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Jauna ekspozīcijas zāle par latviešu centieniem 19. gs. vidū – 20. gs. sākumā 

Viena no svarīgām 19. gadsimta 

daudzveidīgo pārmaiņu sastāvdaļām 

līdzās sociālajām pārmaiņām, 

saimnieciskajām un pārvaldes 

reformām, bija latviešu nacionālā 

kustība un latviešu nācijas veidošana. 

Latvieši 19. gs. otrajā pusē no 

etniskas kopības (tautības) kļuva par 

nāciju (tautu).  

Nacionālā pašapziņa iekļāva 

daudzveidīgas šķautnes – ne tikai 

vienu valodu vai sociālo piederību, 

bet arī izpratni par tautas vēsturi, 

apdzīvoto teritoriju, kopēju kultūras 

un sabiedrisko dzīvi, nākotnes mērķiem. Šajā laikā veidojās modernā sabiedrība, saimniecība un 

kultūrvide, kas Latvijas teritoriju raksturoja arī 20. gadsimtā. Jaunajā ekspozīcijas zālē  

“Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā 

dzīve” raksturota Latvijas teritorijas pārvalde, nacionālās kustības priekšnosacījumi – izglītības, 

kultūras situācija, zemnieku tiesību paplašināšana 19. gs. pirmajā pusē, kā arī latviešu 

sabiedriskās un kultūras dzīves centieni, izcilākie sasniegumi 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. 

sākumā. Plašāk – 5. lpp. Attēlā: fragments no muzeja ekspozīcijas par jaunlatviešiem.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada februāris  2 

kalendārs | 2016. gada februāris 

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 13. martam 

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. ”,  

Jaunums – “Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un 

sabiedriskā dzīve” 

“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 28. februārim 

“Ēvalda Dajevska skatuves meti Raiņa lugām” 

 

laiks: no 3. līdz 29. februārim 

Tautas lietišķās mākslas studijas “Rezēda” izstāde “Mājas rotājumi no Ziemassvētkiem līdz 

Lieldienām ” 

 

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 

 

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, par “Rietumeiropas dālderi”. Jaunākā izstāde ir “Barikādēm – 25”, no 

februāra būs skatāma izstāde “Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās ekspedīcijās”. 

 

Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

konferenču zāle Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

ASV MUZEJU EKSPERTES SEMINĀRI  
Lindas Norisas (ASV) lekciju un semināru cikls “Dialogā balstīta mācīšanās: radošums muzeja 

darbā” domāts muzeju speciālistiem, pētniekiem, lektoriem, studentiem, interesentiem un notiks 

Rīgā un Tukumā no 10. līdz 18. februārim. Lekcijas noritēs angļu valodā ar sinhrono tulkojumu 

latviešu valodā, semināri – tikai angļu valodā. 

Lindas Norisas lekciju un semināru programmu īsteno Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar 

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību, Latvijas Kultūras ministriju un muzejiem: Žaņa Lipkes 

memoriālu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Kino muzeju un 

Tukuma muzeju.  

Linda Norisa (www.lindabnorris.com) ir plašu starptautisku pieredzi guvusi muzeju eksperte un 

Džona Hopkinsa Universitātes Muzeju studiju programmas lektore, arī emuāra „The Uncatalogued 

Museum” autore. Projekta finansētājs: Baltic-American Freedom Foundation 

www.balticamericanfreedomfoundation.org 

Dalība lekcijās un semināros ir bez maksas. Iepriekšējas pieteikšanās iespēja pārbaudāma šeit 

http://www.lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/lekciju-un-seminaru-cikls-dialoga-balstita-macisan/ 

 

PROGRAMMA (tikai LNVM) 
10. februārī plkst. 10.00-12.00, plkst. 13.00-15.00  

Lekcija “Atšķirību izlīdzināšana un saišu stiprināšana. Sabiedrības iesaistīšana muzeja 

darbā”.  

Kā muzejs var mazināt dažādām sabiedrības grupām piemītošās atšķirības un veidot 

ciešākas saites starp cilvēkiem ar līdzīgām interesēm. 

 

11. februārī plkst. 10.00-12.00  

Lekcija “Ieskats ASV muzeju dzīvē”.  

Atšķirībā no Eiropas valstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm nav Kultūras ministrijas. Rezultātā 

izveidojies sarežģīts, tomēr nozīmīgs ideju, pieeju un standartu kopums. Pārskatā tiks sniegta 

informācija par aktuālajiem ASV muzeju rādītājiem un darbības principiem. 

 

11. februārī plkst. 13.00-15.00  

Domu apmaiņa par radošumu muzejā un mūsdienu muzeju radošo (vai ne tik radošo) praksi. 

 

16. februārī plkst. 10.00-12.00, plkst. 13.00-15.00  

Seminārs “Apmeklētāju balsis muzejos”.  

Seminārā tiks aplūkotas dažādas mācīšanās teorijas muzejos; apmeklētāju iesaistīšana sākotnējā un 

formatīvajā izvērtēšanā; viegli atdarināmi un lēti praktiski izmantojamie elementi. Tiks runāts arī 

par to, kā sabalansēt kuratora autoritāti ar apmeklētāju aktivitātēm.  

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
http://www.lindabnorris.com/
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/
http://www.lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/lekciju-un-seminaru-cikls-dialoga-balstita-macisan/
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Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

laiks: 13. februārī plkst. 12.00 

IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA BĒRNIEM “STĀSTI PAR BRUŅINIEKIEM” 

 Šajā pasākumā, uz kuru gaidīti bērni vecumā no 4 līdz 10 gadiem, 

jaunie vēstures interesenti varēs izzināt viduslaiku bruņinieku 

dzīvesveidu, uzzināt daudz interesantu detaļu par dažādu laikmetu 

bruņām un ieročiem un to pielietošanu dažādās situācijās. 

Muzejpedagoģe Santa Cerbule savu stāstījumu papildinās ar muzeja 

krājuma priekšmetu un atdarinājumu demonstrēšanu.  

Bērni paši varēs novērtēt, cik spēcīgam 

vajadzēja būt viduslaiku bruņiniekam, lai 

spētu noturēt rokās ieročus un nēsāt bruņas. 

Jauniegūtās zināšanas nodarbības apmeklētāji 

varēs pielietot, aizpildot darba lapas ar 

āķīgiem jautājumiem. 

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki (arī 

pieaugušie), ja vēlēsies, aicināti iesaistīties 

teatralizētā uzvedumā, kurā darbosies 

topošais bruņinieks, karalis un karaliene ar 

savu svītu – ieroču nesējiem, tirgotājiem, 

galma dāmām un princesēm. Lomas tiks 

izlozētas. Dalībnieki pārģērbsies stilizētos 

kostīmos, lai piedalītos jaunā bruņinieka iesvētīšanā, simboliski ievērojot šīs 

nozīmīgās ceremonijas tradīcijas - "nakts sardzi baznīcā", tikšanos ar karali, 

zvēresta nolasīšanu un zobena simbolisko sitienu pa plecu. No karalienes 

jaunais bruņinieks saņems seniem ģerboņiem rotātu diplomu, kas apliecinās 

viņa jauno statusu. Vecāki aicināti līdzi ņemt fotoaparātus! 

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). Maksa par līdzdalību pasākumā – ģimenes biļete 4 EUR 

neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. Foto: LNVM.   

 

Pasākumi  
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

konferenču zāle Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

laiks: 20. februārī plkst. 12.00 
TIKŠANĀS AR MUZEJA ARHEOLOGIEM  
Kopš pagājušā gada oktobra beigām LNVM telpās ir apskatāma izstāde “Ceļā uz latviešu tautu”.  

Tā veltīta latviešu nācijas veidošanās vēsturei, aptverot laika posmu no 13. līdz 19. gs. Izstāde  

ir turpinājums LNVM aizsāktajam ciklam “Latviešu saknes”, kura ietvaros jau ir notikuši vairāki 

pasākumi, kas veltīti Latvijas sentautu (kuršu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu un sēļu) vēsturei.  

Izstādē aplūkoti vairāki aspekti: kā formējusies latviešu vēsturiski apdzīvotā teritorija, kādas 

pārmaiņas skārušas materiālo kultūru, kā mainījušās tradīcijas un valoda. To atspoguļo muzeja 

arheoloģiskā un etnogrāfiskā krājuma materiāli, rakstīto avotu liecības un valodniecības materiāli. 

Lielāka uzmanība veltīta arheoloģiskajām liecībām, kuras ļauj izsekot izmaiņām materiālajā un 

garīgajā kultūrā, kā arī atklāj etnisko procesu norisi apskatāmā periodā.  
Pasākuma apmeklētāji varēs tikties ar izstādes “Ceļā uz latviešu tautu” veidotājiem – LNVM 

Arheoloģijas departamenta speciālistiem Vitoldu Muižnieku, Baibu Vasku, Baibu Dumpi, Iritu 

Žeieri, padziļināti iepazīstoties ar izstādi, iztaujāt par eksponātiem un saņemt atbildes uz 

interesējošiem jautājumiem.   



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada februāris  5 

Pasākumi  
vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS  

laiks: 21. februārī plkst. 13.00 – 16.00 
METEŅU LUSTES ĀRAIŠOS 

Āraišu arheoloģiskais muzejparks aicina nosvinēt Meteņus kopā 

– lustēties, laisties no kalna, lielīties, sacensties, mēroties ar 

spēkiem un izveicību, dzīt Meteni, cienāties ar Meteņu putru.  

Ja nebūs iestājies pilnīgs atkusnis, svinētāji aicināti ņemt līdzi 

ragaviņas un citus šļūcamrīkus.  

Meteņi ir pēdējā ziemas maskošanās reize, nākamā – tikai 

Mārtiņos. Metenim aizejot, maskas parasti noglabā, bet Āraišos 

Meitu salā līdz pat Lieldienām kokos apskatāms masku dārzs. 
Ilustratīvs foto. 

 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

laiks: 28. februārī 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.  

 Ieejas maksa – ģimenes biļete 4 eiro vērtībā. 

Nodarbības saturs saistīts ar 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 arī marta, aprīļa un maija pēdējā svētdienā. 

  

 Attēlos (vidū): mākslinieces Ditas Pences zīmētie 

suņi Čips un Caps. 
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aktualitātes 2016. gada februāris 

Bezmaksas apmeklējums  
27. februārī 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.  

Jauna ekspozīcijas zāle – par latviešu centieniem 19. gs. 2. pusē un 20. gs. 

sākumā 
Muzejs izveidojis jaunu ekspozīcijas daļu, kurā atspoguļota latviešu sabiedriskā dzīve un kultūra 

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā nacionālās pašapziņas veidošanās laikā. 19. gadsimts bija 

daudzveidīgu jauninājumu laiks Latvijas teritorijā. Dzimtļaudis kļuva par brīvu zemnieku kārtu, 

priviliģēto un nepriviliģēto dalījuma vietā nāca 

pakāpeniska kārtu tiesību vienādošana.  

Viens no modernizācijas elementiem bija 

latviešu nacionālā kustība un latviešu nācijas 

veidošana. Jaunajos saimnieciskajos un 

sociālajos apstākļos zemnieku kārtai 

piederējušie guva citu pašapziņu. Latvieši no 

etniskas kopības (tautības) kļuva par nāciju 

(tautu). Nacionālā pašapziņa iekļāva 

daudzveidīgas šķautnes – valodu, sociālo 

piederību, arī izpratni par tautas vēsturi, 

teritoriju, kopēju kultūras un sabiedrisko dzīvi, 

nākotnes mērķiem. Veidojās modernā 

sabiedrība, saimniecība un kultūrvide, kāda Latvijas teritorijā pastāvēja arī 20. gadsimtā. Latviešu 

nācijas izveidošana, līdzīgi kā citviet Centrālajā un Austrumeiropā, bija izglītotu latviešu aizsāktās 

nacionālās kustības rezultāts.  

Laika gaitā nacionālās kustības aktīvistu loks, auditorija un darbības formas paplašinājās. Kopš 

19. gs. 60. gadiem ievērojami daudzveidīgākas kļuva latviešu sabiedriskās dzīves aktivitātes, 

veidojās kultūras dzīve un izdevējdarbība latviešu valodā. 19. gs. otrajā pusē jaunā izglītoto 

latviešu paaudze aizsāka nacionālās mākslas, 

mūzikas veidošanu, folkloras, tautas 

nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma 

vākšanu un izpēti, darbību citās jomās. Latviešu 

veidotā kultūras un sabiedriskā dzīve attīstījās 

pakāpeniski, taču jau 19.–20. gs. mijā bija 

izveidota nacionālā literatūra un grāmatniecība, 

mūzika, māksla, noformulēti latviešiem aktuālie 

jautājumi humanitāro zinātņu jomās, īpaši 

valodniecībā un vēsturē. Nacionālās kustības 

ietvaros tika radītas tradīcijas, no kurām 

spilgtākā ir Dziesmu svētki. 

Robežšķirtne latviešu sabiedrības dzīvē bija 

1905. gada revolūcija. Sākotnēji ārēju apstākļu veicināta, revolūcija ieguva plašu atbalstu latviešu 

vidū. Revolūcijas gaita, latviešu interešu formulēšana, arī nemieru nežēlīgā apspiešana veicināja 

politiskās diskusijas, dažādu politisko virzienu formēšanos latviešu sabiedrībā. Pēc revolūcijas 

daļā latviešu sabiedrības zuda ilūzijas par cariskās Krievijas politisko režīmu un tā mērķiem. 

Latviešu nacionālās kustības pirmsākumos 19. gs. 50. gados un arī vēlāk netika izvirzīti konkrēti 

politiskie mērķi saistībā ar Latvijas teritorijas nākotni. Tomēr latviešu nācijas veidošanās  

19. gadsimtā, sakņota latviešu etniskajā kopībā, noteica Latvijas valsts izveidošanas iespēju  

1918. gadā, kā arī jaunās valsts aizstāvētās vērtības un ideoloģiju. 
Attēlos: ekspozīcijas par latviešu centieniem 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā fragmenti. Foto: LNVM.  
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Aicina pieteikties starpdisciplinārai starptautiskai konferencei “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.  
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. 

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

(e-pasts: vitolds.muiznieks@lnvm.lv).  

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 

 

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. Lai atzīmētu izstādes gadadienu un izvērtētu tās 

devumu latviešu vēstures apzināšanas procesā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido izstādi 

un 26. oktobrī organizē starptautisku zinātnisku konferenci “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu 

etnogrāfiskajai izstādei – 120”.  

Līdz 20. februārim LNVM aicina pieteikt referātus.  
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.  
Detalizētāka informācija un dalībnieka anketa LNVM mājaslapā http://lnvm.lv/?p=6408 

 

Konkurss skolām par iespēju ar apmaksātu transportu apmeklēt “Dauderus” 
Februārī vēl 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 

 

 

mailto:vitolds.muiznieks@lnvm.lv
http://lnvm.lv/?p=6722
http://lnvm.lv/?p=6408
mailto:dauderi@lnvm.lv
http://lnvm.lv/?p=6155
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Izstāde “Mājas rotājumi no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām” 
LNVM nodaļā “Dauderi” no 3. februāra līdz  

29. februārim būs apskatāma Tautas lietišķās mākslas 

studijas “Rezēda” izstāde “Mājas rotājumi no 

Ziemassvētkiem līdz Lieldienām”. 
Studija “Rezēda” dibināta 1980. gada 8. septembrī. 

Studija Intas Valdenas (Floras dizaina apvienības 

biedre, lektore Latvijas Universitātē) vadībā Rīgas 

Latviešu biedrības paspārnē darbojas kopš 1992. gada 

rudens. “Rezēda” darbības virzieni saistās ar izstāžu 

rīkošanu, regulāru semināru, lekciju organizēšanu, pieaugušo apmācību, floristikas un floras 

dizaina popularizēšanu dažādos Latvijas preses izdevumos, radošu floras dizaina darbu veidošanu 

prezentācijas pasākumos gan Rīgas Latviešu biedrībā, gan ārpus tās. Tautas lietišķās mākslas 

studijas pamatsastāvs nav būtiski mainījies, tai izveidojies savs rokraksts. Publicitātes attēls. 

 

Jauna virtuālā izstāde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājot plašāk iepazīt Pieminekļu valdes etnogrāfisko ekspedīciju gaitu, muzeja mājas lapā 

www.lnvm.lv no februāra pieejama virtuālā izstāde “Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās 

ekspedīcijās”. Izstādes mērķis ir iepazīstināt interesentus ar ekspedīciju norisi tajos Latvijas 

apriņķos, kuros dokumentēti UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā 

reģistrā iekļautie fotonegatīvi, kā arī parādīt daļu no tiem priekšmetiem, kas Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja krājumā nonākuši, pateicoties Pieminekļu valdes ekspedīcijām. Līdzās 

fotoattēliem, kas ataino ekspedīcijas dalībnieku darba gaitas, skatāmi attiecīgajās mājās 

fotografētie LNVM nominācijas “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana 

Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” fotouzņēmumi.  

 

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. 

LĪGA LOČMELE ieguvusi vēstures maģistra grādu Latvijas Universitātes Vēstures un filosofijas 

fakultātē. Krājuma glabātājas darbu LNVM Vēstures departamentā uzsākusi 2014. gada februārī, 

sistematizējot padomju okupācijas laika un mūsdienu fotogrāfiju kolekcijas. Līga uzskata, ka bez 

vizuālajiem avotiem nav iedomājama daudzu mūsdienu vēstures 

jautājumu izpēte, tāpēc savu darbu apzinās ļoti atbildīgi. Ar 

gandarījumu atceras muzeja Jurģu laiku 2014. gadā, kad visu krājumu 

nācās pārvest uz pagaidu glabātavām Lāčplēša ielā. Tad jaunā 

vēsturniece aptvērusi, cik dažāds, bagātīgs un skaists ir muzeja 

krājums. Lai sekotu līdzi jaunākajām tendencēm muzeoloģijā, izstāžu 

veidošanā un vēstures izpētē, Līga apmeklē dažādas lekcijas un 

konferences, cenšas sekot līdzi ārvalstu universitāšu piedāvātajiem 

tiešsaistes kursiem, kas dažkārt dod iespēju uz ierastām lietām 

paskatīties no cita skatupunkta. Nākotnes muzeju Līga redz kā zinātnisku un sabiedrisku centru, 

kurā notiek argumentētas diskusijas par sabiedrībai aktuāliem un nereti sāpīgiem jautājumiem un 

kurā jaunā vēsturniece noteikti grib piedalīties. Foto no personīgā arhīva.  

http://www.lnvm.lv/
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hronika  

Latvijas Radio par muzeja devumu gados jaunākajai auditorijai 
Par nesen klajā laisto izdevumu 

“Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures 

muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 

ieinteresējās Latvijas Radio 1 raidījums 

“Kultūras rondo”. Kultūras žurnāliste Ruta 

Rikše intervēja gan grāmatiņas autores – 

Irinu Zeibārti un Astrīdu Burbicku, gan 

lasītājus un lietotājus – 10-gadniekus 

Rihardu un Moricu. Raidījumu var 

noklausīties lsm.lv http://bit.ly/1K8cwHW 

Savukārt Latvijas Radio 1 raidījumā 

“Ģimenes studija” LNVM 

Muzejpedagoģijas departamenta vadītāja 

Astrīda Burbicka piedalījās sarunā par to, kā ar bērniem un jauniešiem runāt par vēsturi, kā  rosināt 

padziļinātu interesi par to ģimenes sarunās, mācību stundās skolā vai arī īpašās nodarbībās muzejos. 

Raidījumu var noklausīties lsm.lv http://bit.ly/1KcDAWm 

Barikāžu atceres gadadiena rosina interesi par Trešo Atmodu 
LNVM izveidotā virtuālā izstāde "Barikādēm - 25" divu nedēļu laikā YouTube kanālā 

LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM ir kļuvusi par skatītāko muzeja veidoto virtuālo izstādi, 

pārsniedzot 1300 skatījumus. Šī virtuālā izstāde tika 

demonstrēta arī barikādēm veltītajā pasākumā NBS 

štābā, kur ar priekšlasījumu uzstājās Dainis Īvāns.  

Arī muzejā 16. janvārī interesentiem bija iespēja 

noklausīties Daiņa Īvāna – pirmā Latvijas Tautas 

frontes priekšsēdētāja, pašlaik LNVM Tautas frontes 

muzeja pētnieka – stāstījumu, emocionālajām atmiņām 

par barikāžu laiku. Tāpat muzeju apmeklēja vairākas 

grupas, kas vēlējās iegūt plašāku un dziļāku iespaidu 

par Trešās Atmodas notikumiem: vairākas grupas no 

Rīgas Kultūru vidusskolas un 80 zemessargi no Rīgas 

un Zvejniekciema pirms svinīgā zemessargu zvēresta 

nodošanas (attēlā). Foto: LNVM. 

 

Apstrīdēts muzeju krātuves celtniecības konkurss 
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" izsludinātajā iepirkumā par Muzeju krātuvju kompleksa 

būvniecības darbu veikšanu Pulka ielā 8 uzvarējusi piegādātāju apvienība SIA "Re&Re" un SIA 

"RERE04". Būvniecības darbu līgumcena ir 20 478 622,25 eiro bez PVN. Iepirkumā piedāvājumus 

iesniedza 12 pretendenti. Taču 21. janvārī AS "LNK Industries" iesniegusi sūdzību par šī iepirkuma 

rezultātiem. Par sūdzības izskatīšanas termiņu noteikts 15. februāris. Paredzēts, ka krātuvju 

kompleksa 1. kārtas realizācijas termiņš ir  

15 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas.  

Muzeju krātuvju kompleksu paredzēts izveidot, 

lai nodrošinātu Latvijas Nacionālo vēstures 

muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju un 

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju ar 

piemērotām telpām muzeju krājumu izvietošanai 

un darbam ar krājumu priekšmetiem. Attēlā: 

krātuvju vizualizācija www.vni.lv 

http://bit.ly/1K8cwHW
http://bit.ly/1KcDAWm
http://www.delfi.lv/temas/buvnieciba
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Lekcija par Pieminekļu valdes fotokolekciju  
Turpinās UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 

Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja nominācijas 

“Tradicionālo prasmju un dzīvesveida 

dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. 

gada ekspedīciju fotonegatīvos” popularizācija gan 

pieaugušo, gan skolēnu auditorijās.  

LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma 

glabātāja Gunita Baumane 14. janvārī ar 

nominētajiem fotonegatīviem kā izciliem 

dokumentālās fotogrāfijas piemēriem iepazīstināja 

Birutas Mageles Starptautiskās Stilistu skolas mācību 

programmas “Profesionālā foto skola” audzēkņus.  

Savukārt Rīgas Centrālajā bibliotēkā 21. janvārī, pulcējot lielu interesentu skaitu, Gunita Baumane  

klātesošos iepazīstināja ar nominācijā iekļautajiem fotouzņēmumiem un stāstiem par dažādos Latvijas 

reģionos dzīvojošo ļaužu ieražām un tradīcijām. Lekcijas laikā bija iespēja aplūkot 20. gs. 30. gados 

lietotu fotoaparātu un uzzināt, kādi 

izskatījās šajos fotoaparātos izmantotie 

stikla plašu fotonegatīvi. 
Lekciju sērija turpināsies arī februārī un 

martā. Rīgas Centrālās bibliotēkas 

Bišumuižas filiālbibliotēkas 

apmeklētājiem augšminēto lekciju būs 

iespējams noklausīties 17. februārī, bet 

Rīgas Stila un Modes profesionālās 

vidusskolas Fotogrāfu mācību 

programmas audzēkņiem 7. martā.  
Attēlā: augšā – Gunita Baumane (no kreisās) rāda lekcijas apmeklētājai Līgai Blomei senu fotaparātu; lejā – 

lekcijas laikā Rīgas Centrālajā bibliotēkā. Fotografēja Gunta Ozola. 

Videointervija ar Sanitu Stinkuli satori.lv 
Latviešu fotogrāfa, mākslinieka un ceļotāja Jāņa Krēsliņa 

(1865–?) atstātais mantojums – fotogrāfijas un zīmējumi, kas 

tapuši divās etnogrāfiskās ekspedīcijās 1894. un 1895. gadā, 

glabājas LNVM krājumā. Tas apkopots un pagājušā gada nogalē 

darīts pieejams interesentiem Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja veidotajā izstādē, kā arī sadarbībā ar apgādu “Neputns” 

izdotajā grāmatā "Jānis Krēsliņš. Latvijas tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs".  

Albuma sastādītāju – LNVM Etnogrāfijas nodaļas galveno glabātāju Sanitu Stinkuli portālā satori.lv 

intervēja Ilmārs Šlāpins. http://satori.lv/raksts/10612/Laiks_kad_latvietis_sak_sevi_apzinaties 

Raidījumā “Uzvelc tautastērpu” muzejs atver savas krātuves 
LTV1 jaunajā raidījumā “Uzvelc tautastērpu” 

tā veidotāji iecerējuši sajaukt kopā 

tradicionālo, nemainīgo ar mainīgo un 

plūstošo. To vada TV personība Dīvs 

Reiznieks un blogere Agnese Kleina. Pirmā 

raidījuma skatītāji varēja ielūkoties Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja bagātīgajās 

tautastērpu kolekcijās, kuras izrādīja un par 

kurām stāstīja LNVM Etnogrāfijas nodaļas 

galvenā glabātāja Inita Heinola. Raidījums 

skatāms lsm.lv arhīvā 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.01.2016-uzvelc-tautasterpu-1.-serija.id63396/ Publicitātes attēls.   

http://satori.lv/raksts/10612/Laiks_kad_latvietis_sak_sevi_apzinaties
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.01.2016-uzvelc-tautasterpu-1.-serija.id63396/
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Klajā laists 4. maija konferences materiālu krājums 
Izdots 2015. gada 16. aprīlī LNVM notikušās konferences “1990. gada  

4. maijs: no Latvijas PSR uz Latvijas Republiku” materiālu krājums.  

Konferenci organizēja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 4. maija 

Deklarācijas klubs, Valsts izglītības satura centrs.  

Krājumā iekļauti Daiņa Īvāna, Gunāra Kusiņa, Arnolda Bērza,  

Mārtiņa Virša, Gata Krūmiņa, Jāņa Dinēviča un Veltas Čebotarenokas referāti, 

LNVM direktora Arņa Radiņa teiktā uzruna, filmogrāfija un bibliogrāfija par 

Trešo Atmodu.  

Izdevumu dāvinās Latvijas vispārizglītojošām skolām.  

 

Ikmēneša Ģimenes diena janvārī pulcēja daudz interesentu 
Nodarbību “No sentautām līdz latviešiem” 

9. janvārī apmeklēja gandrīz 50 cilvēku, un 

to vadīja muzejpedagoģe Santa Cerbule. 

Bērni kopā ar vecākiem muzeja izstādē 

“Ceļā uz latviešu tautu” varēja uzzināt, kā 

Latvijas teritorijā dzīvojošās sentautas – 

kurši, zemgaļi, lībieši, latgaļi un sēļi – 

pirms vairākiem gadsimtiem pamazām 

apvienojās vienā latviešu tautā.  
Attēlā: ieskats nodarbībā “No sentautām līdz latviešiem”.  

Foto: LNVM.   
 

Svētdienas nodarbība mazākajiem – kupli apmeklēta 
Pirmo tematisko nodarbību 5-8 gadus veciem bērniem 

kopā ar rotaļu suņiem Čipu un Capu  

31. janvārī apmeklēja 53 dalībnieki, no tiem 18 

pirmsskolas vecuma bērni un 10 skolnieki. 

Kamēr mazākie muzeja apmeklētāji izkrāsoja suņu 

kontūras uz papīra, tie, kuri jau prot rakstīt, ņēma rokās 

grāmatiņu "Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures 

muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsdienām" un devās ceļojumā, aptverot 

laikaposmu no akmens laikmeta līdz pat 25 gadus 

neseniem notikumiem.  

Akmens laikmetam veltītajā zālē mazie vēstures 

interesenti uzzināja, kā pirmie cilvēki dzīvoja Latvijas 

teritorijā. Nākamajās zālēs izsekoja, kā akmens, kaula un 

raga darbarīkus un ieročus savulaik nomainīja dzelzs 

priekšmeti, un apskatīja apģērbu, kādu mūsu senči 

valkājuši pirms 1000 gadiem. Viduslaiku zālē bērni pētīja, kā pirms 800 gadiem sākusi veidoties 

mūra Rīga un kas tajā dzīvojis, kādas preces tirgoja, kāda bija amatnieku dzīve rosīgajā pilsētā.  

19. gadsimta vēstures zālēs, kurās atainota zemkopība un lopkopība, uzzināja, kā no labības grauda 

tiek līdz maizei, no aitas vilnas līdz adītām zeķēm. Un arī to, cik senas ir Dziesmu svētku tradīcijas.  

20. gadsimta zālēs mazajiem stāstīja un rādīja par Latvijas valsts 

nodibināšanu, neatkarības zaudēšanu un atgūšanu.  

Daudziem vēl atmiņā bija šāgada janvārī atzīmētā barikāžu divdesmit 

piecgade. Bērni varēja klausīties gida stāstījumu un apskatīt oriģinālos 

priekšmetus muzeja ekspozīcijā, aptaustīt dažādu priekšmetu 

atdarinājumus un ar ožas palīdzību uzminēt, ko varēja nopirkt rosīgajā 

Rīgā pirms vairākiem simtiem gadu, kā arī nogaršot rudzu maizi – 

latviešu zemnieka svarīgāko ēdienu. Nākamā nodarbība – 28. februārī. 
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. „Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Capu” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni 

iepazīsies ar muzeja pamatekspozīciju no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām kopā ar 

mākslinieces Ditas Pences radītajiem suņu tēliem – Čipu un Capu. Nodarbība balstīta uz muzeja 

izdevumu „Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”). S/sk. 

4. “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. 

5.  “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. 

6. “Latviešu gadskārtas” (skolēni paplašina zināšanas par latviešu zemnieku sētā darāmajiem 

darbiem, gadskārtu svētkiem un ticējumiem). S/sk., P/sk. 

7.  “Mana Latvija” (skolēni uzzina par Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu; darba lapas). 

S/sk., P/sk. 

8. “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. 

9. “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.  

10. “Ražots Latvijā” (skolēni iepazīst LR saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk., V/sk.  

11.  “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. 

12. “Gatavošanās eksāmenam” (skolēni kopā ar gidu muzeja pamatekspozīcijā atkārto Latvijas 

vēstures pamattēmas; darba lapas). 9. kl. un 12. kl. 

13. “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. “Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve” 

(1 zāle) 

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

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

12. “Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.–1953.” (1 zāle); 

13. “Padomju vara Latvijā (1944. – 1985.)” (2 zāles); 

14. “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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