievērojamu cilvēku dzīve”, turpat atrodas Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcā 

ražotā kafijas servīze un porcelāna sīkplastika. 

Dzīvojamā istaba šādā dzīvoklī parasti tika izmantota 

visdažādākajām vajadzībām – gan darbam, gan atpūtai. 

Nozīmīga vieta bija tā dēvētajam atpūtas stūrītim – 

atzveltnes krēslam, kura tuvumā, cenšoties radīt 

mājīgumu, novietota stāvlampa un tolaik iecienītā 

grīdas vāze. Interjerā apskatāma Rīgas radiorūpnīcā 

ražotā populārā radiola “Rigonda”. Par savdabīgu tā 

laika moderno mēbeļu simbolu kļuvuši trīsstūrveida 

zemie galdiņi ar atbilstošām taburetēm. 

Veidojot un arī apskatot muzeja ekspozīcijā iekārtotos 

interjerus, jāņem vērā zināma nosacītība. Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja 20. gs. 60. gadu 

dzīvesvides iekārtojumā izmantoti autentiski 

priekšmeti no muzeja krājuma. 
Attēlā: ieskats LNVM ekspozīcijā “Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Reizi mēnesī notiks Ģimenes dienas  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs jau tradicionāli reizi mēnesī rīko cikla „Muzejs ģimenei” 

nodarbības, aicinot ģimenes ar bērniem 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 pasākumā – ģimenes biļete 

4 EUR vērtībā, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.  

2016. gadā sestdienu nodarbību datumi: 13. februāris, 12. marts, 9. aprīlis, 21. maijs,  

10. septembris, 8. oktobris, 12. novembris, 10. decembris. Sākums plkst. 12.00.  

Norises vieta – LNVM izstāžu un ekspozīcijas zāles, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.  

 
Bērnu ceļveža suņuki tikuši pie vārdiem  
Bērniem domātā ceļveža “Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju!” veidošanas gaitā 

māksliniece Dita Pence radīja divu sunīšu tēlus. Grāmatas atvēršanā un dažas dienas vēlāk arī 

muzeja darbinieku gada nogales pasākumā rotaļu suņukiem tika meklēti 

vārdi. Process noslēdzās ar diviem 

balsojumiem, kura rezultātā vienu suni 

nosauca par Čipu, bet otru par Capu. 

Turpmāk abi palīdzēs bērniem labāk 

iejusties muzejā un izvadās pa Latvijas 

vēstures ekspozīciju. Nākamā kopā 

būšanas reize ar sunīšiem jau 31. janvārī 

(skat. 3. lpp.). 
Attēlos: pa kreisi – Čips, pa labi – Caps. 

Māksliniece Dita Pence. 

 

 

Virtuālā izstāde “Rietumeiropas dālderi” 
YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāma jauna izstāde 

“Rietumeiropas dālderi”.  

Dālderis – liela nomināla sudraba monēta, tika kalta daudzās Eiropas valstīs no 16. gs. sākuma  

līdz pat 20. gs. sākumam. Eiropas valstu un valdnieku savulaik kaltie dālderi veido apjomīgu, 

interesantu un vizuāli pievilcīgu Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja Monētu kolekcijas 

daļu. Tajā sastopami ne tikai tie dālderi, kas 

savulaik bijuši apgrozībā Latvijas teritorijā, 

bet arī kolekcionāru iecienīti krāšanas objekti, 

kas darītu godu jebkurai lielai monētu 

kolekcijai.  
Attēlā: Dālderis, kalts Strasbūrā 1617. gadā.  

LNVM krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.    
 

 

Sagatavos jaunas izstādes tīmeklim 
Šā gada laikā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs iecerējis izveidot vairākas jaunas virtuālās 

izstādes muzeja YouTube kanālam LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM: “LNVM 

etnogrāfisko cimdu kolekcija”, “Romiešu monētas LNVM krājumā”, “Izcilākie priekšmeti Gaida 

Graudiņa kolekcijā”, “Izcilākie priekšmeti LNVM arheoloģisko priekšmetu kolekcijā”, “Izcilākie 

priekšmeti LNVM vēstures priekšmetu kolekcijā”, “1990. gada 4. maija atspoguļojums LNVM 

krājumā”, “Āraišu ezerpils izrakumu laiku lokos”. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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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 jaunajiem 

darbiniekiem. 

NATĀLIJA AMEĻOŠKINA strādā LNVM Etnogrāfijas nodaļā kopš  

2014. gada jūnija un pašlaik pilda krājuma glabātāja asistentes pienākumus. 

Iepriekš bijusi vēstures un sociālo zinību skolotāja Ogres Sv. Meinarda katoļu 

pamatskolā. Maģistra grādu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātē ieguvusi par darbu “Vecrīgas pilsētbūvniecības kultūras mantojuma 

saglabāšanas un attīstības koncepcijas (1948 - 2006)”. Mācību laikā 

programmas The 11'th UNESCO International Summer School on the 

Preservation of Cultural Heritage ietvaros stažējusies Polijā un Ukrainā. 

Natālija muzejā sāka strādāt laikā, kad krājums un muzeja ekspozīcija bija 

jāpārvieto no Rīgas pils uz pagaidu mājvietām. Šajā procesā kārtīgi iepazītas Etnogrāfijas nodaļas 

kolekcijas, un no daudzveidīgā eksponātu klāsta vislielāko iespaidu atstājuši citzemju eksotiskie 

priekšmeti. 2016. gada LNVM zinātniskajos lasījumos maijā Natālija piedalīsies ar referātu 

“Cittautu tradicionālie priekšmeti LNVM Etnogrāfijas nodaļas kolekcijās. To ienākšanas ceļi  

(1920 - 1928) un dāvinātāji”. Iecerēts nolasīt referātus arī Liepājas Universitātes XIX 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē un Daugavpils Universitātes 58. starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē. Darbu muzejā jaunā vēsturniece uztver kā iespēju būt līdzdalīgai senu unikālu 

priekšmetu saglabāšanā un arī kā sava redzesloka paplašināšanas iespēju.  

Trīs pieprasītas publikācijas  
2015. gadā Latvijas Nacionālais vēstures muzeja darbinieki sagatavojuši trīs jaunas publikācijas, 

kas iegādājamas muzeja veikalā Brīvības bulvārī 32 (arī apgāda “Neputns” veikalā un citos Latvijas 

grāmatveikalos) latviešu, angļu un krievu valodā.  

Grāmatiņa “Iepazīsti Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis 

Latvijas vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” ir veidota kā 

izdevums bērniem – tajā daudz krāsainu attēlu, īsi teksti un uzdevumi, 

kas palīdz radoši izzināt muzejā apskatāmo Latvijas vēstures 

ekspozīciju, raisa interesi par Latvijas vēsturi. Izdevējs – LNVM. 

 

 Grāmata "Jānis Krēsliņš - latviešu 

tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" ir 

veltīta latviešu mākslinieka, fotogrāfa, 

literāta, aktīva sabiedriskā darbinieka un 

aizrautīga folkloras un tautas tradīciju vācēja 

Jāņa Krēsliņa (1865-?) 19. gs. beigās 

savāktajiem etnogrāfiskajiem, vēsturiskajiem 

un mākslas materiāliem, kopskaitā 376 priekšmetiem  

LNVM krājumā. Sastādītāja – LNVM etnogrāfe Sanita Stinkule.  

Izdevējs – apgāds “Neputns” sadarbībā ar LNVM. 

 

Dr. hist. Vitolda Muižnieka, LNVM Arheoloģijas departamenta galvenā 

glabātāja monogrāfijā “Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto  

14.-18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla” sistematizēts un analizēts 

mūsdienu Latvijas teritorijā arheoloģiski pētīto 14.-18. gs. apbedīšanas 

vietu materiāls. Darbā raksturotas vēsturisko laiku iedzīvotāju bēru 

tradīcijas un ar tām saistītie reliģiskie priekšstati. Tas publicēts sērijā 

“Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti”, Nr. 21. Izdevējs – LNVM. 
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Darba pilnas rokas  
LNVM arī jaunajā 2016. gadā atbilstoši savai misijai Latvijas valsts un tautas interesēs vāks, 

saglabās, pētīs un popularizēs Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, organizēs izstāžu darbību, veidos ceļojošās izstādes, 

sagatavos publikācijas.  

Viens no jau aizsāktiem un šajā gadā noslēdzamiem darbiem ir muzeja pamatekspozīcijas 

Rīgas pilī koncepcijas pabeigšana un struktūras plāna izstrāde. Muzejs gatavos jaunas izstādes: 

“Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, “Mūsdienu Latvijas Republikas 

pilsētu un novadu apbalvojumi”, “LNVM etnogrāfisko cimdu kolekcija”,  

papildinās Monētu kabineta saturu un veidos jaunas pamatekspozīcijas daļas un pastāvīgās izstādes.  

Iecerēts atjaunot jaunieguvumu izstādes tradīciju LNVM telpās Brīvības bulvārī 32.  

Notiks Āraišu arheoloģiskā muzejparka ekspozīcijas pilnveidošana un papildināšana (repliku 

izgatavošana, interjeru izveide). LNVM nodaļā Tautas frontes muzejs tiks pabeigts 4. stāva 

remonts, līdz ar to ēka būs pilnībā izremontēta. Tiks izveidota arī TF muzeja noslēdzošā 

ekspozīcijas daļa. 

Tāpat muzeja speciālisti turpinās pētīt krājuma kolekcijas, referēs starptautiskās konferencēs,  

rakstīs autordarbus un monogrāfijas. Muzejs organizēs dažādus pasākumus arī plašai sabiedrībai 

gan LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zālēs, gan “Dauderos”, gan Tautas frontes muzejā un 

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā.  

Ar 2016. gadu muzejs arī sāk gatavoties savas pastāvēšanas 150 gadu jubilejai 2019. gadā.  

 

  

  

  

  

 Attēlā: Latviešu etnogrāfiskās izstādes paviljoni Rīgā.  

Tos uzcēla pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859-1928) 

projekta. Izstāde notika 1896. gada Viskrievijas arheologu 

kongresa ietvaros.  

www.mākslasvesture.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada janvāris  12 

hronika  

Pirmais muzeja ceļvedis bērniem 

Lai muzeja apmeklējumu pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem padarītu 

interesantāku un aizraujošāku, muzejs radījis 32 lapaspušu ceļvedi Latvijas vēstures ekspozīcijā, kas 

izvietota LNVM pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32. Izdevums ir pirmais 

LNVM ceļvedis, kas domāts bērniem. Grāmatiņa “Iepazīsties ar Latvijas 

Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsdienām” ir veidota kā izdevums ar krāsainiem attēliem, 

īsiem tekstiem un uzdevumiem, kas palīdz radoši izzināt muzejā apskatāmo 

Latvijas vēstures ekspozīciju, raisa interesi par Latvijas vēsturi.  

Ceļvedis ir bagātīgi ilustrēts ar muzeja krājuma priekšmetu fotogrāfijām un 

mākslinieces Ditas Pences autorzīmējumiem, kas lasītāju ved aizraujošā 

ceļojumā cauri laikmetiem un ļauj izzināt, kā mainījās cilvēku 

nodarbošanās, apģērbs, rotas, sadzīve. Bērniem saprotamā valodā īsos 

tekstos pastāstīts par 12 dažādām tēmām – piemēram, “Kā dzīvoja akmens 

laikmetā”, “Latviešu senču apģērbs un rotas”, “Viduslaiku pilis”, “Latviešu kopības spēks”, “Latvija 

atgūst brīvību”, u.c. Izdevumu sagatavojuši Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti Astrīda 

Burbicka, Toms Ķikuts, Irina Zeibārte un Ilze Miķelsone. Grāmatiņa tulkota arī angļu un krievu 

valodā. Ceļvedis izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Iegādājams LNVM veikalā Brīvības 

bulvārī 32, Rīgā.  

Bērnu ceļveža atvēršanas svētki 
16. decembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Ziemassvētku noskaņā tika atvērts pirmais muzeja 

izveidotais ceļvedis bērniem “Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas 

vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”. Pasākumu, kurā piedalījās muzeja darbinieku 

bērni un mazbērni un draugi, vadīja muzejnieku jaunākās paaudzes pārstāvji.  

  

Siltus ievadvārdus klātesošajiem 

teica LNVM direktors  

Dr. hist. Arnis Radiņš. 

Pasākuma vadītāji:  

(no kreisās) Rihards Burbickis, 

Morics Menģelsons un  

Jānis Ķīkulis. 

    

  

  

  

 Ceļveža autori un pasākuma vadītāji:  

(no kreisās) LNVM Muzejpedagoģijas un 

izstāžu departamenta vadītāja Astrīda 

Burbicka, Morics Menģelsons, Jānis 

Ķīkulis, muzejpedagoģe Ilze Miķelsone, 

Zelma Miķelsone, māksliniece Dita Pence, 

direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina 

Zeibārte, Vēstures departamenta 

Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures 

nodaļas vadītājs Dr.hist. Toms Ķikuts.  

Foto: LNVM un Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Reportāža no atjaunojamās Rīgas pils konventa daļas 
Latvijas sabiedriskajā telpā aizvadītā gada beigās 

plaši izskanēja informācija, ka Rīgas pils 

atjaunošana pabeigta un pils nodota ekspluatācijā. 

Taču renovēta un restaurēta ir tikai priekšpils – 

Valsts prezidenta rezidence, savukārt remontu 

pils senākajā daļā, Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja telpās, vēl tikai uzsāks 2016. gada 

pavasarī.  

Lai sabiedrību iepazīstinātu ar faktisko situāciju, 

LNVM direktors Arnis Radiņš Rīgas pils vecāko 

daļu – kastelu – izstaigāja kopā ar portāla irir.lv 

žurnālisti Ievu Cielavu, fotogrāfu Robertu Kaniņu 

un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 

pārstāvjiem. 

Tapa raksts un fotogalerija “Rīgas pils senākās daļas izaicinājumi”, kas aplūkojama šeit 

http://www.ir.lv:889/2015/12/29/rigas-pils-vecas-dalas-izaicinajumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeja telpas pirms 

renovācijas un 

restaurācijas Rīgas pils 

konventa daļā. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, 

LNVM.  

Visa fotogalerija – irir.lv 

 

http://www.ir.lv:889/2015/12/29/rigas-pils-vecas-dalas-izaicinajumi
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Par nākotnes muzeju Rīgas pilī  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lāčplēša ielā 106/108, kur pašlaik atrodas LNVM krājums, strādā krājuma departamentu un nodaļu 

darbinieki un muzeja administrācija, 22. decembrī notika Rīgas pils kastelas daļas pārbūves projekta 

autoru tikšanās ar muzeja darbiniekiem plašākā sastāvā.  

VNĪ uzdevumā Rīgas pils kastelas restaurācijas un pārbūves skiču projekta koncepciju izstrādājusi 

pilnsabiedrība "Rīgas pils kastelas projekts" (personu apvienība SIA "MARK arhitekti",  

SIA "Sudraba arhitektūra" un SIA "H2E"). 

Rīgas pils kastela ir vecākā un autentiskākā viduslaiku pils Latvijā un arī Baltijā. Kastelas 

atjaunošanas koncepcijas pamatā ir vēsturiskās substances maksimāla saglabāšana nākamajām 

paaudzēm, klāt liekot funkcionālo programmu un nepieciešamās tehnoloģijas. Par vienu no 

pamatuzdevumiem izvirzīta pilnvērtīga apmeklētāju plūsmas un vides pieejamības nodrošināšana. 

Projektā iecerētie ēkas vēsturisko daļu pārveidojumi ir kastelas patiesās vēsturiskās vērtības 

atklāšana un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pilnvērtīgas pastāvēšanas nodrošināšana.  

Ar arhitektonisko vīziju iepazīstināja arhitekts Reinis Liepiņš (SIA “Sudraba arhitektūra”), par 

projekta inženiertehnoloģisko pusi stāstīja Jānis Prauliņš (inženieru birojs “Būve un forma”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlos: augšā priekšplānā (no kreisās) LNVM direktors Arnis Radiņš un arhitekts Reinis Liepiņš; 

lejā (no kreisās) LNVM direktors Arnis Radiņš, arhitekts Reinis Liepiņš, inženieris Jānis Prauliņš, arhitekts 

Jānis Sauka. Fotogrāfs Kārlis Kalseris, LNVM.   
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Ceļojošā vēsture  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā izvietot izglītības un sabiedriskās iestādēs 9 ceļojošās 

jeb mobilās izstādes par Latvijas vēsturi (skat. 15. lpp.) 2015. gadā šo iespēju izmantoja gan Rīgas, 

gan reģionu skolas, Valsts kanceleja, atsevišķas organizācijas. Izstāde “Baltijas brīvības ceļš” tika 

eksponēta arī Vācijā. 

 

 

 

Tradicionālais gada nogales sarīkojums 
21. decembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki sanāca kopā, lai gadumijas noskaņās 

atskatītos uz aizvadītā gada veikumu. Līdzās muzeja bagātīgā krājuma galīgai sakārtošanai pēc 

pārvešanas uz pagaidu mājvietu Lāčplēša ielā 106/108, liels darbs paveikts arī atjauninātas 

ekspozīcijas izveidē muzeja telpās Brīvības bulvārī 32.  

Aizvadītajā gadā LNVM tapušas 9 jaunas ekspozīcijas daļas, tostarp pastāvīgā izstāde “Nauda 

Latvijā”. Radītas jaunas mainīgās izstādes – “Rīgas pilij – 500”, “Ceļā uz latviešu tautu”, “Jānis 

Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”. Izstāde “Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens” eksponēta Minskā un Kijevā.  

Pilnveidota LNVM nodaļu – Tautas frontes muzeja un 

“Dauderi” – ekspozīcija un krājums, piedāvājums 

sabiedrībai, popularizēta to darbība. Āraišu 

arheoloģiskajā muzejparkā iedibinātas jaunas tradīcijas 

un piesaistīts būtiski lielāks apmeklētāju skaits.  

2015. gada bilances saturisko vizualizāciju bija 

sagatavojušas LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta, Dauderu nodaļas, Āraišu arheoloģiskā 

muzejparka un Tautas frontes muzeja  darbinieces, to 

aizraujošā stāstījumā vērta LNVM direktora vietniece 

zinātniskajā darbā Irina Zeibārte.  

Saviesīgajā daļā muzejnieki cienājās ar pašu sarūpētiem 

gardumiem un jau tradicionāli arī dejoja Restaurācijas 

departamenta darbinieku vadībā.  
Attēlā: 2015. gada oktobrī atklātās izstādes “Ceļā uz 

latviešu tautu” veidotāji – (no kreisās) arheologi  

Baiba Vaska, Arnis Radiņš, Vitolds Muižnieks, Irita Žeiere, 

priekšplānā mākslinieks Ģirts Boronovskis.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.   
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piedāvājumi 

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

šādas ceļojošās izstādes:  

1. “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”; 

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

3. “Patiesība par Lielvārdes jostu?”;  

4. “Rīgas naudai - 800”; 

5. “Mēs, tauta”; 

6. “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”; 

7. “Kas pagātni pētī, nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”; 

8. “Ceļā uz Latvijas brīvību”; 

9. “Baltijas brīvības ceļš”. 

 

Ceļojošo izstāžu eksponēšana – EUR 4,27 dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki. 

Transportēšana iespējama vieglajā auto. 

 
Muzejpedagoģiskās programmas un ekskursijas skolām 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.  

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. 
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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. 

 

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:  

 
– Skolēniem EUR 0.75, pieaugušajiem EUR 3.00. 

 

– 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, kurās ir vairāk par 10 cilvēkiem – atlaide 10%. 

 

– Grupas vadītājam un 3 pavadošajām personām apmeklējums bez maksas. 

 

– Pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. 
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cenrādis  

 LNVM pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums 

1.1. PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.1.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.1.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.1.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.2. MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.2.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.2.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.2.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.3. VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) EUR 

1.3.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.3.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.3.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.4. PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS  

(ar PVN) EUR 

1.4.1. Pieaugušajiem 1 persona 4,50 

1.4.2. Skolēniem 1 persona 1,20 

1.4.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 2,20 

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

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

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

1.6.1. latviešu valodā 1 grupa 8,00 

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

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

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

1.7.1. Pieaugušajiem 1persona 3,00 

1.7.2. Skolēniem 1 persona 0,75 

1.7.3. Studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

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

1.8. TAUTAS FRONTES MUZEJA APMEKLĒJUMS – PAR BRĪVU   
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pamatinformācija 

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

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

1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi - tā kolekcijās ir 

vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, 

tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, 

fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības.  

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

pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam ir 

arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīme. LNVM organizē 

izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu 

krājumus un citas publikācijas. 

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

frontes muzejs. 
 

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

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

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

mājokļu rekonstrukcijām, kuri izvietoti 12 ha lielā teritorijā Āraišu ezera krastā netālu no Cēsīm. Kopš 

20. gs. 90. gadu sākuma to attīstīja kā Baltijā pirmo brīvdabas arheoloģisko muzeju. Citu līdzīgu 

muzeju vidū Eiropā Āraišu arheoloģiskais muzejparks izceļas ar unikāliem arheoloģiskiem 

atradumiem, rekonstrukcijas atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo, labi saglabājušos 

kultūrvēsturisko ainavu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdienu urbāno vidi. 
 

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

Bingnera ģimenes villā. Jau laikabiedri to atzinuši par vienu no glītākajām Rīgas privātmājām. No 

1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci.  

Pateicoties trimdas mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa ieinteresētībai, 1990. gadā tika izveidots 

Latvijas Kultūras muzejs “Dauderi”. 2010. gadā muzejs kļuva par LNVM nodaļu. “Dauderi” piedāvā 

ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura pasākumiem.  
 

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

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

centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā iemūžināta kā Latvijas trešā Atmoda. Muzejs glabā 

vēsturiskās liecības par lielāko Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas kustību – 

Latvijas Tautas fronti, atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un to dalībniekus.  
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS INTERNETĀ 
 

LNVM 
http://www.lnvm.lv 

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

https://twitter.com/LV_vest_muzejs 

YouTube.com – LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM  

Instagram: Nacionalais_vestures_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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